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Abstract: The aim of this essay is to investigate how national and 

international guidelines relate to library services to prisoners in 
Sweden and to further illuminate this through a comparison with 
some examples from a few European countries. The essay 
examines what rights to library services Swedish prisoners are 
given in law, what national and international guidelines say, what 
demands are placed on the librarian in the form of education and 
suitability, what economical resources exist to realise library 
services to prisoners, what measures are taken to provide for 
language minorities, and how the security aspect is handled when 
it comes to computers and information technologies. The 
information has been obtained through interviews as well as 
through studies of books, articles and conference proceedings. 
The essay includes a small case study of how library services are 
provided for prisoners in Haparanda. Findings point to a gap 
between the goals that are presented in national and international 
guidelines and how the library services to prisoners function in 
reality. 
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1 Inledning 
 
För många människor är ett biblioteksbesök, virtuellt eller rent fysiskt, något självklart. 
Somliga är flitiga användare medan andra mycket sällan väljer att komma i kontakt med 
biblioteket. För många blir biblioteket en naturlig del under en viss fas i livet, till exempel att 
som förälder följa sina barn dit eller att som studerande söka information via biblioteket. Vare 
sig man gör besök sällan eller ofta finns ändå möjligheten att fritt nyttja tjänsterna där. Så är 
inte fallet för vissa grupper i samhället och till dessa grupper hör intagna på anstalter och 
häkten. 
 
Sedan lång tid tillbaka har läsandet ansetts vara en folkbildande och fostrande aktivitet inom 
fångvården. Under årens gång har attityden till det lästa mildrats och censuren av det material 
som erbjuds på fängelsebibliotek har minskat. För snart tvåhundra år sedan tilläts fångarna 
endast läsa religiösa texter och kunde inte fritt välja vilka. Idag är utbudet betydligt större 
även om det fortfarande finns områden som inte anses lämpliga för internerna. Tillgång till 
datorer, för att exempelvis söka i katalogen eller på Internet, medför också nya möjligheter 
men också problem, i form av säkerhetsrisker. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Som studerande på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i 
Borås sedan januari 2005 har vi lärt oss att se biblioteket ur flera olika synvinklar och dess 
roll ur både ett användar- och ett bibliotekarieperspektiv. Vi har genom olika uppgifter tittat 
närmare på folkbibliotek och universitets-/högskolebibliotek samt aktivt sökt information där. 
Den digitala utvecklingen innebär stora förändringar både för personal och användare och vi 
går mot ett bibliotek med fler lånealternativ och fler söktjänster än tidigare samtidigt som 
informationsutbudet ständigt ökar. Gemensamt för de biblioteksmiljöer som vi hittills kommit 
i kontakt med är att de flesta av användarna utgörs av människor som aktivt söker information 
privat eller i utbildningssyfte. Det finns även biblioteksbesökare som finner ro i att vistas i en 
biblioteksmiljö av sociala skäl.  
 
Biblioteket har genom åren profilerat sig som en plats för alla. Mot bakgrund av detta fann vi 
det vara intressant att i en kandidatuppsats närmare studera vilka bibliotekstjänster som 
erbjuds de personer som av en eller annan anledning har dömts till ett fängelsestraff och inte 
naturligt tar del av det offentliga biblioteket. Under utbildningen har såväl skolbibliotek, 
företagsbibliotek som sjukhusbibliotek berörts men inga hänvisningar till fängelsebibliotek 
har förekommit. Det verkar dessutom endast finnas ett fåtal svenska kandidat- och 
magisteruppsatser som behandlar just fängelsebibliotek. Därför är fängelsebiblioteken, och 
den service som erbjuds internerna, extra intressant och värdefullt att undersöka. 
 
Biblioteksverksamheten på kriminalvårdens anstalter och häkten kan se olika ut: vissa 
fängelser har stationära bibliotek, i form av planerade biblioteksrum eller en hylla i 
korridoren. Ytterligare några har en bokvagn stående som byts ut med jämna mellanrum och 
andra fängelser får besök av en bokbuss.  
 
Något som framträtt under arbetet med uppsatsen är att det tryckta svenska materialet är 
mycket begränsat och under informationssökningen återkommer Göran Källqvists bok 
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Fängelsebibliotek i Norden,1 från1970, samt Gunilla Franzéns undersökning Det svenska 
fängelsebiblioteket rannsakat av Gunilla Franzén,2 från 1996. De ger, trots att de inte är helt 
nyskrivna, fortfarande en bra och tydlig bild av ämnet fängelsebibliotek.  
 
Denna avsaknad av nyskrivet material gör biblioteksservice till svenska fångar till ett 
angeläget och intressant undersökningsområde. Magisteruppsatser inom ämnet har i stort 
fokuserat på interner och deras situation och läsvanor men har inte närmare berört hur lagar 
och riktlinjer relaterar med biblioteksservicen i praktiken. Något som inte heller har studerats 
vidare i tidigare svenska uppsatser är vilka krav som ställs på fängelsebibliotekarien vad 
gäller utbildning och lämplighet. De ekonomiska förutsättningarna för biblioteksservice till 
interner har inte, vad vi har funnit, sedan Gunilla Franzéns undersökning från 1996, 
behandlats. Den nya IT-tekniken medför nya säkerhetskrav på anstalternas biblioteksservice, 
vilket också är angeläget att undersöka. I Sverige finns idag en mängd olika nationaliteter 
representerade och det medför även att det på svenska anstalter behöver vidtas speciella 
åtgärder för språkliga minoriteter.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationella och internationella riktlinjer relaterar 
till svenska fängelsebibliotek och service till intagna på kriminalvårdsanstalt, samt att se detta 
i förhållande till några europeiska exempel. 
 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser nationella och internationella riktlinjer för biblioteksservice till intagna på 
fängelser ut? 

2. Vilka lagstadgade rättigheter till biblioteksservice har svenska interner? 
 
I uppsatsen belyser vi särskilt följande aspekter av dessa frågeställningar: 
 

• Vilka krav i form av utbildning och lämplighet ställs i riktlinjerna på bibliotekarien? 
• Vilka ekonomiska förutsättningar finns för biblioteksservice till fångar? 
• Vilka åtgärder har vidtagits för att tillgodose språkliga minoriteter? 
• Hur behandlas säkerhetsaspekten med tanke på datorisering? 

 

1.3 Uppsatsens perspektiv 
 
Vid sökandet efter material till uppsatsen har olika databaser, såsom exempelvis LIBRIS, 
artikelsök och BADA använts. Detta har i sin tur lett fram till både artiklar, magisteruppsatser 
och böcker som varit relevanta för uppsatsen. Något som framgått tydligt är att det råder brist 
på nyskrivet svenskt material inom området. Någon liknande undersökning som den som görs 
i denna uppsats har heller inte påträffats. För att ringa in uppsatsens undersökningsområde 
redogörs nedan för några relevanta perspektiv på uppsatsens frågeställningar. 

 

                                                 
1 Göran Källqvist, Fängelsebibliotek i Norden, 1970. 
2 Gunilla Franzén, Det svenska fängelsebiblioteket rannsakat av Gunilla Franzén, 1996. 
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I boken The Network Society3 behandlar Jan Van Dijk information och rätten till den. Han 
skiljer där mellan personers passiva och aktiva rätt till information. Van Dijk menar att passiv 
rätt till information innebär att personer har rätt att uttala sina åsikter utan några restriktioner 
medan en aktiv rätt tar upp rätten att ha tillgång till information. ”Information and 
communication freedom is not an absolute right”,4 poängterar han. I samband med detta 
nämner även författaren den nya tekniken och IT ur ett säkerhetsperspektiv. Han menar att 
samhället har blivit mer sårbart genom IT och olika nätverk är sårbara och kan missbrukas av 
kriminella. 
 
Brenda Vogel ser i stället, i sin bok Down For The Count, A Prison Library Handbook,5 den 
nya teknikens möjligheter, för både interner och bibliotekarier. Datoriseringen kan öka 
användarens tillgång till information, erbjuda ett större urval och därmed bättre kvalitet till 
lägre pris, samt göra informationshämtningen både snabbare och mer precis. Brenda Vogel 
talar också om fängelsebibliotekariens roll och egenskaper, framförallt ur ett amerikanskt 
perspektiv.6 Denna bör, enligt Vogel, bland annat kännetecknas att vara villig att ta risker och 
gilla utmaningar. Hon skriver vidare att bibliotekarien bör vara ”rewarded by the idea of 
breaking new ground, committed to social justice; and have a penchant for working alone and 
a strong sense of being able to make a difference”.7 
 
Vibeke Lehmann höll under en IFLA-konferens i Thailand 1999 en presentation på ämnet 
fängelsebibliotekarier8 och citerade i detta tal en omfattande amerikansk studie om 
fängelsebibliotek där en av slutsatserna var ”that while space, time, money, training, and 
adequate support staff are all important, the key to quality correctional library service is the 
turn of mind, the energy and the sense of dedication which the librarian … brings to the job”. 
Lehmann menar att det, förutom adekvat utbildning, krävs andra, mer svårformulerade, 
förmågor för att vara en framgångsrik fängelsebibliotekarie. Enligt Lehmann bör en 
framgångsrik fängelsebibliotekarie ha en solid bibliotekarieutbildning men också gärna 
utbildning inom psykologi, kriminologi, ”social work” eller pedagogik. Eftersom en stor del 
av de intagna saknar erfarenhet av bibliotek och en hög procent har lässvårigheter, måste de 
lära sig att använda biblioteket och det är då bibliotekarien som lär ut de nödvändiga 
kunskaperna.  
 
Lehmann finner det också viktigt för en fängelsebibliotekarie att vara involverad i nätverk av 
olika slag eftersom arbetet som fängelsebibliotekarie oftast innebär att bibliotekarien i det 
dagliga arbetet inte har kontakt med andra bibliotekarier. Enligt Lehmann är det viktigt att 
förstå att inte alla människor har rätt personlighet för att arbeta i ett fängelsebibliotek. Bland 
de egenskaper Lehmann tycker är nödvändiga nämns bland andra flexibilitet, tålamod, 
stresstålighet, social kompetens och humor. Lehmann menar också att det är mycket viktigt att 
vara rättvis och att kunna lägga personliga åsikter åt sidan i arbetet med en användargrupp 
som är mycket differentierad vad gäller kulturell och social bakgrund. Vidare anser hon att 
bibliotekarien, samtidigt som denna måste sträva efter att vara så rättvis som möjligt, måste 
kunna vara bestämd. Hon menar att det kan vara en svår balansgång mellan att visa empati 
och att dras in i internernas problem. En hög grad av internerna lider av olika 

                                                 
3 Jan Van Dijk, The Network Society, Social Aspects of Media, 2006. 
4 Ibid: 137. 
5 Brenda Vogel, Down for the Count, A Prison Library Handbook, 1995: 54-57. 
6 Ibid: 48. 
7 Ibid. 
8 Vibeke Lehmann, “Prison librarians needed: a challenging career for those with the right professional and 
human skills”, 65th IFLA Council and General Conference 1999, http://www.ifla.org. 
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beteendestörningar och det förekommer också sociopater bland dem. Vad gäller censur menar 
Lehmann att bibliotekarier måste inse att, trots att de själva strävar efter fri tillgång till 
information, det finns ämnen som inte lämpar sig för interner. Exempel på sådana ämnen, är 
enligt Lehmann, information om hur man bygger bomber, rymmer från fängelser och 
kampsporter.9  
 

1.4 Metod 
 
Eftersom det inte forskats så mycket i Sverige inom detta område och ett större 
undersökningsmaterial därmed saknas är en möjlighet att gå djupare in på ett specifikt fall för 
att få en mer mångfacetterad bild av hur lagar och riktlinjer kan relatera till servicen till 
intagna på kriminalvårdsanstalt. Inför den här undersökningen fanns det, av praktiska skäl, två 
kommuner som lämpade sig som objekt för fallstudier: Luleå kommun och Haparanda 
kommun. Av dessa två valdes Haparanda. Dels är det en mindre kommun där kriminalvården 
är mer synlig än i en större kommun, dels är kriminalvården en relativt stor arbetsgivare och 
kommer med en nära förestående utbyggnad att skapa ännu fler arbetstillfällen. Haparanda är 
också, enligt Statistiska centralbyrån, den mest invandrartäta kommunen i Sverige, med en 
stor del finsktalande invånare, vilket kan speglas i biblioteksservicen. 
 
Uppsatsen grundar sig dels på en litteraturstudie, där materialet består av såväl artiklar och 
konferenstryck, som böcker och rapporter, dels på en fallstudie. I fallstudien ingår ett antal 
intervjuer, både personliga intervjuer och intervjuer via e-post, samt en intervju via brev. De 
personliga intervjuerna var av semistrukturerat slag, där intervjuaren utgick från ett antal 
förutbestämda frågor men en flexibel hållning gentemot frågorna intogs i syfte att ge 
informanterna tillfälle att utveckla sina synpunkter. De personliga intervjuerna gjordes på 
informanternas arbetsplats. De informanter som intervjuades via e-post erbjöds möjligheten 
till telefonintervju men valde själva att genomföra intervjun via e-post. Av praktiska skäl var 
det ej möjligt att träffa dessa informanter personligen på grund av de stora avstånden och de 
resekostnader som dessa medför. En av informanterna hade vid intervjutillfället gått i pension 
och kunde därmed inte nås annat än via hemmet. Av denna anledning togs en brevkontakt. 
Även denna informant erbjöds telefonintervju men valde att svara skriftligen per brev. En 
tänkbar nackdel med intervju via brev och e-post är att dialogen inte genomförs lika naturligt 
som i samtalsform, vilket också gör den mindre flexibel, vad gäller till exempel följdfrågor. 
Informanterna kan också missförstå frågor och brevformen gör det svårt för intervjuaren att 
snabbt förtydliga frågorna. Samtidigt kan ett skriftligt svar ge informanterna mer tid att samla 
sig och tänka igenom sitt svar. Skriftliga svar kan också uppfattas som mer konkreta.  
 
Samtliga informanter har tillfrågats om de vill granska intervjumaterialet innan uppsatsen går 
i tryck. Endast en informant har uttryckt önskemål om detta. De flesta av informanterna har på 
frågan om de vill vara anonyma, svarat att det går bra att använda deras namn. Eftersom den 
kommun som valts ut för fallstudien är unik i Sverige på grund av den stora andelen 
finsktalande invånare har det inte varit möjligt att anonymisera kriminalvårdsanstaltens namn. 
Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod på en månad under höstterminen 2007.  
 
I sökandet efter jämförelsematerial till uppsatsen har ett varierat europeiskt underlag 
eftersträvats. På grund av utrymmesskäl har det inte varit möjligt att inhämta material från alla 
europeiska länder och ett urval har gjorts för att belysa de likheter och skillnader som kan 

                                                 
9 Ibid. 
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förekomma. Fem europeiska länder har valts ut: England, Holland, Italien, Norge och 
Tyskland. Dessa länder har vid litteratursökning varit ofta förekommande och de uppvisar 
dessutom sinsemellan en stor variation. Vid sökningen har nyproducerat material eftersträvats 
och de flesta texterna är inte mer än fem år gamla. Ett undantag är Frances E Kaisers text om 
holländska förhållanden, vilken tagits med, trots att den är lite drygt 10 år gammal. 
Anledningen till detta är att Holland tidigt utvecklat fängelsebibliotek och att Kaiser själv 
varit mycket aktiv. Det europeiska jämförelsematerialet grundar sig på relativt få källor och 
texterna är till största delen skrivna av bibliotekarier, vilket förmodligen medför att dessa 
texter inte kan anses vara helt objektiva. Det är viktigt att ha i åtanke att detta material inte är 
ägnat att ge en heltäckande bild utan endast ytterligare belysa svenska förhållanden och sätta 
dem i ett sammanhang.  
 
En fallstudie studerar, enligt Sharan B. Merriam, genom att koncentrera sig på en enda 
företeelse eller situation, ett fall. Med detta strävar man efter att belysa samspelet mellan 
viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen.10  Martyn Denscombe menar 
att fallstudien kännetecknas av just dess ”inriktning på bara en undersökningsenhet”.11 Enligt 
Merriam kan slutprodukten av en fallstudie primärt vara beskrivande, tolkande eller 
värderande. Beskrivande fallstudier ”är helt och hållet deskriptiva […] de är vare sig styrda 
av fastslagna eller antagna generaliseringar eller av en strävan att formulera allmängiltiga 
hypoteser”.12 Fallstudien som ingår i denna uppsats är en beskrivande fallstudie. 
 
Fallstudiens styrka är enligt Denscombe, dels att den tillåter forskaren att närmare undersöka 
komplicerade situationer, samt att man i fallstudier kan kombinera ett antal olika metoder.13 
Även Merriam påtalar styrkan i att kunna kombinera olika sorters material och metod.14 
Fallstudiens största nackdel är, menar Denscombe, att den är känslig för attack, vad gäller 
möjligheter att generalisera utifrån undersökningens resultat. Ett annat problem kan vara att 
definiera hur gränser ska dras för fallet.15 Merriam pekar på vikten av att vara medveten om 
de felkällor som skapas på grund av att fallstudier oftast grundar sig på mänskliga kontakter. 
Sådana felkällor kan exempelvis vara att observationer och analys filtreras genom människors 
allmänna livssyn och värderingar.16 
 
Intervjuer är enligt Merriam det bästa sättet ”kanske det enda att få reda på vad någon vet eller 
vad någon tänker på”.17 Merriam menar också att intervjuer är den huvudsakliga källan när 
man inom kvalitativa fallstudier söker den information som behövs.18 Denscombe urskiljer tre 
olika typer av forskningsintervju: strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och 
ostrukturerade intervjuer. Den semi-strukturerade intervjun, vilket är den typ som använts i 
denna uppsats, karakteriseras av att forskaren har en färdig lista med teman och frågor men är 
inställd på att vara öppen för den intervjuades idéer och flexibel inför att följa upp olika 
tankar som de för fram.19 
 

                                                 
10 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 25. 
11 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen, 
2000: 41. 
12 Merriam: 40-41. 
13 Denscombe: 52. 
14 Merriam: 23. 
15 Denscombe: 53. 
16 Merriam: 53. 
17 Ibid: 100. 
18 Ibid. 
19 Denscombe: 134-135. 
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Enkätundersökning har uteslutits eftersom denna metod, förutom att vara väl tidskrävande och 
kostsam, inte är lika lämpad som en fallstudie för att få svar på uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Detta eftersom biblioteksservicen till intagna är utformad på flera olika sätt 
och handhas av olika aktörer, vilket skulle göra det svårt att utforma en enhetlig enkät som 
skulle passa alla.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vid litteratursökning framkom material från såväl USA, Afrika, Asien och Arabvärlden men 
eftersom undersökningen är begränsad till omfånget och till största delen fokuserar på 
biblioteksservice till interner på kriminalvårdsanstalt i Sverige har jämförelsematerial från 
länder i Europa använts. Detta för att få fram ett material som är varierat men som kommer 
från länder med relativt sett liknande förhållanden som Sverige vad gäller ekonomi, storlek 
och kultur. Uppsatsens syfte är inte att presentera en heltäckande bild av fängelsebibliotek i 
alla europeiska länder. 
 
Uppsatsen behandlar inte interner, deras läsvanor och informationsbehov och hur 
biblioteksservicen påverkar deras situation. Under de senaste åren har några 
magisteruppsatser skrivits inom detta område och de fokuserar på interner och deras läsvanor. 
Det känns därför inte lika angeläget att undersöka denna aspekt och det är heller inte lämpligt 
av utrymmesskäl. 
 

1.6 Centrala begrepp 
 
Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur nationella och internationella riktlinjer 
påverkar biblioteksservice till fångar i Sverige är det naturligt att närmare förklara några 
centrala begrepp. I viss mån påverkas biblioteksservicen till intagna på kriminalvårdsanstalt 
också av svensk lag, vilket gör även detta begrepp viktigt att definiera.  
 
I Nationalencyklopedin står det att en lag, i meningen, juridiskt begrepp ”enligt den svenska 
regeringsformen (RF) [är] en författning som beslutats av riksdagen”. Det finns enligt 
Nationalencyklopedin andra typer av föreskrifter än lagar men lagar utgör ”den förnämsta 
gruppen”. Andra föreskrifter kan utfärdas av regeringen eller statliga och kommunala 
myndigheter. För att en lag ska bli gällande måste den publiceras i Svenska 
författningssamling (SFS). Det är regeringen som gör detta enligt lagen om kungörande av 
lagar och andra författningar (1976:633) men det är riksdagen som bestämmer när en lag ska 
träda ikraft. Regeringen kan utfärda föreskrifter, så kallade förordningar. För lagar såväl som 
för föreskrifter finns ett krav på allmängiltighet. Skillnaden mellan lagar och förordningar 
dras upp efter tämligen komplicerade regler i regeringsformen men en grundtanke är, enligt 
NE, att ”rättsregler som rör de enskilda privat eller som innebär åligganden för dem gentemot 
det allmänna i princip ska ges i lag, medan offentligrättsliga föreskrifter i övrigt kan ges i 
förordning”.20  
 
En rekommendation definieras i Nationalencyklopedin som en ”benämning på ett av en statlig 
förvaltningsmyndighet fattat normbeslut i syfte att markera att det inte är fråga om föreskrifter 

                                                 
20 Nationalencyklopedin, ”Lag som juridiskt begrepp”, http://www.ne.se.  
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som är formellt bindande”.21 Enligt NE finns en annan term, ”allmänna råd”, som är vanligare 
än termen rekommendation. En tredje term är anvisning, vilket också kan användas om 
bindande föreskrifter. Riktlinjer definieras i Nationalencyklopedin enbart som ”huvuddragen 
av viss verksamhet och hur den ska gå till”.22  
 
Man kan urskilja tre olika nivåer där lagar och förordningar väger tyngst. Dessa är formellt 
bindande och måste följas, om de inte efterföljs medför detta sanktioner. Rekommendationer 
är nästa nivå och är, även om de inte är formellt bindande, ändå ett normbeslut. Riktlinjer är 
den tredje och sista nivån och anspelar endast på hur en verksamhets huvuddrag ska se ut eller 
gå till. Brott mot riktlinjer medför, i regel, inga sanktioner. 
 
Inom IFLA finns en enhet kallad Libraries Disadvantaged Persons (LSDP) Section som ska 
hjälpa och inspirera utveckling inom biblioteksområdet för personer som av olika anledningar 
inte kan använda sig av vanliga folkbibliotek. Enligt den svenska översättningen av IFLAs 
riktlinjer används begreppet uppsökande verksamhet och detta innefattar service till intagna 
på fängelser men också service till äldre människor och patienter på sjukhus.23  
 
Kriminalvården har tre verksamhetsgrenar: anstalt, häkte och frivård. Anstalt är en kortform 
för kriminalvårdsanstalt, vilket är benämningen på den inrättning där personer som dömts till 
fängelse placeras under den tid straffet verkställs. Det formella namnet på en anstalt är 
exempelvis anstalten Haparanda, eller kriminalvårdsanstalten Haparanda. En 
kriminalvårdsanstalt kan vara öppen eller sluten och är indelade i säkerhetsklasser från A till 
F. Slutna kriminalvårdsanstalter delas in i klasserna A-E och de öppna anstalterna återfinns i 
klassen F. De mest riskfyllda fångarna avtjänar sitt straff på kriminalvårdsanstalter av klassen 
A. Kriterierna för vilken klassning en anstalt har är bland annat hur väl de kan motstå 
rymningar och fritagningsförsök, samt dess förmåga att hantera ”ett svårhanterligt klientel”. 
Se bilaga för en översikt över anstalter i Sverige. 
 
En synonym för ordet anstalt är fängelse. Fängelse, förutom att vara en synonym till anstalt, 
betecknar straff i brottsbalken. Strafftiden kan variera mellan 14 dagar och tio år eller på 
livstid. Häktet är en plats där en person som är anhållen eller häktad placeras i väntan på 
utredning av brott, vidare beslut eller dom av tingsrätt.24  
 
Orden intern, intagen och fånge har i uppsatsen använts för att beskriva personer som sitter 
häktade eller är intagna på kriminalvårdsanstalt. Ett nyare begrepp för detta är klient, vilket är 
en term som tas upp i översättningen av IFLAs riktlinjer från 2005 men som inte heller i dessa 
riktlinjer används i någon större utsträckning. Eftersom ordet klient ännu inte använts i någon 
större omfattning har vi valt att använda intern, intagen och fånge, vilket är de ord som främst 
använts av informanterna i fallstudiens intervjuer. 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
 
Efter uppsatsens inledning, bakgrund, syfte, metod och avgränsningar följer en redovisning av 
fängelsebibliotekets historia i Sverige i kapitel 2. I kapitel 3 redogörs för svenska lagar och 

                                                 
21 Nationalencyklopedin, ”rekommendation”, http://www.ne.se.  
22 Nationalencyklopedin, ”riktlinje”, http://www.ne.se.  
23 Vibeke Lehmann & Joanne Locke, Riktlinjer för biblioteksservice till fångar, 2005: 6.  
24 ”Ordlista”, http://www.kriminalvarden.se. 
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svenska och internationella riktlinjer för biblioteksservice till interner. Kapitel 4 innehåller en 
genomgång av litteratur inom området med både nationella och internationella exempel. I 
kapitel 5 redovisas uppsatsens fallstudie, först ur ett nationellt perspektiv och sedan ur ett 
lokalt perspektiv. Uppsatsens resultat redovisas i kapitel 6 och i kapitel 7 följer en 
slutdiskussion. I kapitel 8 följer avslutande reflexioner kring uppsatsen och i kapitel 9 
återfinns en sammanfattning.   
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2 Historik 
 
För att få en bättre överblick och förståelse av fängelsebiblioteket, i Sverige och rent allmänt, 
är det viktigt att känna till fängelsets och fängelsebibliotekets historia inte minst i relation till 
den snabba utvecklingen som sker i dagens informationssamhälle. Läsandet har länge spelat 
en viktig roll i den svenska fängelsemiljön. Sveriges äldsta fängelse ligger utanför Norrköping 
och togs i bruk redan 1790. Det fungerar fortfarande som fängelse, nu för livstidsdömda män, 
tidigare var oftast kvinnor intagna här. I Härnösand finns en anstalt från 1861.25 
 
Cellsystemet innebar att varje enskild fånge avtjänade sitt straff i isolering, inlåst i en cell. 
Redan när det kom till Sverige 1840 fick varje intagen ta del av ett begränsat 
standardsortiment av böcker, alla med religiös inriktning: Katekesen, Nya testamentet och en 
andaktsbok. Enligt fängelsehistorikern Sigfrid Wieselgren bidrog den ökade folkbildningen 
kring 1800-talets mitt till att både fångarnas och fångvårdarnas situation uppmärksammades.26 
 
Ett par decennier senare, 1864, kom en ändring i systemet då fångvårdsstyrelsen utfärdade 
nya bestämmelser om vilka böcker som fick tas in till fängelsebiblioteken. Böckerna skulle 
inskaffas av den så kallade fängelsepredikanten och kunde vara litteratur som inte hade en 
direkt religiös inriktning men som fortfarande skulle ha ett moraliskt syfte.27 
 
År 1888 underlättade dåvarande fångvårdsstyrelsens generaldirektör ytterligare fångarnas 
situation genom att godkänna att de intagna kunde få läsa om och studera vissa ämnen som 
kunde bidra till att deras situation som frigivna skulle kunna förbättras.28 
 
1945 kom en lag som sa att cellstraffet skulle avskaffas, vilket också skedde året därpå. 1946 
undersöktes även situationen på Sveriges 44 anstalter och då framkom åsikter om 
institutionernas bibliotek. Bland annat sades det att ”[f]ångvårdsbiblioteken hör till det 
moderna biblioteksväsendets mest försummade grenar”.29 Uppfattningen var att bokbeståndet 
var föråldrat och innehöll för lite skönlitteratur. Dessutom saknades ”bibliotekssakkunnig 
ledning”. Redan då kom åsikten om att överlåta biblioteksverksamheten till de kommunala 
biblioteken, men det dröjde drygt tio år innan detta system började införas.30 
 
Riksdagen beviljade 1957 ett ersättningsbelopp till biblioteken på 10 kr per år och vårdplats. 
Året därpå, 1958, kom Fångvårdsstyrelsen med en skrivelse om urvalet av böcker till 
fängelsebiblioteken. Samma år överlät fångvårdsanstalterna ansvaret för 
biblioteksverksamheten till de kommunala biblioteken.31  
 
År 1964 fick de intagna rätt till lån ur allmänt bibliotek och 1965 gjordes en ny 
riksomfattande undersökning för att se hur samarbetet mellan anstalterna och folkbiblioteken 
gick. Där kom önskemål fram om fler fackutbildade bibliotekarier på anstalterna och även 
önskemål om fler utbildningskurser för personalen.32 Under 1960-talet byggdes flera av 

                                                 
25 Källqvist: 14ff. 
26 Källqvist: 10. 
27 Källqvist: 10. 
28 Källqvist: 10. 
29 Källqvist: 14. 
30 Källqvist: 14. 
31 Källqvist: 15. 
32 Källqvist 21. 
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landets anstalter, till dem hör Kumlaanstalten, som invigdes 1964 och Hällbyanstalten utanför 
Eskilstuna som har funnits sedan början av 1960-talet.33 
 
Vid ovannämnda tidpunkt uppmärksammades fängelsebiblioteken i Sverige genom bland 
annat ett biblioteksexperiment på Hallanstalten mellan åren 1968-71 och 1969 gav 
Biblioteksbladet (BBL) ut ett tjockt temanummer i ämnet.34 
 
En kartläggning av landets alla fängelsebibliotek från 1996, med betoning på tiden efter 1970-
talet, visar att utvecklingen inom verksamheten på flera sätt har stagnerat. Vid tidpunkten för 
undersökningen byggdes till exempel en ny anstalt, Brinkeberg, utanför Vänersborg och där 
uppfördes ett litet bibliotek med ett av de sämsta anslagen i landet.1993 kom nämligen ett 
riksdagsbeslut som gav varje anstalt eget budgetansvar vilket medförde att vissa kommuner 
sade upp avtalet med respektive folkbibliotek. År 1996 var Uddevallahäktet först i landet med 
att inte ha någon biblioteksservice alls.35 Kalmaranstaltens bibliotek är ett annat exempel där 
verksamheten successivt skurits ner.36 
 
Hallanstalten som ligger i Östersjö utanför Södertälje, togs i bruk 1940 och byggdes om på 
1960-talet. Där finns ett av få svenska fängelsebibliotek som nästan helt följer IFLAs 
riktlinjer.37 Detta gäller även för Östragårds öppna anstalt utanför Vänersborg.38 Under åren 
1968-71 gjordes i Hall ett försök med intensifierad biblioteksverksamhet och då satsade både 
Skolöverstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen pengar i projektet.39 
 
Malmöregionen har sedan lång tid tillbaka satsat på sina fängelsebibliotek. Där är det även 
vanligt att internerna hjälper till och verksamheten kan på så sätt ha öppet fler antal timmar 
under dagarna.40 Tendensen på 1990-talet har, visar kartläggningen, varit att en allt mindre del 
av kriminalvårdskostnaderna går till biblioteksverksamheten. Samtidigt hade Sverige i mitten 
av årtiondet Nordens dyraste kriminalvård.41 
 
Från 2006 har kriminalvården i Sverige omorganiserats och är nu en enda myndighet, istället 
för 35 lokala myndigheter som tidigare. Efter omorganisationen finns verksamhetsansvaret på 
en regional nivå och fördelas över sex olika regioner: Region Nord (Härnösand), Region Mitt 
(Örebro), Region Stockholm (Stockholm), Region Väst (Göteborg), Region Öst (Linköping) 
och Region Syd (Malmö).42 Kriminalvårdens huvudkontor finns i Norrköping. På varje 
regionalkontor ska det finnas en handläggare som är ansvarig för bland annat 
biblioteksverksamheten och som då också gör upphandlingar inom biblioteksverksamheten.43  
 
Under 2006 startade också en ny hemsida, www.fengselundervisning.net, som är en 
skandinavisk portal för fängelseundervisning på olika nivåer och som också tar upp 
fängelsebibliotekens situation. Nästa fängelsekonferens kommer att vara i Norge 2008. 

                                                 
33 Franzén: 10ff. 
34 Franzén: 3. 
35 Franzén: 3. 
36 Franzén: 16. 
37 Franzén: 9. 
38 Franzén: 29. 
39 Franzén: 9. 
40 Franzén: 16. 
41 Franzén: 3. 
42 ”Översiktskarta”, www.kvv.se.  
43 Biblioteken, skolan och det livslånga lärandet: om vikten av att samarbeta, Föreläsning av Birgitta Persson, 
sammanställd av Elena Kurkkio,  http://www.biblioteksforeningen.org.   
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3 Regelverk 
 
I United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESO Public Library 
Manifesto44 fastslås att biblioteket är ett lokalt informationscenter som erbjuder sina 
användare alla sorters information och kunskap. UNESCO framhåller att den service som ges 
av biblioteken grundar sig på tanken att alla, oavsett exempelvis ålder, religion eller kön, ska 
ha lika stor tillgång till biblioteksservice. De menar också att speciell service och material 
måste tillhandahållas för personer som, av olika anledningar, inte kan utnyttja den vanliga 
servicen. Som exempel på grupper med speciella behov nämns språkliga minoriteter, 
handikappade, personer som ligger på sjukhus samt fångar. Detta dokument omnämns i 
riktlinjer för biblioteksservice till fångar och även i den lokala biblioteksplanen för 
Övertorneå kommun. 
 
I Förenta Nationernas Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners45som först 
antogs under en kongress (Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) i Genève 
1955, anges under rubriken “Contact with the outside world”, paragraf 39 följande:  
 

Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the 
reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless 
transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the 
administration.  

 
Vidare följer, under rubriken “Books”, paragraf 40, instruktioner kring biblioteksservice för 
intagna: “Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, 
adequately stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be 
encouraged to make full use of it.”.  
 
I European Prison Rules som finns tillgängliga på en webbsida utlagd av Europarådet46 
återkommer mycket av det som tas upp i Förenta Nationernas dokument kring intagnas 
rättigheter till information och bibliotek. Det finns dock skillnader. I paragraf 45, som i mångt 
och mycket motsvarar paragraf 39 i Förenta nationernas dokument, finns följande att läsa:   

 
Prisoners shall be allowed to keep themselves informed regularly of the news by reading 
newspapers, periodicals and other publications, by radio or television transmissions, by 
lectures or by any similar means as authorised or controlled by the administration. Special 
arrangements should be made to meet the needs of foreign nationals with linguistic 
difficulties. 

 
En skillnad gentemot Förenta Nationernas paragraf 39 är tillägget som behandlar rätten för 
fångar med annan nationalitet att få speciell hjälp och som grundar sig på språkliga 
svårigheter. En annan skillnad är att det i European Prison Rules inte återfinns någon paragraf 
som motsvarar paragraf 40 i Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Det 
finns alltså inte i denna skrift inskrivet att institutioner ska ha bibliotek och det står inte heller 
något om de intagnas rätt till litteraturläsning, i rekreations- eller studiesyfte.  
 
Europarådet i Strasbourg antog 1989 särskilda rekommendationer, vad gäller utbildning i 
fängelser, Education in Prison, Recommendation No. R (89) 12.47 Där rekommenderas 

                                                 
44 UNESCO Public Library Manifesto, http://www.unesco.org. 
45 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, http://.www.unhchr.ch. 
46 European Prison Rules, http://www.uncjin.org. 
47 Council of Europe, Education in Prison, Recommendation No. R(89)12, http://www.epea.org. 
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regeringarna i samtliga medlemsländer att förverkliga en policy som arbetar för att alla 
intagna ska ha tillgång till olika typer av utbildning, kulturella aktiviteter, fysisk träning, 
sport, social färdighetsträning samt tillgång till bibliotek. Vidare förtydligas i 
rekommendationerna att interner ska ha direkt tillgång till ett välförsett bibliotek åtminstone 
en gång i veckan. Särskild uppmärksamhet ska ges till intagna som har särskilda behov och 
speciellt till dem med läs och skrivsvårigheter. 
 

3.1 IFLAs riktlinjer 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) har sammanställt 
Riktlinjer för biblioteksservice till fångar, som enligt författarna är ”avsett att tjäna som en 
modell för framtagning av nationella riktlinjer för fängelsebibliotek”.48 Författarna menar att 
riktlinjerna kan användas som en hjälp vid planering, genomförande och utvärdering av 
verksamheten och anger att riktlinjerna gäller fängelser och häkten med fler än 50 intagna. 
Birgitta Irvall, som översatt riktlinjerna till svenska, och som också ingått i arbetsgruppen som 
hjälp till att ta fram material till riktlinjerna, påpekar i sitt förord att deras utformning speglar 
amerikanska nationella riktlinjer. Enligt Irvall har amerikanska fängelser i regel minst 500 
intagna medan svenska fängelser är betydligt mindre. Det största fängelset i Sverige har enligt 
Irvall cirka 250 intagna.49 Irvall skriver vidare att riktlinjerna, trots att de är skrivna för hela 
världen, ”lätt kan anpassas efter svenska förhållanden”.50 
 
Lehmann och Locke menar att fängelsebiblioteket har blivit allt viktigare i och med att det 
moderna samhället fått en mer human och upplyst syn på straff. I FNs allmänna deklaration 
om mänskliga rättigheter har synen på hur fängelsetiden ska bedrivas förskjutits från att vara 
enbart en bestraffning till att också vara något konstruktivt i form av utbildning och 
rehabilitering. Fängelsebiblioteket kan då fungera som ett stöd och biblioteket kan också 
verka som ett exempel på ”normalitet” under fängelsetiden, då de intagna får göra egna val, 
till skillnad från en annars strikt reglerad tillvaro. Lehmann och Locke menar vidare att 
biblioteket ”representerar ett fönster mot världen utanför” och att det kan ge fångar som 
förbereder sig för frigivning mycket värdefull information.51 
 
Fängelsebiblioteken är menade att efterlikna folkbibliotekets service och speciell 
uppmärksamhet ska ägnas användare med annan kulturell bakgrund, eller annat språk än 
majoriteten. Vidare ska det ge de intagna möjligheter att ”utveckla sin läs- och 
skrivkunnighet, sina personliga och kulturella intressen, och bidra till ett livslångt lärande”, 
samt ”ställa resurser för alla dessa aktiviteter till de intagnas förfogande”.52 
 
IFLAs riktlinjer gäller alla slags anstalter eller institutioner där människor hålls fängslade, 
såväl vuxna som ungdomar. Enligt riktlinjerna ska ett ”skrivet policydokument” tas fram av 
kriminalvårdsmyndligheten, nationellt eller lokalt. Detta dokument ska ligga till grund för 
utveckling av den lokala biblioteksservicen och bör behandla områden som ”daglig service, 
öppettider, bokurval, katalogisering, inköpsrutiner, gåvor, utlån och tillgång till media, 
inventering och gallring, copyrightregler, insamling av biblioteksstatistik, personal, budget, 
service till långtagarna, revidering av policyn och användandet av datorer och 
                                                 
48 Vibeke Lehmann & Joanne Locke, Riktlinjer för biblioteksservice till fångar, 2005: 6.  
49 Lehmann & Locke: 4. 
50 Ibid. 
51 Ibid: 7. 
52 Ibid. 
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informationsteknologi”.53 Det slås också fast att det är viktigt att ha ett avtal eller kontrakt 
som tar upp vilket ansvar varje myndighet har eftersom det ibland är flera olika institutioner 
inblandade och en långsiktig plan på 3-5 år rekommenderas för fängelsebiblioteket.54  
 
Vad gäller tillgång slår Lehmann och Locke fast att ”[a]lla fångar ska ha tillgång till 
biblioteket och dess service utan hänsyn till säkerhetsregler eller till var i fängelset de vistas. 
Tillgång till biblioteksservice ska bara nekas den som bevisats med att inte följa bibliotekets 
regler”.55 Enligt paragraf 3.2 ska fångar som inte är utsatta för några restriktioner kunna gå till 
biblioteket varje vecka och enligt 3.4 ska fångar med restriktioner ha tillgång till 
bibliotekskataloger med fängelsebibliotekets bestånd. De ska få låna från hela 
fängelsebibliotekets samling och också ha rätt att göra fjärrlån.56 Vidare ska varje avdelning 
med restriktioner ha en bokdepå om minst 100 böcker, eller två böcker per intagen (det som 
sammanräknat utgör flest titlar). Böckerna i denna depå ska bytas minst en gång i månaden 
och däri ska ingå populär och nyutgivna titlar. Varje intagen ska få välja minst två böcker per 
vecka från depån.57 I paragraf 3.3 rekommenderas att bibliotekets öppettider samordnas med 
arbetstider och utvecklingsprogram så att det inte uppstår schemakrockar.58  
 
Om lokaler och utrustning står att en effektiv och framgångsrik biblioteksservice till stor del 
är beroende av ”en välkomnande och praktisk fysisk miljö”. Vidare rekommenderas att 
biblioteket placeras centralt i fängelset och att det helst ska finnas i anslutning till 
undervisningslokalerna.59 I paragraf 4.3 beskrivs hur bibliotekslokalen bör vara. Till exempel 
bör lokalen ha bra ljus, för läsning eller datoranvändning, väggar, tak och golv bör vara 
akustikbehandlade, det bör finnas fungerande värme, kyla och ventilation och det bör finnas 
tillräckligt med eluttag för teknisk och elektronisk utrustning.60 Enligt paragraf 4.4 ska 
lokalen dessutom vara stor nog för att rymma olika användaraktiviteter, bokhyllor och ge rum 
för personalens arbete. Exempel på vad detta kan bestå av är: referensdisk, utlåningsdisk, 
arbetsrum, läsbord och stolar, kopiator, samt utrymme för gruppaktiviteter. Läsbord och 
studieavdelning rekommenderas vara stor nog för minst fem procent av de intagna.61  
 
Enligt IFLAs riktlinjer ska fängelsebiblioteket ”använda sig av den senaste 
informationsteknologin så mycket som det är möjligt utan att komma i konflikt med 
säkerhetsreglerna på fängelset”.62 Det rekommenderas att fångarna får tillgång till datorer och 
multimediamjukvara så att de har tillgång till information, utbildning och rekreation. Vidare 
rekommenderas att bibliotekspersonalen har tillgång till Internet och e-post för att möjliggöra 
fjärrlån, kommunikation med kollegor, sökningar i webbaserade bibliotekskataloger och för 
att delta i utbildningar på nätet. Enligt paragraf 5.5 bör de intagna få övervakad tillgång till 
Internet för utbildning, samt förberedelse för frisläppande, då säkerheten i det lokala nätverket 
på anstalten gör detta möjligt.63 
 

                                                 
53 Ibid: 9. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid: 10. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid: 10-11. 
61 Ibid. 
62 Ibid: 12.  
63 Ibid. 
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Enligt Lehmann och Locke ska fängelsebibliotek ”utan hänsyn till storlek ledas av en utbildad 
bibliotekarie med nödvändiga kvalifikationer och kunskaper förvärvade genom en 
universitetsexamen i biblioteks/informationsvetenskap eller motsvarande”.64 De 
rekommenderar att fängelser med fler än 500 intagna har en utbildad bibliotekarie anställd på 
heltid och rekommenderar en reducering av antalet timmar en utbildad bibliotekarie finns på 
plats enligt följande: 0-300 intagna = 24 bibliotekarietimmar och 301-499 intagna = 30 
bibliotekarietimmar.65 Vidare menar Lehmann och Locke att all bibliotekspersonal ska ha 
”tillräckliga professionella och tekniska kunskaper för att kunna ge direkt användarservice 
och stöd till brukarna”,66 samt att bibliotekspersonalen ska känna till ”de olika och komplexa 
informationsbehoven hos fängslade personer” och ”ha de nödvändiga mänskliga och 
personliga egenskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta effektivt i ett 
fängelse”.67 De slår också fast att bibliotekspersonalen ska ge alla intagna service och 
respektera deras integritet.68 Enligt paragraf 6.10 ska fängelset kunna låta fångar arbeta i 
biblioteket och dessa ska väljas utifrån kunskaper och vana av biblioteksarbete. I paragraf 
6.11 står vidare att frivilliga också kan användas på biblioteket men att dessa inte ska anlitas 
istället för bibliotekspersonal, utan ge extra stöd.69 
 
IFLAs riktlinjer rekommenderar att den myndighet eller institution som är ansvarig för 
biblioteksverksamheten upprättar en budget för verksamheten som täcker löner, media, 
prenumerationer, utrustning, datorkostnader, avtalad service, fjärrlån, medlemskap i databaser 
och föreningar, samt utbildningskostnader. En enkel modell för att räkna ut en minimibudget 
för anstaltens bibliotek ges också: För anstalter med fler än 500 intagna rekommenderas 
genomsnittspriset för en inbunden fackbok x 70 procent av antalet intagna + tio procent för 
försvunna böcker. För anstalter med färre än 500 intagna rekommenderas en årlig 
minimibudget som är så stor att den räcker till att ersätta 10 procent av det totala 
bokbeståndet. För ett nystartat fängelsebibliotek bör det göras möjligt att köpa in hälften av en 
fullservicesamling och de följande fyra åren bör extra medel tillföras budgeten så att en full 
samling kan nås på fem år.70 
 
Enligt IFLAs riktlinjer ska bibliotekets samlingar likna dem som finns på folk- och 
skolbibliotek och de ska innehålla både tryckta media och media i andra format. Samlingarna 
ska regelbundet utökas med nyförvärv och dessa nyförvärv ska väljas av utbildade 
bibliotekarier. Biblioteket ska aktivt informera om böckerna och det fasta bokbeståndet ska 
kompletteras med fjärrlån. Biblioteket ska ha en bokurvalsplan eller policy och den ska 
”tydligt ange att ingen censur får tillämpas vid urvalet, utom under sådana omständigheter när 
en speciell titel utgör ett hot mot säkerheten på anstalten”.71 Planen ska ta upp exempelvis: 
etniskt och kulturell sammansättning på anstalten, behov av böcker som förbereder fångarna 
för frisläppandet, behov av referensböcker, rutiner för inköp, rutiner för gallring och rutiner 
för att ta hand om gåvor. Dessa urvalskriterier ska bland annat ta hänsyn till de intagnas 
intresse och behov och ämnets och den litterära stilens lämplighet för brukarna. Vidare bör 
biblioteket sträva efter att utveckla en samling som representerar ”ett brett utbud av idéer och 
åsikter”.72 Samlingen bör innehålla bland annat: skönlitteratur, biografier, facklitteratur, poesi, 
                                                 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid: 13.  
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid: 13-14. 
71 Ibid: 14. 
72 Ibid: 14-15. 
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tecknade serier, lättläst material, ljudböcker och talböcker, samhällsinformation, pussel och 
spel, samt tidningar och tidskrifter. För att räkna ut samlingens storlek rekommenderas en 
minimikollektion på 10 böcker per intagen eller 2000 titlar (den som är mest gynnsam) och 20 
tidskrifter eller en prenumeration per 20 intagna. Det bör också finnas lokala, nationella och 
utländska tidningar beroende på hur många länder som finns representerade på anstalten.73 
 
Fängelsebiblioteket ska också, enligt IFLAs riktlinjer, kunna erbjuda läsarrådgivning, 
utbildning i hur man använder biblioteket, samt referens- och informationsservice baserad på 
egna samlingar men också, då det är möjligt, på Internetresurser. I paragraf 9.3 skriver 
Lehmann och Locke att biblioteket bör anordna ett utbud av aktiviteter och program som 
handlar om läsning, läskunnighet och andra kulturella sysselsättningar eftersom sådana 
aktiviteter ger de intagna en bättre livskvalitet. De menar också att sådana aktiviteter 
utvecklar sociala kunskaper och ger en stärkt självuppskattning. Enligt Lehmann och Locke 
ska fängelseledningen ”vara medveten om att intagna som deltar i produktiva sysselsättningar 
troligen inte kommer att orsaka problem eller störningar”. Några exempel på ”intressanta och 
relevanta biblioteksprogram” är: författarbesök, konstcirklar och utställningar, skrivarcirklar, 
stavningstävlingar och bokklubbar och diskussioner.74 
 
Till sist rekommenderar IFLA att fängelsebibliotekspersonalen ska ha en öppen 
kommunikation med de intagna och att regelbundna enkätundersökningar bör göras för att se 
hur nöjda de är med servicen. Lehmann och Locke menar att bibliotekets trovärdighet ökar 
betydligt om användarnas förslag snabbt genomförs.75 
 

3.2 Svenska lagar 
 
Enligt den svenska bibliotekslagen,76 § 2 ska ”alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek”. Vidare fastslås att folkbiblioteken ska verka för att ”databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare”, samt att ett folkbibliotek ska finnas i varje kommun. I 
paragraf 7 poängteras att kommunerna ansvarar för folkbibliotek och skolbibliotek. Grupper 
som av folkbibliotek, samt skolbibliotek, ska ägnas särkskild uppmärksamhet är enligt 
paragraf 8 ”funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter”. Detta ska uppnås 
bland annat genom att folk- och skolbiblioteken erbjuder ”litteratur på annat språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”.  
 
Enligt paragraf 7a i bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta planer för 
biblioteksverksamheterna och en hänvisning till Lag (2004:1261) finns infogad. Denna 
lagändring trädde i kraft 1 januari 2005.77 I bibliotekslagen finns inga specifika hänvisningar 
till intagna på fängelser och kriminalvårdsanstalter.  
 
Enligt Lag om kriminalvård i anstalt (1974:203),78 paragraf 4 ska kriminalvården på en anstalt 
”utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av 
frihetsberövandet motverkas.” Vidare bör verksamheten i ”den mån det kan ske utan att 
kravet på samhällsskydd eftersättes” redan från början riktas in på åtgärder som kan förbereda 
                                                 
73 Ibid: 15-16. 
74 Ibid: 17. 
75 Ibid. 
76Bibliotekslag (SFS: 1996:1596), http://www.riksdagen.se. 
77Lag om ändring av bibliotekslagen (SFS: 1996: 1596) http://62.95.69.3/SFSdoc/04/041261.PDF. 
78 Lag om kriminalvård i anstalt (SFS: 1974:203), http://www.riksdagen.se. 
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den intagne inför livet utanför anstalten. I paragraf 5 slås fast att kriminalvården ska ske i 
samverkan med andra organ i samhället, då ”ett förverkligande av vårdens syfte” kräver 
sådana insatser. Enligt paragraf 14 ska en intagen kunna utöva lämplig fritidssysselsättning. 
Vidare fastslås att den intagna ”i den utsträckning det lämpligen kan ske” bör få möjligheter 
att ”genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden”. Dessa behov 
bör, enligt samma paragraf, ”tillgodoses i skälig omfattning”. Paragraf 14 föreskriver också 
att intagna ”om det lämpligen kan ske” ska få vistas utanför anstalten för att delta i 
föreningsverksamhet, eller ”liknande verksamhet” som är ”ägnad att underlätta anpassningen i 
samhället”. Enligt lagtexten kan villkor som ”anses nödvändiga” sättas upp för sådana 
tillfällen och den intagne ska också ”stå under tillsyn”. I paragraf 24 står det att intagna får 
”skaffa sig eller ta emot böcker, tidskrifter, tidningar och annat som kan bereda honom 
sysselsättning under fritiden”.  
 

3.3 Kriminalvårdens riktlinjer 
 
Kriminalvården har utarbetat nya riktlinjer, Riktlinjer för biblioteksverksamheten på häkten 
och anstalter, och de presenterades och fastställdes 2006.79 Kriminalvårdsstyrelsen hade då i 
samarbete med Svensk Biblioteksförening, Kulturrådet och Sveriges kommuner och landsting 
under några år arbetat med denna omarbetning. Från Svensk Biblioteksförenings specialgrupp 
deltog bland andra Birgitta Irvall.80  
 
I Kriminalvårdens text tar man fasta på hur svensk Biblioteksförening beskriver en väl 
fungerande biblioteksverksamhet för interner. Svensk Biblioteksföreningen beskriver 
biblioteksservice till fångar på följande vis:  
 

En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds 
av en engagerad bibliotekarie med goda kontakter med ledning och övrig personal i en trevligt 
inredd och centralt belägen bibliotekslokal utrustad med ett tillräckligt och attraktivt 
mediebestånd.81 

 
Kriminalvården konstaterar samtidigt att denna målsättning är ett hjälpmedel till anstalter och 
häkten att kunna erbjuda en biblioteksverksamhet som motsvarar de krav som kan ställas på 
tillgång till media för interner vad gäller personlig utveckling, avkoppling och stöd vid 
utbildning. Förutom dessa aspekter nämner Kriminalvårdens riktlinjer allmänt även andra 
uppgifter som ett bibliotek på en anstalt eller ett häkte har. De ska bland annat också motivera 
ovana läsare att ta del av böcker och andra kulturella aktiviteter samt visa på bibliotekets 
möjligheter att hjälpa intagna med läs och skrivsvårigheter. Biblioteket ska även stödja lärarna 
och programledarna, som är knutna till anstalter eller häkten, i deras arbete.82  
 
När det gäller biblioteksservicen till de intagna ska den utformas så att internerna får besök 
eller kan besöka ett bibliotek minst en gång i veckan. Häktade med speciella restriktioner ska, 
enligt riktlinjerna, få besök av en bibliotekarie en gång per vecka och det första besöket 
rekommenderas att ske så snart som möjligt sedan den intagna har kommit till häktet. Ett 
annat alternativ är att det finns böcker på häktet som personalen där kan låna ut i avvaktan på 
bibliotekariens första besök. Biblioteket ska vara placerat så att så många interner som 

                                                 
79 Kriminalvårdens riktlinjer 2006:15, Riktlinjer för biblioteksverksamheten på häkten och anstalter. 
80 Svensk biblioteksförening, Verksamhetsberättelse, www.biblioteksforeningen.org. 
81 Kriminalvårdens riktlinjer: 2. 
82 Ibid. 
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möjligt, själva eller i sällskap med vårdare, kan ta sig dit. Internerna ska vidare kunna stanna 
minst en halvtimme varje gång de besöker biblioteket och öppettiderna på biblioteket ska 
anpassas efter övrig verksamhet så att så många interner som möjligt kan besöka det.83 
 
När det gäller själva bibliotekets utformning står det i riktlinjerna att biblioteket ska vara 
trevligt och inbjudande och även locka ovana besökare. För att underlätta samarbetet med 
lärarna ska biblioteket gärna vara placerat tillsammans med enhetens lärcentrum och 
biblioteket bör ligga ovan jord. I lokalen måste det finnas plats för böcker och andra medier 
och om det är möjligt ska de intagna kunna studera och lyssna på musik. Till detta hör en 
arbetsplats för bibliotekarien. Lokalerna ska vara rökfria.84 
 
I riktlinjerna tas upp att ett fungerande bibliotek bör erbjuda litteratur för de intagnas och 
häktades kulturella, sociala och pedagogiska behov liksom för upplevelse och 
avkopplingsbehov. Där bör finnas böcker på olika språk, lättlästa böcker, språkkurser, 
talböcker och andra media för dem med funktionshinder. Böckerna ska bestå av skönlitteratur, 
facklitteratur och referensböcker. På fängelsebiblioteket bör det finnas tidningar, tidskrifter på 
olika språk och tillgång till musik. De urvalsprinciper som gäller för svenska folkbibliotek ska 
gälla för kriminalvårdens bibliotek. Det innebär att media som är grovt diskriminerande, 
rasistiskt eller pornografiskt inte ska köpas in eller lånas ut. Det gäller även media som 
uppmanar till brott. Gåvor av media ska följa samma urvalsregler som köpta medier.85 
 
De flesta anstalter och häkten upphandlar personal och biblioteksservice från närmaste lokala, 
offentliga bibliotek. Ibland kan det vara lämpligt att samordna upphandlingen inom en 
region.86 I det avtal som sluts mellan det lokala/offentliga biblioteket och kriminalvården bör 
det avsättas en summa för bibliotekariens nyanskaffning av media. Böcker köps in till ett 
referensbestånd och till ett fast mediebestånd på anstalten och kompletteras med inlån och 
depositioner från det offentliga biblioteket. Det är bibliotekarien som anskaffar och gallrar 
medier i samarbete med berörd personal. Gallring bör göras med jämna mellanrum för att vara 
aktuellt och intressant och gallrade media kan skänkas till intresserade interner efter beslut av 
anstalten eller häktet.87 
 
I Kriminalvårdens riktlinjer står att erfarenheten visar att ”ganska många böcker försvinner 
vid utlåning på anstalter”. Därför måste, enligt riktlinjerna, bibliotekarien ges tid att söka efter 
försvunna böcker och att informera personalen om att upphittade böcker ska återlämnas till 
biblioteket. Vid frigivning ska lånade böcker återställas. De offentliga biblioteken måste 
ersättas för försvunna böcker.88 
 
Bibliotekarien och dess roll nämns också i riktlinjerna. Det betonas att biblioteket ska ledas av 
en utbildad bibliotekarie och att det ibland, beroende på bibliotekets storlek, även kan behövas 
en bibliotekarieassistent.89 Interner kan användas som medhjälpare vid uppsättning av böcker 
och skyltning till exempel. Till bibliotekariens arbetsuppgifter hör att orientera de intagna om 
biblioteksverksamheten, rekommendera och informera om böcker samt andra medier. De ska 
bland annat också ta emot beställningar på sådant som inte finns på anstaltsbiblioteket, utlåna, 

                                                 
83 Ibid. 
84 Ibid: 3. 
85 Ibid. 
86 Ibid: 5. 
87 Ibid: 3. 
88 Ibid. 
89 Ibid: 4. 
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avregistrera lån och söka i databaser. Servicen ska inriktas både mot de intagnas personliga 
behov och mot verksamhetsställets behov av biblioteksverksamhet. Samverkan med 
anstaltens lärare, programledare och fritidsansvarige ingår även det i fängelsebibliotekariens 
arbete. Möjlighet bör även finnas för bibliotekarien att ibland delta i personalmöten. I 
upphandlingsavtalet bör det vara klarlagt med vikarie under semester och eventuell 
sjukdom.90 
 
Större anstalter och häkten kan välja att anställa en bibliotekarie och flera näraliggande 
verksamhetsställen kan också dela på en bibliotekarietjänst. Bibliotekarien blir då, enligt 
Kriminalvårdens riktlinjer, en i personalen och kan lättare sprida information och vägledning. 
I det avtal som verksamhetsområdet knyter med det lokala/offentliga biblioteket bör det ingå 
möjlighet för berörda bibliotekarier att delta i den fortbildning som anordnas av det offentliga 
biblioteket. Verksamhetsområdet behöver prenumerera på aktuella databaser.91 
 
Vid bibliotekariens första besök på anstalten eller häktet ska han eller hon skriva på en 
försäkran om sekretess och även informera kriminalvårdspersonalen om 
bibliotekssekretessen. Kriminalvården ska ge information om säkerhetsregler och rutiner och 
information hur bibliotekarien kan medverka till ”god ordning och säkerhet”.92 
 

                                                 
90 Ibid: 5. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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4 Litteraturgenomgång 
 

Under sökningen efter svenskt material om fängelsebibliotek fann vi några magisteruppsatser 
som på olika sätt har behandlat området, vilket vi hänvisar till i kapitel 1. Gemensamt för 
dessa kan sägas vara en positiv syn på fängelsebiblioteket och den funktion som det fyller för 
den intagne. Samtidigt visar magisteruppsatserna att biblioteksservicen på institutionerna 
varierar mycket och att synpunkter om brister på denna, på grund av bland annat ekonomiska 
indragningar, förekommer. I det här kapitlet följer en kort redogörelse för tidigare forskning i 
Sverige och efter det följer det europeiska jämförelsematerialet, presenterat land för land. 

 

I slutet av 1990-talet publicerades två magisteruppsatser om fängelsebibliotek Åsa Wallström 
och Helena Åström har i uppsatsen Bok är bästa vän,93 precis som undertexten visar tittat 
närmare på bibliotekets betydelse på två olika institutioner. De har i sin undersökning 
intervjuat interner, personal och bibliotekarier och diskussionen handlar främst om läsvanor, 
biblioteksanvändning och bibliotekets roll i den behandlingsprocess som interner genomgår 
under sin strafftid. Wallström och Åström drar i magisteruppsatsen, som är skriven via 
högskolan i Borås, slutsatsen att både interner och personal på fängelserna och inom 
biblioteksverksamheten, tycker att biblioteket fyller en viktig och nödvändig funktion för de 
intagnas behandling och ska betraktas som en mänsklig rättighet. 

  

 Eva Bergquist-Jonsson och Carina Hamberg Schinklers magisteruppsats Fängslande 
läsning94 undersöker läsvanor hos interner på Österåkeranstalten. Syftet har varit att granska 
vilka faktorer som påverkar internernas läsvanor och vilka attityder de har mot den service 
som erbjuds på deras aktuella fängelsebibliotek. Författarna intervjuade intagna vad gäller 
deras läsvanor av böcker, tidskrifter och nyhetstidningar. Materialet innehåller även uppgifter 
om de intervjuades ålder, utbildning och om de vid tillfället tidigare hade dömts till ett 
fängelsestraff. Undersökningen visar, anser Eva Bergquist-Jonsson och Carina Hamberg 
Schinkler, att läsning är en meningsfull fritidsaktivitet bland de intagna och att 
fängelsebiblioteket fyller en viktig funktion under internernas tid på fängelset.  

 
Mikael Gille och Per Schmidt kom via högskolan i Borås 2005 med magisteruppsatsen Hur 
stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa.95 Intresset ligger, enligt författarna, på de 
kvinnliga internerna som läsare, snarare än biblioteket som institution.96 Duon har intervjuat 
nio kvinnliga interner och en bibliotekarie. Hinseberg år 2005 97 platser och är en anstalt med 
högsta säkerhetsnivån, det vill säga hit kommer kvinnor som har dömts till ett fängelsestraff 
på mer än två år. Gille och Schmidt presenterar endast kortfattat biblioteksservicen på 
anstalten Hinseberg och konstaterar att servicen på anstalter generellt ser mycket olika ut 
beroende på ekonomi och prioritering av biblioteksverksamheten. 40 av 55 anstalter 
undersöktes och var fjärde av dessa saknade, vad de själva tyckte, ”en fungerande 
biblioteksverksamhet”. Anstalterna angav ekonomiska neddragningar som skäl till detta.97 
                                                 
93 Åsa Wallström & Helena Åström, Bok är bästa vän – en undersökning om betydelsen av bibliotek inom 
kriminalvård utifrån kriminalvårdsanstalten Hall och häktet Stockholm Kronoberg, 1998. 
94 Eva Bergquist-Jonsson & Carina Hamberg Schinkler, Fängslande läsning – en undersökning om läsvanor 
bland de intagna på Österåkeranstalten, 1999. 
95 Mikael Gille & Per Schmidt, Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa – En studie av kvinnliga 
interners läsning vid anstalten Hinseberg, 2005. 
96 Ibid: 5. 
97 Ibid: 33. 
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Hinseberg hade 2005 ett avtal med Lindesbergs kommunbibliotek och deltidsbibliotekarie Per 
Andersson som då besökte anstalten fem timmar varje vecka intervjuades i 
magisteruppsatsen. Andersson beskrev då bibliotekets lokal som liten och spartansk. Det 
framgår även av texten att verksamheten saknar måldokument.98 Per Andersson gjorde 2005 
en bedömning att varje kvinnlig intern lånade i snitt 30 böcker per år.99 
 
Via Uppsala universitet publicerade Linda Berg och Rebecca Willoughby-Gee 
magisteruppsatsen Åt var bov efter behov?100 Syftet med uppsatsen var att undersöka interners 
högskoleutbildning och lärande i fängelse. Endast interner på Hall som redan studerade på 
högskolenivå har intervjuats ”detta för att komma åt de verkligt motiverade som studerar av 
egen vilja”101. Även Berg och Willoughby-Gee nämner endast kort 
fängelsebiblioteksverksamheten och konstaterar även de att verksamheten bedrivs på olika 
sätt inom kriminalvården ”beroende på vilken typ av anstalt det gäller”.102 

 

4.1 Europeiskt jämförelsematerial 
 
Detta jämförelsematerial är inte att betrakta som en heltäckande inventering av 
biblioteksservice till fångar i hela Europa, utan är tänkt att belysa olika aspekter av 
fängelsebibliotek och dess service som kan förekomma. Vid urval av länder har variation 
eftersträvats, såväl som nytänkande och aktuella projekt. Största delen av materialet är mindre 
än fem år gammalt. Detta gäller dock inte materialet som handlar om förhållandena i Holland, 
vilket är något äldre. Holland har valts ut på grund av att landet tidigt satsat på 
fängelsebibliotek. 
 

4.1.1 England och Wales 
 
Sedan 1995 är HM Prison Service en samlad enhet som ansvarar för fängelsernas service i 
England och Wales. Varje enskild lokal guvernör har sedan sista ordet när det gäller 
utformningen av biblioteksservicen.103 På HM Prison Services hemsida förmedlas information 
om fängelser i England och Wales och där återfinns ett dokument över de regler som ska gälla 
i fängelserna. Reglerna fastställdes 1999 och omarbetades 2006. I reglerna nämns 
biblioteksverksamheten mycket kort och där konstateras ”[a] library shall be provided in 
every prison and, subject to any directions of the Secretary of State, every prisoner shall be 
allowed to have libary books and to exchange them”.104 
 
Genom universitetet i Northumbia, Newcastle, publicerade Jonathan Grimes år 2000 en studie 
kallad Rehabilitational vs. Recreational Principles in Prison Libraries: A study. 
Han har genom bland annat intervjuer tittat närmare på 136 institutioners biblioteksservice., 

                                                 
98 Ibid: 35. 
99 Ibid: 34. 
100 Linda Berg & Rebecca Willoughby-Gee, Åt var bov efter behov? En kvalitativ undersökning av interners 
högskoleutbildning och lärande i skol [sic] och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall, 2004. 
101 Ibid: 7. 
102 Ibid: 28ff. 
103 The Prison Rules 1999 no 728. www.hmprisonservice.gov.uk och Jonathan Grimes, Rehabilitational vs. 
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Där drar han slutsatsen att fängelsebiblioteken i England och Wales är minfält av lagstiftning, 
regler och koder och en av orsakerna är att ”the modern Prison Library is the product of a 
negotiated settlement of many years standing between the prison Service and the County 
Library authorities”.105 
 
England är ett av flera länder som vid sökningar på webben om fängelsebibliotek visar på 
enstaka personer som intresserat sig och engagerat sig för en viss verksamhets utveckling. 
Alison Duffy är fängelsebibliotekarie vid Bristolfängelset i Bristol City och initiativtagare till 
ett projekt med så kallade ”Bedtime stories”, vilket innebär att de intagna får möjligheten att 
läsa in sagor på band till sina barn. Fängelset i Bristol har funnits sedan 1883 och har på 
senare år genomgått stora renoveringar.106 Kreativitet, läs och skrivkunnighet och socialt 
engagemang tillhör de positiva delar som projektansvariga ser att ”Bedtime-stories” tillför de 
intagna. Till detta kan även läggas barnens glädje över inspelningarna.107Genom Alison 
Duffys engagemang har även Malmö statsbibliotek intresserat sig för denna form som man 
avser att arbeta med under 2008. Under 2007 beviljade Svensk Biblioteksförening bland andra 
bibliotekarie Karin Johansson vid Malmö statsbibliotek ett resestipendium för att åka till 
England och studera projektet närmare.108 
 
Projektet med ”Bedtime stories” är ett av fyra projekt som under senare år har stöttats av 
South West Museums Libraries & Archives Council, SWMLAC, i England. Även de övriga 
tre projekten handlar om enstaka fängelsebibliotekarier som velat utveckla 
biblioteksverksamheten med delvis nya idéer. 
 
Vid fängelset i Gloucester finns bibliotekarie Carole Bowe som tillsammans med SWMLAC, 
stadens lokala bibliotek och fängelsets utbildningspersonal har arbetat med att utveckla de 
intagnas läs och skrivkunnighet. Fängelset i Gloucester, som byggdes 1782, har även det 
genomgått renoveringar och sedan 1971 finns en speciell avdelning för ungdomsbrottslingar. 
Ytterligare ett projekt är det vid Leyhillfängelset. Där har bibliotekarie Jillian Redfearn 
tillsammans med bland andra fängelsets utbildningsdel arbetat med de interner som också är 
föräldrar för att de ska lära sig mer om rättigheter och ansvar i samband med föräldrarollen 
och precis som vid Bristolfängelset har internerna även spelat in sagor till sina barn. Leyhill 
öppnade 1946 och har idag 500 platser för manliga interner. Även vid Portlandfängelset har 
en enskild bibliotekarie, Jenny Nicholson, intresserat sig för de intagnas skriv och 
läsutveckling och tillsammans med bland andra Dorset County Library startat ett projekt för 
omkring hundratalet intagna. Portlandfängelset öppnade 1848 och har sedan 1988 framförallt 
varit en institution för ungdomsbrottslingar.109 
 
Om bibliotekariens roll säger Jonathan Grimes ”[t]he prison librarian may well have more 
autonomy in the formulation of collection development and service philosophy than is 
commonly realized”.110 På HM Prison Services hemsida sägs, i reglerna kring 
biblioteksservice till fångar, ingenting vare sig om bibliotekariens roll eller utbildningskrav.111  

                                                 
105 Grimes. 
106 South West Museums Libraries & Archives Council, Inside Networks, 2004, http://www.mlasouthwest.org. 
107 Bristol City Council Library Service Case Study, http:// www.idea.gov.uk. 
108 Svensk Biblioteksförening, ”Föreningen: bidrag och stipendier”, http://www.biblioteksforeningen.org. 
109South West Museums Libraries Archives Council: 4. 
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4.1.2 Norge 
 
De nordiska länderna är inte ofta nämnda i det material om fängelsebibliotek som hittas vid 
sökningar på webben. Norge är dock ett undantag och där arbetar staten med att se över hela 
biblioteksverksamheten. Reformen heter ”Bibliotek 2014”112 och presenterades 2006. I Norge 
är fängelsebiblioteken statligt finansierade då fängelserna är statliga, men det är 
folkbiblioteken som sköter driften och levererar bibliotekstjänster. Innan dess köpte 
fängelserna själva in böcker eller tog emot böcker som gåvor. Förändringen skedde 1979 och 
hade då 1976 föregåtts av en undersökning, en statlig kartläggning, som visade att de norska 
fängelsebiblioteken hade en låg standard med ett dåligt litterärt utbud.113 
 
Även i de norska sammanhangen nämns enskilda personer som har arbetat för att utveckla 
fängelsebiblioteken. Författarinnan Hanne Örstavik har bland annat arbetat med 
lässtimulering på anstalter i Norge där generellt författarbesök och skrivarcirklar är ganska 
vanliga. I den norska bibliotekslagen finns en extra paragraf om att även de som har svårt att 
tillgodogöra sig ordinarie bibliotekstjänster ska få det.114 I samband med förändringen i Norge 
då folkbiblioteken tog över driften av fängelsebiblioteken gick staten in med utökade medel 
för att underlätta den nya fördelningen.  
 
Vid en konferens i Stockholm 2004 initierad av svensk Biblioteksförening diskuterades bland 
annat situationen på de norska fängelserna. Medverkade då gjorde Leikny Haga Indergaard, 
som arbetar på ABM-utvikling. ABM-utvikling är den norska statens centrum för arkiv, 
bibliotek och museum. ABM, i sin nuvarande form, etablerades 2003. Det är ABM-utvikling 
som ytterst ansvarar för att ge uppdrag till folkbibliotek att leverera bibliotekstjänster till 
fängelser och ABM sluter också avtal med folkbiblioteken.115 På konferensen beskrev Leikny 
Haga Indergaard Norge som en rik stat med fattiga kommuner. År 2004 fanns 52 institutioner 
av fängelse, anstalts eller häktningskaraktär i Norge. Av dessa hade 15 inget bibliotek, 17 
hade bibliotek utan avtal med folkbibliotek, 7 använde det lokala biblioteket (frigång) och 13 
institutioner hade ett standardavtal.116 Reformen ”Bibliotek 2014” konstaterar att Norge 
generellt har många små bibliotek med begränsade resurser. Målsättningen för framtiden är att 
alla fängelser med fler än 25 stycken intagna ska ha rätt till ett bibliotek och där de intagna är 
färre ska andra arrangemang ordnas så att de har möjlighet till bibliotekets tjänster. 
Utredningen visar att den nuvarande budgeten måste kvarstå för att fängelsebiblioteken ska 
kunna utvecklas.117  
 
Statistik från 2003 visar att det är vanligast att dömas till ett fängelsestraff i Norge och att 
övriga nordiska länder arbetar mer med alternativa straff.118 Under en konferens på Island 
2006119 nämndes att norska fängelsebibliotek har fått fördubblade anslag de senaste åren.  
 

                                                 
112 ABM Utvikling, Library Reform 2014 – Part 1 –  Strategies and Initiatives, 2006, http://www.abm-
utvikling.no. 
113Marie Gustavsson, Svensk Biblioteksförenings specialgrupp,  ”Vad händer med fängelsebiblioteken? 
Konferens kring nya riktlinjer och framtida arbetsformer”, 2004, minnesanteckningar, http://www.sab.se. 
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118 Norden, ”Jail time most common in Norway”, http://www.norden.org. 
119 Birgitta Irvall, ”Rapport från Konferensen ’Fenglsende kultur’ i Selfoss på Island 18-21 maj 2006”, 
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4.1.3 Italien 
 
ABC (Associazione Biblioteche Carcerarie) är namnet på en sammanslutning som arbetar för 
fängelsebibliotek i Italien. Föreningen grundades år 2000 av en lite grupp bibliotekarier. En 
av dessa bibliotekarier är Emanuela Costanzo från Milano.120 Enligt Costanzo finansierar den 
italienska staten inte fängelsebibliotek, även om den i lag garanterar att biblioteksservice till 
fångar ska finnas. Enligt lagen ska fångarna garanteras ”easy access to the documents of the 
prison library and the possibility to read documents of any other library or public institution 
working in the same local area” vidare ska, vid urvalet av böcker och tidskrifter, hänsyn tas 
till samhällets kulturella mångfald. Biblioteksservicen i fängelset sköts oftast av en 
”educator”, som ansvarar för att skapa kataloger, distribuera böcker och tidskrifter och för 
kulturella aktiviteter. Denna kan i sitt arbete få hjälp av fångar som ”enjoy these activities”. 
Costanzo menar att det här har lett till att bibliotekarien inte arbetar i fängelsebiblioteket, utan 
att detta i regel sköts av en välutbildad fånge, som sköter och organiserar biblioteket efter 
bästa förmåga.121 Angela Barlotti, pekade under en IFLA-konferens, på att även om få 
fängelsebibliotek existerar, är behovet av kulturella aktiviteter stort bland fångarna.122 
 
Emanuela Costanzo redogör för hur intresset för en speciell organisation för fängelsebibliotek 
väcktes efter att en enkätundersökning 1992 till Italiens 205 fängelser ”revealed dismal 
conditions”. Av de 205 fängelserna, svarade 79 på enkäten och av dessa hade färre än 10 
fängelser ett fungerande bibliotek. I några städer fanns något mer utbyggd service: Turin hade 
exempelvis en integrerad biblioteksservice mellan stadsbibliotek och fängelsebibliotek, i 
Padua skapade några volontärer en fängelsetidning Narrow Horizons som skrevs av intagna 
och som är en källa till information om italienska fängelser, och i Bologna föreläste en 
universitetsprofessor för de intagna om vikten av läsning.123 Angela Barlotti leder ett projekt 
kallat ”Libraries Conquer Communities”, som startades 1995 med målen att skapa 
kommunikation mellan tre fängelsebibliotek i området Romagna, samt att skapa kontakt 
mellan dessa och ”världen utanför”. Ett annat mål var att biblioteksservicen till fångar skulle 
hålla samma klass som den användare i allmänhet erbjuds i Italien men även att öka 
medvetenheten bland allmänheten för det behov av läsning och bibliotek som finns hos 
interner.124 
 
Emanuela Costanzo, tillsammans med några andra frivilliga, kontaktade fängelset i Milano för 
att diskutera en plan för biblioteksservice till fångarna. De sammanställde en boklista och 
ordnade ett kontrakt mellan fängelset och stadsbiblioteket i Milano. De kontaktade också 
andra bibliotek som deltagit i enkätundersökningen och etablerade vid samma tid ABC med 
målet att föreningen skulle kunna ge struktur och sammanhållning till annars isolerade 
aktiviteter runt om i landet. Ett annat mål var att ge bibliotekspersonal inom fängelsebibliotek 
ett forum där de kunde samtala och organisationen skulle också jobba för att höja 
medvetenheten om vikten av fängelsebibliotek och fängelsebibliotekariernas status. Costanzo 
menar att ABC, tack vare samarbetet frivilliga emellan, har spelat en viktig roll med att 
sammanlänka bibliotekarier som är intresserade av att arbeta med biblioteksservice till fångar. 
 

                                                 
120 Emanuela Costanzo, ”ABC” – And the Italian Prison Libraries, 2003, World Library and Information 
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ABC har under början av 2000-talet skapat en egen hemsida, anordnat möten och ett ökande 
antal fängelser har anslutit sig till diskussionerna kring fängelsebibliotek. Ett konkret exempel 
på utveckling inom biblioteksservice till fångar är Sardinien, där man lyckats integrera 
fängelsebiblioteken med stadsbiblioteken helt och hållet och där en gemensam katalog har 
skapats. Det finns också möjlighet för fångar som är intresserade av att arbeta i biblioteket att 
få träning i detta. Costanzo menar att detta är mycket positivt eftersom det kommer att bidra 
till att förbättra fängelsebiblioteken, samtidigt som det hjälper intagna att lära sig ett nytt 
jobb.125  
 
Ett problem, som kan försvåra utvecklingen, är enligt Costanzo att det bland befolkningen 
finns en djupt rotad misstänksamhet mot intagna på fängelser. Hon menar att en stor del av 
befolkningen fortfarande ser ett fängelsestraff som enbart en bestraffning och att fängelsetiden 
som en tid av rehabilitering inte har vunnit mark. Hon skriver också att många ser 
utbildningsprogram som missriktad välgörenhet mot människor som borde ”betala” för sina 
missdåd. Costanzo själv menar att få förstår att samhället i själva verket skulle tjäna på att 
utbilda fångarna i att läsa och skriva, eftersom detta skulle leda till att färre fortsatte sin 
kriminella bana.126 
 
Ett annat problem som Costanzo ser är den låga status som fängelsebibliotekarier har i Italien. 
Hon menar att allmänheten inte förstår att det krävs professionella bibliotekarier för att 
tillhandahålla en god biblioteksservice.127 
 

4.1.4 Holland 
 
Frances E. Kaiser höll under en IFLA-konferens 1995 ett tal, ”New Technologies – New 
Possibilities?”,128 som behandlade dels hur biblioteksservice till fångar fungerar i Holland, 
dels tog upp frågor kring datorisering.  
 
Enligt Kaiser började den holländska staten intressera sig mer för biblioteksservice till fångar 
under åttiotalet, vilket, menar Kaiser, kan bero på att det under sjuttio- och åttiotalen fanns en 
tro på rehabilitering av fångar hos allmänheten, och detta gjorde att det fanns ett stöd för 
rehabilitering i form av bland annat bibliotek, utbildning och sportaktiviteter. Frances E. 
Kaiser anställdes under denna period av justitiedepartementet för att fungera som rådgivare 
under arbetet att modernisera och omorganisera biblioteksservicen till fångar i Holland. 
Kaiser menar att läsning är en viktig social fråga och att den är än mer viktig för intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Hon menar att man genom läsning kan nå människor man annars inte 
skulle kunna nå och att läsning kan ge människor insikt i förhållanden de inte haft någon 
kunskap om innan. Vidare menar hon att det behövs professionella och dedikerade 
bibliotekarier för att en god service ska kunna utvecklas.129  
 
I början av åttiotalet fanns det cirka 3000 fångar i Holland, fördelade på ungefär 30 anstalter. 
Anstalterna var i regel små, med i snitt 100 intagna per anstalt, och var dåligt utrustade vad 
gäller biblioteksmaterial och saknade professionella bibliotekarier. Trots att detta inte var 
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något som prioriterades lånade fångar i Holland under 1981 ungefär 200 böcker per år, vilket 
var sex gånger mer än ”vanliga” människor. Kaiser menar att intagna på kriminalvårdsanstalt 
i regel kommer från en bakgrund där läsning inte uppmuntras, vilket medför att de inte är 
vana att läsa böcker, samt att många besöker ett bibliotek, och läser en bok, för första gången i 
fängelset.130 Under mitten av nittiotalet hade antalet fångar ökat till 12.000 och i varje nytt 
fängelse som byggdes installerades också ett uppdaterat bibliotek. Mellan 1990 och 1995 
byggdes runt 25 fängelsebibliotek och dessa hade i snitt mellan samlingar på mellan 5.000 
och 10.000 böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial. De sköttes också, enligt Kaiser, av 
professionella bibliotekarier, var utrustade med platser för studier och läsning, elektroniska 
databaser och nästan alla fångar hade fri tillgång till dem.131  
 
Under en konferens för lärare och bibliotekarier 1987 vid namn ”The computer and prison 
education” vaknade intresset för användning av datorer i fängelsebibliotek. Några år senare 
formade fyra bibliotekarier och den nationella rådgivaren (Kaiser själv) en liten arbetsgrupp 
med målet att alla fängelsebibliotek skulle använda kompatibel mjukvara och databaser, för 
att möjliggöra ett nära samarbete och förenkla utbyte av, speciellt utländsk, litteratur. Ett 
annat mål var att utveckla en gemensam katalog. Arbetsgruppen utvecklade under en period 
av två år en nationell strategi för datoriseringen inom fångvården. Arbetet utfördes på 
volontär basis, utan stöd av kriminalvården och ledde fram till att alla fängelsebibliotek idag 
använder samma mjukvara. De flesta fängelsebiblioteken har nu en elektronisk databas och 
dessa är mycket populära att använda bland de intagna.132  
 
Frances E. Kaiser ser också risker som datoriseringen kan medföra: dels kan fångarna 
missbruka systemet eller försöka bryta sig in i andra system genom att använda bibliotekets 
dator, dels kan datorisering medföra försämringar i biblioteksservicen till fångar. I Holland 
har fångarna, enligt lag, rätt till biblioteksservice men det är inte fastslaget av vilket slag 
denna ska vara. Kaiser menar att ansvariga inom kriminalvården kan anse det tillräckligt att 
tillhandahålla en elektronisk databas och låta detta ersätta fängelsebibliotek. Kaiser anser att 
det är viktigt att kunna se en bok innan man väljer den och att det också finns ett värde i själva 
biblioteksbesöket. Hon ser problem med datoriserade kataloger i och med att alla interner 
kanske inte är bekanta med datorer och hur det fungerar och att somliga kan ha så stora 
språkliga brister att de inte själva klarar av att utnyttja densamma.133 Kaiser tar ett av de nyare 
fängelserna som exempel och beskriver en situation där åtminstone hälften av de intagna har 
ett annat modersmål än holländska, och där man förväntar sig att populationen kan ha så 
mycket som 45 olika modersmål.134  
 
I detta fängelse bestämde sig ledningen för att be ett folkbibliotek utarbeta en plan för 
biblioteksservice till de intagna, istället för att ha ett fängelsebibliotek på anstalten. Enligt 
detta förslag skulle biblioteket skanna in framsidan på de 1.000 mest populära skönlitterära 
böckerna i Holland och att fångarna skulle få använda detta material, i form av en CD-ROM, 
som en katalog. Kaiser menar att en sådan lösning skulle föra utvecklingen tillbaka till en nivå 
som är lägre än den var under sjuttiotalet och menar att en sådan CD-ROM lösning skulle var 
en olämplig lösning för intagna av utländsk härkomst och för de intagna som inte kan läsa 
speciellt bra.135 
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4.1.5 Tyskland 
 
Gerhard Peschers beskriver i ”Biblioteheksarbeit im Justizvollzug Deutschland am Beispiel 
Nordrhein-Westfalens“136 kortfattat hur biblioteksservicen till fångar i tyska fängelser ser ut. I 
tysk lag finns inskrivet att intagna på fängelser ska ha rätt att nyttja bibliotek på sin fritid. På 
grund av detta, menar Pescher, har också de flesta fängelser ett fängelsebibliotek. Däremot 
sköts inte fängelsebiblioteken alltid av utbildad bibliotekspersonal.137 
 
Enligt Peschers finns det endast fem utbildade bibliotekarier, fördelat på tre bundesländer, 
som arbetar på fängelsebibliotek i Tyskland. Han menar att biblioteksservicen till fångar, i de 
flesta delarna av Tyskland, sköts utan utbildad bibliotekspersonal, vilket har lett till att det 
knappt finns något utbyte av erfarenheter och bara knapphändig information kring 
biblioteksarbete inom kriminalvården. Enligt Peschers sköts oftast sköts biblioteksservicen till 
fångar av lärare och eftersom det i regel saknas riktlinjer för hur biblioteken ska skötas lokalt 
får fängelsebiblioteken endast sporadiskt professionell biblioteksservice. Peschers tar vidare 
upp några exempel på biblioteksservice till fångar från olika delar av Tyskland. Som ett första 
exempel nämner han Berlin, där biblioteksservicen mellan 1973 och 2000 sköttes av en 
bibliotekarie men 2000, när denne pensionerades nyanställdes ingen bibliotekarie för att ta 
över arbetet. I Bremen finns inte heller någon utbildad bibliotekarie utan biblioteksservicen 
sköts av en biblioteksassistent med hjälp av några intagna. I Hamburg har fängelsebiblioteken 
i stort samordnats med stadsbiblioteken och de intagna har tillgång till nästan hela det 
samlade utbud som biblioteken tillsammans förfogar över.138  
 
Peschers själv är aktiv i Nordrhein-Westfalen och hans arbete med fängelsebiblioteket i 
Münster har under hösten 2007 utsetts till årets bibliotek av den tyska 
biblioteksorganisationen och Zeit-Foundation Ebelin och Gerd Bucerius.139 Biblioteket sköts 
av en bibliotekarie, Gerhard Peschers, med hjälp av intagna på fängelset. Det som imponerade 
på juryn var att biblioteket är användarvänligt, med olika sektioner tilldelade olika 
biblioteksaktiviteter. Bibliotekets försök att tillhandahålla litteratur för fångar från 30 olika 
länder har också gjort intryck på juryn: ”A collection of works in 30 languages is unusual” 
säger Barbara Schleihagen, som är managing director för den tyska biblioteksorganisationen. 
 
Enligt Peschers är det mycket viktigt att tillhandahålla god biblioteksservice i fängelser 
eftersom fångarna, genom att läsa böcker och tidskrifter eller genom att lyssna till 
audiovisuell media, kan få utlopp för sina egna tankar och känslor och för ett tag koppla bort 
det faktum att de berövats sin frihet. Läsandet ger de intagna en möjlighet att utbilda sig, lära 
känna sig själv bättre och att det också fungerar som underhållning. Peschers menar att 
biblioteket, i fångarnas inrutade värld, kan fungera som en portal till en givande och samtidigt 
nyttig fritidssysselsättning.140  
 

                                                 
136 Gerhard Peschers, ”Biblioteksarbeit im Justizvollzug in Deutschland am Beispiel Nordrhein-Westfalens – 
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140 Peschers: 3. 



 29 

5 Fallstudie 
 
Fallstudien har delats in i två delar: ett nationellt perspektiv och ett lokalt perspektiv. Det 
nationella perspektivet består i intervjuer med Kriminalvårdschef för Region Nord, Keijo 
Muotka och Birgitta Irvall, som varit mycket aktiv inom området fängelsebibliotek, både i 
Sverige och internationellt, samt kontakt med Birgitta Persson, ansvarig för undervisning och 
biblioteksfrågor inom kriminalvården, och Svensk Biblioteksförenings nätverk för 
fängelsebibliotek. Det lokala perspektivet består i en kort bakgrundsinformation om 
Haparanda och Övertorneå kommun, med bibliotek, samt en kort historik om 
Kriminalvårdsanstalten i Haparanda. Därefter följer tre intervjuer med Ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör på anstalten i Haparanda, en bibliotekarie från Stadsbiblioteket i 
Haparanda och bokbussens chaufför. 
 

5.1 Nationellt perspektiv 
 
Inledningsvis kontaktades Birgitta Irvall eftersom hon under många år arbetat inom området 
och Kriminalvården, Region Nord för att tydliggöra hur verksamheten fungerar efter en 
omfattande omorganisation som nyligen genomförts. Kontakten med Irvall ledde i sin tur 
vidare till ytterligare två respondenter: Birgitta Persson, som är ansvarig för utbildnings- och 
biblioteksfrågor vid kriminalvården, och biblioteksföreningens nätverk för fängelsebibliotek.  
 

5.1.1 Intervju med Birgitta Irvall 
 
Birgitta Irvalls namn nämns ofta i samband med ämnet fängelsebibliotek, både nationellt och 
internationellt. Efter många år av engagemang är hon sedan 2006 pensionerad.141  
Det sista arbetsuppdraget hade Irvall som tillförordnad chef för Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket i Stockholm. Då Birgitta Irvall nu är pensionerad skickades 
intervjuförfrågan per post till henne i bostaden. 
 
Mellan åren 1991-1997 var Birgitta Irvall konsulent vid Länsbiblioteket i Stockholm med 
ansvar för uppsökande verksamhet däribland fängelsebibliotek. Då förekom arbetsmöten med 
länets fängelsebibliotekarier. Även de angränsande länens fängelsebibliotekarier ville delta 
och då utvidgades gruppen till Mälardalslänen. Mötena hölls på olika fängelser och Birgitta 
Irvall skriver i sitt svar att de här mötena lärde henne mycket om arbetet och problemen på 
fängelsebibliotek. 
  
1998-2001 var Birgitta Irvall chef för Österåkers bibliotek. Där slöt hon avtal om 
verksamheten och arbetade även direkt på fängelsebiblioteket. 
 
Från 1995 till 2006 ingick Birgitta Irvall i Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (sedan 
Svensk Biblioteksförenings) specialgrupp för uppsökande biblioteksverksamhet. En konferens 
hölls för fängelsebibliotekarier vart annat år. Vid två tillfällen satt Birgitta Irvall också med i 
en grupp som skrev Riktlinjer för fängelsebibliotek. Gruppen hade representanter från 
Biblioteksföreningen, Kriminalvården och Sveriges kommuner och landsting. 
  

                                                 
141 E-post kontakt med Birgitta Irvall, bilaga 1. 
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Från 1997-2005 var Irvall medlem i IFLA:S Libraries Serving Disadvantaged Persons 
Section. Deras styrgrupp består av 15-20 ledamöter från olika länder. Fängelsebibliotek är ett 
av ansvarsområdena och under Irvalls tid i styrgruppen skrevs en ny upplaga av Guidelines. 
En amerikansk medlem, Vibeke Lehmann, skrev texten och Birgitta Irvall satt med i en grupp 
som diskuterade förslagen och hon har även översatt riktlinjerna. För att lansera de nya 
Guidelines arrangerades ett seminarium om fängelsebibliotek vid konferensen i Berlin 2003. 
 
I brevsvaret tar Birgitta Irvall upp skillnader som kan förekomma på fängelsebiblioteken. 
”Standarden på svenska fängelsebibliotek varierar mycket eftersom riktlinjerna är just 
riktlinjer och inget bindande”. ”Varje anstalt upphandlar servicen, oftast från närmaste 
kommunbibliotek. I avtalen tar man upp hur många timmar en bibliotekarie ska vara på 
anstalten och hur många timmar som får användas till t ex fjärrlån och sökningar på det egna 
biblioteket. Hur mycket böcker som ska köpas in och kostnad för lån från kommunbiblioteket 
tas också upp. Servicen till häkten ser också olika ut. En nyhet är att några större anstalter har 
börjat anställa egna bibliotekarier och inte har avtal med något bibliotek. Hall, Österåker och 
några anstalter i Göteborg har den modellen”. 
 
Birgitta Irvall anser att bland det positiva med de svenska fängelsebiblioteken hör att de flesta 
anstaltschefer vill ha ett bibliotek på sina anstalter. Negativt, menar Irvall, är att de inte vill 
betala vad ett riktigt bra bibliotek kostar och att de inte vet så mycket om moderna bibliotek 
och vad de kan erbjuda. ”Under hela 90-talet har det sparats på biblioteken och det verkar 
fortsätta”. 
 
Säkerhetsaspekten berörs också i brevsvaret och Birgitta Irvall benämner Internet som ett 
problem därför att de intagna inte kan ges tillgång till nätet för att själva söka t ex i en 
bibliotekskatalog.  Hon tar även upp att det kan vara problem med nya medier för musik. 
 
Birgitta Irvall berättar att det är anstaltens säkerhetsansvarige som gör en riskbedömning. 
”Säkerheten har skärpts på senare år. Bibliotekarien och boksändningar kontrolleras hårdare”. 
 
Samarbete och samlokalisering med skolan är viktigast för att biblioteken ska kunna 
utvecklas, anser Birgitta Irvall. 
 

5.1.2 Kontakt med Svensk Biblioteksförenings nätverk för 
fängelsebibliotek 
 
Intervjun med Birgitta Irvall ledde till tips om ytterligare personer att kontakta. 
En kontakt togs per e-post genom svensk Biblioteksförening med dess nätverk för 
fängelsebibliotek och kontaktpersonen Mårten Gustafsson.142 Han arbetar till vardags som 
bibliotekarie på Jönköpings statsbibliotek. Han ombads att berätta om nätverket kände till 
några projekt vad gäller biblioteksservicen till interner och som pågår nu eller ska inledas 
nästa år. 
 
Svensk Biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek syftar till ”att öppna dialog kring 
frågor om biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter eller liknande, exempelvis frågor 
kring media, samverkan och erfarenhetsutbyten, men även annat av intresse”.143 Det framgår 

                                                 
142 E-post kontakt med Mårten Gustavsson, bilaga 4. 
143 www.biblioteksforeningen.org. 
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också via att biblioteksarbetet inom kriminalvården har sina givna begränsningar men 
förhoppningen är att man, med hjälp av nätverket, tillsammans kunna se möjligheterna. Alla 
som arbetar med, eller är intresserade av dessa frågor, välkomnas att delta. 
 
I Mårten Gustafssons svar framkommer att det finns två aktuella projekt inom området. Det 
ena har pågått i mindre skala under 2007 och består i att Ewa Wahlgren, bibliotekarie på 
Jönköpings Stadsbibliotek, har sammanställt en litteraturlista med skönlitteratur som kan 
användas av lärare som arbetar inom Kriminalvården i Sverige. Det andra, och större 
projektet, planerar Malmö Stadsbibliotek att genomföra under 2008 då man ska arbeta med så 
kallade ”Bedtime stories”.  

5.1.3 Kontakt med Birgitta Persson 
 
En annan intervjukontakt togs med Birgitta Persson144 via tips från Birgitta Irvall. Birgitta 
Persson arbetar med undervisning och biblioteksfrågor inom Kriminalvården. I sitt svar tar 
hon bland annat upp Kriminalvårdens nya riktlinjer för fängelsebiblioteket samt det faktum att 
utlånestatistik saknas på grund av att varje kommun har löst upphandlingen med 
fängelsebiblioteksverksamheten på sitt sätt. 
 

5.1.4 Intervju med kriminalvårdschef för Region Nord Keijo Muotka 
 
Samtidigt som kontakten med Birgitta Irvall togs skickades e-post till Kriminalvården, Region 
Nord med en förfrågan om en intervju, per e-post eller telefon, med ansvarig för 
fängelsebiblioteksfrågor där. Kriminalvårdschefen i Härnösand, Keijo Muotka, svarade via e-
post.145 Sedan Kriminalvårdstyrelsens nya omorganisering är Härnösand huvudort för den 
norra regionen. Sammanlagt är Kriminalvårdsmyndigheten nu indelad i sex regioner. Varje 
verksamhetsområde leds av en kriminalvårdschef. 
 
Keijo Muotka berättar att han är ansvarig för verksamheten vid Anstalten Härnösand, Häktet 
Härnösand samt frivården Härnösand. Till detta ansvar hör också biblioteksverksamheten. 
Inom Region Nord finns det sex häkten och sju anstalter, både öppna och slutna. Varje anstalt 
har, enligt Muotka, någon form av biblioteksverksamhet. Keijo Muotka har arbetat som 
Kriminalvårdschef för Region Nord i tre år och innan dess var han Kriminalvårdsinspektör på 
häktet i Härnösand. Han anser inte att den nya omorganiseringen har påverkat 
fängelsebiblioteken inom Region Nord i någon större omfattning. 
 
Keijo Muotka tycker att det är stor skillnad på den svenska fängelsebiblioteksverksamheten, 
mellan anstalter och häkten och från biblioteksvagnar till riktiga biblioteksrum. Han ser även 
stor skillnad beroende av storleken på anstalten och vilken säkerhetsklass den tillhör.  
 
De intagna har på grund av säkerhetsrisk ingen tillgång till Internet eller e-post, berättar 
Kriminalvårdschefen i Härnösand. Den enda möjligheten för internerna att använda IT är i 
samband med studier och då övervakas detta av kriminalvårdens personal. Keijo Muotka 
tycker att den nya tekniken, trots säkerhetsrisken, ”naturligtvis ger bättre service”.  
 

                                                 
144 E-post kontakt med Birgitta Persson, bilaga 2. 
145 E-post kontakt med Kriminalvårdschef, Region Nord, Keijo Muotka, bilaga 3. 
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Han tycker vidare att fängelsebiblioteksverksamheten har många positiva egenskaper, 
speciellt på häktena där de intagna isoleras olika lång tid i väntan på en eventuell rättegång. 
Muotka tycker även att det är positivt att de intagna får ägna tid till studier och självstudier 
samt att lära sig använda ett bibliotek, ”[v]ilket många inte i frihet har gjort”. Han nämner 
även att många intagna lär sig läsa böcker istället för serietidningar och att 
biblioteksverksamheten leder till en meningsfullare fritid på anstalterna. Till det negativa 
tycker han hör att vissa böcker och tidningar kan bekräfta intagnas beteende, kriminalitet och 
missbruk och påverka deras rehabilitering. Han poängterar dock att det rör sig om en liten 
påverkan. 
 
Keijo Muotka beskriver Kriminalvården som ”samhälle i samhälle” och säger att ”[f]lera 
människor döms till längre fängelsestraff idag och därmed ökar behov av även 
biblioteksverksamhet. Jag ser biblioteket som en del av anpassningsåtgärder samt tycker att de 
behövs i utbildningssyfte”. Han konstaterar vidare att de ekonomiska resurserna inte har ökat 
de senaste åren och att den nuvarande regeringens minskning av anslagen med tre procent 
påverkar hela kriminalvårdsverksamheten men skriver ”[d]ock är inte biblioteksverksamheten 
det område där man går in och sparar mest”. 
 

5.2 Lokalt perspektiv 
 
Som objekt för fallstudien valdes Kriminalvårdsanstalten i Haparanda. Haparanda kommun är 
beläget vid mynningen av Torneälv, vid den finska gränsen. I kommunen bodde 31 december, 
2006 10 214 personer.146 I grannstaden Torneå bor drygt 22 000 människor.147 De båda 
städerna samarbetar över gränsen i ett flertal projekt, bland andra På gränsen/Rajalla, 
Haparanda-Tornio Provincia Bothniensis och Barents Road. IKEA etablerade sig 2006 i 
Haparanda och har lockat många nya företag till gränsstäderna. För närvarande byggs nya 
gallerior och ett flertal andra affärslokaler vid gränsen.148  
 
På grund av närheten till Finland är finskan ett stort språk i Haparanda. Haparanda är enligt 
riksdagsbeslut en av de kommuner som omfattas av officiell flerspråkighet med svenska, 
meänkieli149 och finska.150 Enligt Statistiska centralbyrån är Haparanda den kommun i 
Sverige som har störst antal invånare som är födda utrikes. Hela 39 procent av befolkningen 
är född i ett annat land än Sverige och merparten av dessa kommer från Finland.151 Därutöver 
finns personer med en eller båda föräldrar som är födda utrikes. Enligt Statistiska centralbyrån 
hade 2005 drygt hälften (50,2 %) av Haparandas befolkning utländsk bakgrund, vilket är den 
högsta siffran i landet.152 
 

                                                 
146 Haparanda Kommunfakta 2007, http://www.haparanda.se. 
147 ”Bo i Haparanda”,  http://www.haparanda.se. 
148 Enligt vägskylt vid norra utfarten är det 71 km till Övertorneå. 
149 Meänkieli är ett hopdrag för meidän kieli, vilket är finska för ”vårt språk”. Ett annat namn på meänkieli är 
Tornedalsfinska. 
150 Budget- och strategiplan, Haparanda Stad,  http://www.haparanda.se. 
151 Annika Klintefelt, Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund, http://www.scb.se. 
152Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2005,  
http://www.scb.se.  
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5.2.1 Kriminalvårdsanstalten i Haparanda 
 
På Haparanda stads webbsida153 finns information kring kriminalvårdsanstalten i Haparanda. 
Det första kronohäktet i Haparanda byggdes 1864 och hade plats för 14 fångar. Häktet brann 
efter 23 år ned till grunden och ersattes med ett nytt fängelse som stod färdigt 1890. Sedan 
1890 har häktet varit öppet av och till. Det var helt stängt under första och andra världskriget 
och öppnades igen 1950. Ett annex med öppna vårdplatser byggdes 1973 och detta ledde till 
att Tingshuset, som tidigare hyrts mellan 1953 och 1973 och som använts som 
öppenvårdanstalt, kunde avsluta sin tjänst som vårdanstalt. Under 1993 och 1994 har anstalten 
renoverats och byggts ut. Den ursprungliga huvudbyggnaden är K-märkt och inhyser idag 
administrationen.  
 
På Kriminalvårdsanstalten i Haparanda, som är en lokal anstalt, placeras personer som fått en 
strafftid under två år. Anstalten har idag 30 anställda och plats för 40 fångar. Av dessa 40 
platser är 19 så kallade öppna platser, där de intagna bor under friare former, och 21 slutna 
platser. På de slutna avdelningarna är dörrarna alltid låsta och klockan 20.00 låses 
celldörrarna. På de öppna vårdplatserna låses inte celldörrarna om natten. Under dagarna 
jobbar de intagna med snickeriarbete, skogsarbete och underhållsarbete.  
 
Det föreligger planer på att bygga ut kriminalvårdsanstalten i Haparanda. En följd av detta är 
att anstalten flyttas eftersom det befintliga läget begränsas av såväl bostads- och 
industriområden som av kyrkogårdsmark.154 Enligt kommunala planer kommer en ny 
byggnad att uppföras och den nya anstalten beräknas ha rum för 100 intagna.155 
Kriminalvårdsfastigheten kommer att uppta cirka 40000 kvadratmeter, varav bebyggelsen 
beräknas till omkring 30000 kvadratmeter. Enligt planen kommer anstalten att rymma lokaler 
för ”utbildning, monterings- och förpackningsarbete, verkstad, friskvård, musik, skapande 
verksamhet, förråd, kök och matsal, personal, administration, besökrum, rastgård, bostadsdel 
och speciallokaler”.156 Detaljplanen för utbyggnad av kriminalvården på Västra 
industriområdet antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2006 och har laga kraft sedan 
2006-11-29.157 Byggnationen beräknas vara färdig under hösten 2009.158 
 

5.2.2 Stadsbiblioteket i Haparanda 
 
På stadsbiblioteket i Haparanda arbetade 2007 fyra bibliotekarier och fyra 
biblioteksassistenter, förutom bibliotekschefen. Därutöver finns en projektanställd med ansvar 
för Haparanda stads bildarkiv och Mia Greens bildarkiv.159 I skrivande stund finns ingen 
färdigt utarbetad biblioteksplan tillgänglig för Haparanda folkbibliotek men enligt Barn- och 
ungdomsnämndens budget- och strategiplan 2007-2009 finns ”utarbeta förslag till 
biblioteksplan” 160 med under verksamhetsmålen. 

                                                 
153 ”Kriminalvårdsanstalten”, http://www.haparanda.se. 
154 Agneta Lomakka & Airi Bomström, Detaljplan för Kriminalvårdsanläggning Västra Industriområdet, 
http://www.haparanda.se. 
155 Ibid: 4. 
156 Ibid. 
157”Detaljplan Västra industriområdet Haparanda. Kriminalvård” http://www.haparanda.se. 
158 Lomakka & Bomström: 1. 
159 ”Personal”, http://www.skola.haparanda.se. 
160Barn- och ungdomsnämndens budget- och strategiplan 2007-2009, http://www.haparanda.se.   



 34 

 

5.2.3 Tornedalens bibliotek 
 
Tornedalens bibliotek ligger i Övertorneå, med en folkmängd på 5229 personer i årsskiftet 
2005, och hade under 2006 5,25 årsverken anställda på biblioteket. Övertorneå ligger cirka 7 
mil norr om Haparanda, vid Torneälv. Bokbussen är ett samarbete mellan Haparanda och 
Övertorneå och enligt Övertorneås biblioteksplan161 planeras inför 2008 ett inköp av en ny 
bokbuss, då den gamla beräknas avställas. I biblioteksplanen fastslås att det ska finnas 
personal på biblioteket som kan ge användarna service på Meänkieli (Tornedalsfinska) och 
finska.162 I biblioteksplanen diskuteras hur service ska tillhandahållas olika grupper, bland 
andra barn, elever, äldre och funktionshindrade. Intagna på kriminalvårdsanstalt nämns inte 
som någon grupp.  
 

5.2.4 Bokbussen 
 
Bokbussen, som är ett samarbete mellan Haparanda och Övertorneå, besökte enligt 
tidtabellen163 kriminalvårdsanstalten i Haparanda i stort sett en gång i månaden under 2007, 
förutom under sommarmånaderna juni och juli, samt i december, då besöken gör uppehåll. 
Bokbussen stannar cirka 45 minuter vid anstalten, mellan 9.45 och 10.30, enligt tidtabell.  
 
I bokbussen finns, förutom böcker, tidskrifter, musik, CD-skivor, Videor, samt sagokassetter 
till utlån eller uthyrning. Det finns också möjlighet att låna talböcker för personer med 
synskada. Det går också att göra reservationer kostnadsfritt på bokbussen, biblioteket, per 
telefon eller via Internet.164  
 

                                                 
161Biblioteksplan innehållande Medieplan för Övertorneå kommun, http://www.overtornea.se. 
162 Ibid: 9. 
163 ”Tidtabell för bokbussen”, http://www.skola.haparanda.se. 
164 ”Bokbussen”, http://www.overtornea.se. 
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5.2.5 Intervju med ställföreträdande kriminalvårdsinspektör 
 
Efter telefonkontakt med kriminalvårdsanstalten i Haparanda bokades en tid för intervju. Det 
var innan intervjun gjordes oklart vem informanten skulle komma att vara, eftersom kontakten 
på anstalten inte själv i initialskedet var säker på vem som skulle passa bäst. Den 
semistrukturerade intervjun med ställföreträdande kriminalvårdsinspektör165 utfördes på 
kriminalvårdsanstalten och intervjun spelades in på band.166  
 
Den ställföreträdande kriminalvårdsinspektören ombads att beskriva hur det går till när 
bokbussen besöker kriminalvårdsanstalten och när de intagna lånar böcker. Han berättade hur 
bokbussen får köra in innanför grindarna på kriminalvårdsanstaltens område och att de 
intagna gör sina lån i två omgångar, den sluta anstalten för sig och den öppna anstalten för sig. 
Vårdare finns alltid närvarande när de intagna besöker bokbussen. Det är en stor del av de 
intagna som väljer att utnyttja bokbussen, uppskattningsvis lånar mellan 10-15 av de 21 
intagna på den slutna anstalten ”stadigt” böcker därifrån. Ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör berättade också att vissa av de intagna, enligt paragraf 14 om 
”utevistelse”, har rätt att lämna anstaltens område en gång i veckan och att de då ibland väljer 
att gå till stadsbiblioteket för att låna böcker. De intagna kan endast besöka biblioteket i 
vårdares sällskap, ibland en intagen åt gången, ibland i mindre grupp om två eller tre intagna.  
 
På frågan om de intagna har tillgång till dator på fängelset svarar ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör nej. De intagna har inte tillgång till datorer, varken med bibliotekets 
katalog eller med datorer som är uppkopplade mot Internet. Om de intagna vill fjärrlåna eller 
leta efter några speciella böcker kan personalen på anstalten hjälpa dem, även om detta inte är 
vanligt förekommande, att göra det men de intagna får inte på egen hand söka via dator. Det 
finns inte heller något annat slags register över bibliotekets resurser på fängelset. Under de 
intagnas besök på stadsbiblioteket kan de endast söka information via bibliotekets datorer 
under vårdares övervakning.   
 
Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör menar att biblioteksservicen fungerar mycket 
smidigt från kriminalvårdsanstaltens sida sett eftersom de har lämnat över ”hela den biten” till 
biblioteket. De intagna har egna lånekort som biblioteket har utfärdat och det enda anstalten 
måste ställa upp med är övervakning vid besöken till bokbuss och bibliotek. Ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör är nöjd med biblioteksservicen och det enda som skulle kunna 
förbättras är ”småsaker”. Till exempel skulle tiden som bokbussen besöker anstalten kunna 
ändras men han understryker att detta är mindre problem och att de är medvetna om att 
bokbussen också har många andra stopp att ta hänsyn till. På fråga om huruvida han känner 
till IFLAs Riktlinjer för biblioteksservice till fångar, svarar ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör ja men eftersom kriminalvården lämnat över biblioteksservicen till det 
kommunala biblioteket har han inte tittat desto mer på dem. Förutom den tidigare nämnda 
paragraf 14 följer inte kriminalvården några andra riktlinjer i samband med biblioteksservicen 
till de intagna. 
 
Ett annat problem som är att det kan försvinna böcker eftersom de intagna ibland flyttas på 
kort notis och kanske inte hinner eller kommer ihåg att återlämna lånade böcker. 

                                                 
165 Intervjufrågor, bilaga 6. 
166 Bandinspelning av intervjun finns i författarens ägo. 
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Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör berättar också att de emellanåt hittar böcker som 
ligger på anstalten och som de då lämnar tillbaka.  
 
Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör berättar också att den nya kriminalvårdsanstalten 
som ska byggas kommer att ha ett eget bibliotek. Hur stort detta bibliotek kommer att bli och 
hur servicen till de intagna kommer att fungera kan han dock inte uttala sig om eftersom 
projektet ligger i startgroparna och beräknas vara färdigt först 2010.   
 

5.2.6 Intervju med bibliotekarien 
 
En bibliotekarie från stadsbiblioteket i Haparanda följer alltid med bokbussen när den besöker 
kriminalvårdsanstalten. Den ansvariga bibliotekarien gick med på att låta sig intervjuas. 
Intervjun, som var semistrukturerad,167 gjordes på stadsbiblioteket och spelades in.168 
 
Intervjun inleddes med att bibliotekarien ombads beskriva hur det går till när bokbussen 
besöker anstalten. Bibliotekarien berättar att bokbussen kör in på kriminalvårdens område, 
ibland efter att bokbussens chaufför ringt och meddelat att de är på väg. Bussen parkerar inne 
på anstaltens område och de intagna, i väktares sällskap, besöker bussen i två omgångar: den 
öppna anstalten för sig och den slutna för sig. Besöket varar ungefär en timme, från cirka 
kvart i tio till cirka kvart i elva. Bibliotekarien menar att en stor del av de intagna väljer att 
utnyttja bokbussen och uppskattar att det kanske kan vara 15 personer åt gången som besöker 
bussen, även om det varierar från gång till gång.  
 
Bokbussens bestånd består till största delen av skönlitteratur på svenska men det finns också 
en stor del beståndet på finska och en mindre del på engelska. Bibliotekarien uppskattar att 
ungefär en fjärdedel av böckerna i bokbussen är finska böcker. Förutom skönlitteratur finns 
också facklitteratur. På frågan om de intagna efterfrågar service på annat språk än svenska 
svarar bibliotekarien att det, förutom intagna med finska som modersmål, också har 
förekommit förfrågningar om andra modersmål men kan inte erinra sig vilket språk det var 
frågan om och inte heller om det hänt nyligen eller längre tillbaka i tiden. Böcker på engelska 
efterfrågas också. 
 
De intagna på anstalten kan, förutom vid bokbussens månatliga besök, emellanåt besöka 
stadsbiblioteket i sällskap med väktare från kriminalvårdsanstalten. Bibliotekarien uppskattar 
att dessa besök inträffar något oftare än en gång i månaden, kanske så ofta som var fjortonde 
dag. Då de intagna besöker biblioteket kan de söka i bibliotekets katalog på datorer som finns 
till för detta ändamål och de har också möjlighet att söka information på bibliotekets publika 
datorer som är uppkopplade mot Internet. Enligt bibliotekarien har internerna, när det gäller 
datoranvändning på biblioteket, ”möjligheter som alla andra”. Så vitt bibliotekarien vet finns 
ingen dator med bibliotekets katalog på fängelset och inte heller något annat slags register där 
de intagna kan söka efter bibliotekets böcker. Ibland får biblioteket också samtal från 
kriminalvårdsanstalten när internerna vill reservera böcker och dessa följer sedan med 
bokbussen vid nästa besök. 
 
På frågan om biblioteket följer några regler eller riktlinjer i arbetet med service till de intagna 
svarar bibliotekarien att det inte finns några speciella regler eller riktlinjer för det arbetet. 

                                                 
167 Intervjufrågor till bibliotekarien, bilaga 5. 
168 Bandupptagning av intervjun finns i författarens ägo. 
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Bibliotekarien berättar vidare att de intagna är som ”vanliga låntagare” och att det inte finns 
”någon slags särbehandling” i arbetet med dem. Bibliotekarien tycker inte heller att det finns 
några speciella egenskaper som behövs i arbetet med internerna, utan menar att man inte 
uppträder på något ”annorlunda sätt för att den här målgruppen kommer på bussen”.  
 
Frågan om bibliotekarien var nöjd med den biblioteksservice som ges fångarna fick ett 
positivt svar och bibliotekarien kunde inte på rak arm komma på några önskvärda 
förändringar utan säger att servicen ”fungerar bra”. Vid förfrågning om de ekonomiska 
resurser som tilldelas verksamheten svarade dock bibliotekarien att bokbussen är gammal och 
att det skulle vara bra om den kunde bytas ut mot en nyare.  
 

5.2.7 Intervju med bokbussens chaufför 
 
Efter telefonkontakt bokades en tid för intervju med bokbussens chaufför. Intervjun var 
semistrukturerad169 och gjordes på stadsbiblioteket. Intervjun spelades in på band.170  
 
Chauffören ombads berätta hur det går till när bokbussen besöker kriminalvårdsanstalten och 
berättade att han oftast ringer anstalten för att meddela att han är på väg. Ibland ser 
kriminalvården honom innan han ringt och öppnar grindarna så att han kan köra in på 
området. Bussen parkeras på den öppna anstaltens område och de intagna kommer för att göra 
sina lån. Först kommer den öppna anstalten och lånar och därefter den slutna. Även om 
antalet intagna som lånar varierar från vecka till vecka uppskattar han att det är cirka 10-15 
personer från var anstalt som utnyttjar möjligheten att gå till bokbussen. Han berättar också 
om att de nya internerna inte alltid har vetat om att det finns en bokbuss. 
 
På frågan om hur stor del av bokbussens bestånd som är på annat språk än svenska svarar 
chauffören att cirka en fjärdedel är på finska, i vilket också en mindre del böcker på meänkieli 
ingår, och att de har en hylla med engelska böcker. Bokbussens chaufför tycker inte att de 
intagna ofta efterfrågar böcker på meänkieli utan menar att de väljer ut en bok som verkar 
intressant och sedan inte bryr sig så mycket om ifall den är på meänkieli eller finska. Han 
berättar att de intagna helst lånar deckare men att de också ofta lånar facklitteratur i form av 
hantverksböcker som handlar om snickerier eftersom de har snickeri på anstalten. 
Facklitteratur som handlar om Tornedalen och Tornedalens historia är också populära val, 
vilket också fantasyböcker är. Med de intagna pratar han både tornedalsfinska och svenska. 
Han säger själv att det är svårt att avgöra vilket språk som används och att man blandar 
språken utan att själv märka det. ”Det är vårat språk” säger han och menar att ”det blir ett 
samspråk” med de intagna, vare sig de pratar finska eller svenska. I sammanhanget 
framkommer också att bibliotekarien som följer med bokbussen till anstalten inte behärskar 
finska. Förutom intagna med finska som modersmål nämner han en intagen som gärna 
efterfrågar böcker på portugisiska. Eftersom biblioteken inte har mycket material på detta 
språk fjärrlånas böcker till denne. Bokbusschauffören menar att det inte är något problem och 
att personen i fråga är målmedveten och vet vad han vill ha.  
 
Bokbussens chaufför känner inte till några speciella regler eller riktlinjer som ska tillämpas 
vid arbetet med biblioteksservice till de intagna, förutom tystnadsplikten. Han tycker inte 
heller att det är någon skillnad på de intagna och ”vanliga människor”. På frågan om 

                                                 
169 Intervjufrågor till bokbussens chaufför, bilaga 7. 
170 Bandinspelning av intervjun finns i författarens ägo. 
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biblioteksservicen till de intagna kan dras in svarar han att han aldrig har varit med om det 
eller känner till något sådant fall och att han tycker att han har fått ett bra bemötande av 
internerna och att det aldrig har varit några problem. 
 
Bokbusschauffören tycker att servicen till de intagna fungerar bra och kommer inte på något 
att ändra på. Efter en fråga om de ekonomiska resurserna som tilldelas verksamheten svarar 
han att det alltid finns utrymme för förbättringar vad gäller inköp av böcker. Han medger att 
bokbussen är gammal och att den är dyr i drift och menar att man med en ny, mindre buss 
skulle kunna ge bättre service till låntagarna genom att det skulle lösgöra mer pengar till 
bokinköp och att man skulle kunna komma in på mindre gårdar än som är möjligt i dagsläget. 
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6 Resultat 
 
Resultatet har delats in i underrubriker för att göra materialet mer överskådligt och i stort 
behandlas en frågeställning under var rubrik. I regel börjar varje underrubrik med att ta upp 
vad som sägs i lagar och riktlinjer, följt av fallstudiens intervjumaterial och sist nämns de 
europeiska exemplen. 

6.1 Lagar och riktlinjer 
 
I svensk lag finns inte biblioteksservice till intagna på kriminalvårdsanstalt speciellt 
omnämnt. Bibliotekslagen slår fast att ”alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek” 
och att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. Vidare nämns att biblioteken särskilt ska uppmärksamma ”funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter”, vilket ska uppnås bland annat genom att litteratur på 
andra språk än svenska ska erbjudas användarna. Enligt lag om kriminalvård i anstalt, 
paragraf 14, ska intagna på kriminalvårdsanstalt kunna ”utöva lämplig fritidssysselsättning” 
och ska också få möjlighet att följa vad som händer i omvärlden genom tidningar, radio och 
television. Denna rätt ska dock bara ske i den mån det ”lämpligen kan ske” och ska 
”tillgodoses i skälig omfattning”. Enligt paragraf 24 kan intagna också, som 
fritidssysselsättning, emotta böcker, tidskrifter och tidningar. Biblioteksservice till fångar 
omnämns inte i lag om kriminalvård i anstalt. 
 
Det finns ett antal dokument som är ägnade att vara vägledande för biblioteksservice till 
fångar. Fångar omnämns till exempel i UNESCOs Public Library Manifesto, ett dokument 
som är menat att vara världsomfattande, där det bland annat finns en tanke om att 
biblioteksservice ska ges till alla, oavsett ålder, religion eller kön och att speciell service ska 
tillhandahållas för grupper som inte kan utnyttja den vanliga servicen. Ett exempel på en 
sådan grupp är fångar. UNESCOs Public Library Manifesto är menat att gälla för alla men det 
finns också internationella dokument som nämner biblioteksservice till fångar mer specifikt, 
exempelvis FNs Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners och EUs European 
Prison Rules. I båda dessa dokument slås fast att fångar har rätt att inhämta nyheter genom att 
läsa tidningar, lyssna på radio och genom television. I European Prison Rules står dessutom 
att speciell uppmärksamhet ska ägnas personer med språksvårigheter som grundar sig på att 
de är av annan nationalitet. I FNs dokument finns en direkt hänvisning till biblioteksservice 
för intagna, paragraf 40, där det står att varje anstalt ska ha ett bibliotek med såväl böcker för 
rekreation som studier och att fångarna ska uppmuntras att använda detta. Det finns ingen 
motsvarande paragraf i European Prison Rules. I Europarådets Education in Prison står det 
att internerna bör ha tillgång till ett välförsett bibliotek minst en gång i veckan. 
 
En omfattande och flitigt förekommande skrift om biblioteksservice till intagna på 
kriminalvårdsanstalt är de riktlinjer som sammanställts genom International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA: Riktlinjer för biblioteksservice till fångar. Den 
behandlar olika aspekter av biblioteksservicen till fångar, bland annat ekonomiska och sociala 
aspekter. IFLAs riktlinjer är tänkta att tjäna som modell för nationella riktlinjer och bygger i 
mångt och mycket på amerikanska förhållanden. De hänvisar också till Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners, UNESCOs Public Library Manifesto och Europarådets 
Education in Prison. Enligt IFLAs riktlinjer ska internerna utan restriktioner kunna besöka 
bibliotek varje vecka och fångar som har restriktioner ska ha tillgång till bibliotekets kataloger 
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och också ha möjlighet att fjärrlåna. Det rekommenderas att öppettiderna samordnas med 
arbetstider och andra program för att undvika schemakrockar. 
 
På nationellt plan finns kriminalvårdens riktlinjer för biblioteksverksamhet:  
Biblioteksverksamhet på häkten och anstalter från 2006. I riktlinjerna omnämns följande 
regler och rekommendationer som de viktigaste i sammanhanget: UNESCOs 
folkbiblioteksmanifest, Education in Prison, IFLAs Guidelines for Library Services to 
Prisoners, Bibliotekslagen, samt Kriminalvårdens föreskrifter. Förutom detta hänvisas till 
biblioteksföreningens text om hur en bra biblioteksverksamhet för interner ska fungera: den 
ska samverka med offentliga bibliotek och ledas av en engagerad bibliotekarie som har goda 
kontakter med personalen på anstalten. Bibliotekslokalen ska vara centralt belägen, trevligt 
inredd och utrustad med ett tillräckligt mediebestånd. I kriminalvårdens föreskrifter slås 
senare fast att biblioteksservicen ska utformas så att internerna får besök eller kan besöka ett 
bibliotek minst en gång i veckan och dessa besök ska vara minst en halv timme. Öppettiderna 
ska anpassas så att så många interner som möjligt kan besöka biblioteket. Interner med 
speciella restriktioner ska få besök av bibliotekarie en gång per vecka. 
 
På kommunalt plan finns de lokala biblioteksplanerna. I denna fallstudie samarbetar två 
kommuner, genom en gemensam bokbuss, om biblioteksservicen till de intagna på 
Kriminalvårdsanstalten i Haparanda: Övertorneå kommun och Haparanda kommun. 
Haparanda kommuns biblioteksplan var ännu inte färdigställd under 2007. I Övertorneås 
biblioteksplan slås fast att det ska finnas personal som, förutom svenska, behärskar finska och 
tornedalsfinska och det diskuteras hur service ska kunna ges olika grupper, bland andra 
skolelever, äldre och funktionshindrade men de intagna på kriminalvårdsanstalten nämns 
överhuvudtaget inte. I biblioteksplanen nämns fyra dokument som speciellt viktiga: 
UNESCOs folkbiblioteksmanifest, UNESCOs skolbiblioteksmanifest, FNs konvention om 
barnets rättigheter och Bibliotekslagen. Förutom dessa hänvisar planen till Svensk 
Biblioteksförenings anvisningar att biblioteksplanen ska omfatta ”det samlade 
biblioteksbehovet i en kommun” och ”förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta 
biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv”. Planen behandlar 
språkliga minoriteter och också exempelvis skolelever och äldre människor men nämner inte 
fångar och inte heller kriminalvårdens riktlinjer. 
 
Kriminalvårdsanstalten i Haparanda fick under 2007 besök av bokbussen sammanlagt nio 
gånger. Bussen besökte anstalten en tisdag per månad, med undantag för sommarmånaderna 
juni och juli, samt i december. Enligt tidtabell stannar bokbussen på anstalten mellan 9.45 och 
10.30. Enligt bibliotekarien varar besöket cirka en timme. Bokbussens besök delas mellan den 
slutna anstalten och den öppna anstalten, vilket medför att de intagna inte kan utnyttja en hel 
timme till sina lån. Förutom bokbussens besök hade en del intagna, enligt paragraf 14 i lag om 
kriminalvård i anstalt, möjlighet att besöka stadsbiblioteket i Haparanda i väktares sällskap. 
Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör vid Kriminalvårdsanstalten i Haparanda uppskattar 
att denna typ av besök sker cirka en gång per månad. Bibliotekarien som deltog i fallstudien 
uppskattar att besöken sker något oftare än en gång per månad, kanske var fjortonde dag. 
Internerna kan också fjärrlåna böcker och dessa följer, i regel, med bokbussen nästa gång den 
gör ett besök. Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör säger sig vara mycket nöjd med 
biblioteksservicen men skulle kunna tänka sig en annan tid för bokbussens besök för att 
underlätta med tanke på andra aktiviteter. 
 
Ställföreträdande Kriminalvårdsinspektör svarar jakande på frågan om han känner till IFLAs 
riktlinjer för biblioteksservice till fångar men säger sig inte vara så insatt i dessa eftersom de 
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har leasat ut biblioteksservicen till det kommunala folkbiblioteket. Såväl bibliotekarien som 
bokbussens chaufför svarar nekande på frågan om de arbetar utifrån några speciella riktlinjer i 
arbetet med internerna och menar båda att de intagna är som ”vanliga låntagare” och att det 
inte görs någon skillnad på dessa och övriga användare. Bokbussens chaufför nämner dock 
tystnadsplikten i detta sammanhang.  
 
I Norge har staten nyligen sett över biblioteksservice till fångar och i reformen ”bibliotek 
2014” konstateras att målsättningen i framtiden är att alla fängelser mer fler än 25 intagna ska 
ha rätt till ett fängelsebibliotek och på de anstalter där det är färre intagna ska andra 
arrangemang ordnas så att de har möjlighet att få ta del av bibliotekets tjänster. Det finns i 
tysk lag inskrivet att fångar har rätt till biblioteksservice och enligt Gerhard Peschers finns det 
också oftast ett bibliotek på fängelser men dessa är sällan skötta av professionella 
bibliotekarier. Också i Holland har fångarna lagstadgad rätt till biblioteksservice men, enligt 
Frances E. Kaiser, är det inte i lag fastslaget hur servicen ska se ut och hon menar att detta 
öppnar upp för olika tolkningar. Emanuela Costanzo skriver att också fångarna i Italien i lag 
ges rätt till biblioteksservice men att staten trots detta inte finansierar denna service och att 
servicen oftast inte ges av en professionell bibliotekarie. Enligt Costanzo visade en 
enkätundersökning från början av nittiotalet att färre än 10 av de 79 fängelser som deltog hade 
ett fungerande fängelsebibliotek. I England finns också fångars rätt till biblioteksservice 
inskrivet i HM Prison Services regler för fångvård men biblioteksverksamheten nämns 
mycket kort. Jonthan Grimes drar i sin undersökning slutsatsen att biblioteksverksamheten på 
fängelser i England och Wales kan liknas vid ett minfält av lagstiftning, regler och koder.  
 

6.2 Bibliotekariens roll 
 
I IFLAs riktlinjer slås fast att alla fängelsebibliotek oavsett storlek ska ”ledas av en utbildad 
bibliotekarie med nödvändiga kvalifikationer och kunskaper förvärvade genom en 
universitetsexamen i biblioteks/informationsvetenskap eller motsvarande”. Dessutom anges 
riktvärden för hur många bibliotekarietimmar per vecka fängelsebiblioteket bör ha. För en 
anstalt med 0-300 intagna, vilket motsvarar anstalten i Haparanda, menar Lehmann och Locke 
att 24 bibliotekarietimmar bör avsättas. Vidare ska bibliotekarien känna till ”de olika och 
komplexa informationsbehoven hos fängslade personer” och ”ha de nödvändiga mänskliga 
och personliga egenskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta effektivt i ett 
fängelse”.  
 
Även inom kriminalvårdens riktlinjer betonas att biblioteket ska ledas av en utbildad 
bibliotekarie men det finns inga riktvärden angivna för hur många bibliotekarietimmar som 
bör finnas tillgängliga. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter ska bibliotekarien samverka med 
anstaltens lärare, programledare och fritidsansvariga. Större anstalter kan välja att anställa en 
bibliotekarie. Bibliotekarien ska skriva under en försäkran om sekretess och informera 
anstaltens personal om bibliotekssekretessen. 
 
När bokbussen besöker fängelset i Haparanda följer alltid en utbildad bibliotekarie med och 
dessa besök sker cirka en gång per månad och varar ungefär en timme. Även när interner 
besöker stadsbiblioteket har de, i regel, tillgång till utbildad bibliotekspersonal. Det finns dock 
ingen bibliotekarie som har biblioteksservice till fångar som sitt huvudsakliga ansvarsområde. 
Den bibliotekarie som deltar i bokbussens besök har ett annat huvudsakligt ansvarsområde.  
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I det europeiska jämförelsematerialet tar såväl Frances E Kaiser och Emanuela Costanzo som 
Gerhard Peschers upp vikten av att utbildade bibliotekarier ger biblioteksservice till fångar. 
Det finns stora skillnader på den här punkten mellan de länder de är aktiva i. I Holland finns 
fler professionella bibliotekarier inom fängelsebiblioteken. Enligt Peschers finns det i 
Tyskland mycket få utbildade bibliotekarier som är aktiva inom området. I Italien har 
fängelsebibliotekarier, enligt Costanzo, en låg status och hon menar att det finns en 
oförståelse för hur viktig en utbildad bibliotekarie är för att ge god service, hos allmänheten. 
Grimes menar att bibliotekarien i England kanske är friare att utforma servicen och i hur de 
väljer att bygga upp sitt bestånd, än vad man i allmänhet tror. 
 

6.3 Den ekonomiska aspekten  
 
IFLA har i sina riktlinjer angett två olika sätt att räkna ut budget för fängelsebibliotek, en för 
anstalter med fler än 500 intagna och en för anstalter med färre än 500 interner. För anstalter 
med färre än 500 intagna rekommenderas en årlig minimibudget som är så stor att den räcker 
till att ersätta 10 procent av det totala bokbeståndet. För att räkna ut samlingens storlek 
rekommenderas en minimikollektion på 10 böcker per intagen eller 2000 titlar (den som är 
mest gynnsam) och 20 tidskrifter eller en prenumeration per 20 intagna. Det bör också finnas 
lokala, nationella och utländska tidningar beroende på hur många länder som finns 
representerade på anstalten. IFLA rekommenderar också att den myndighet eller institution 
som ansvarar för biblioteksverksamheten upprättar en budget som täcker bland annat löner 
och utgifter för mediebestånd.  
 
Enligt kriminalvårdens riktlinjer upphandlar de flesta anstalter och häkten i Sverige personal 
och biblioteksservice från närmaste offentliga bibliotek. Inom denna service ingår även 
upphandling och tillgång till media och övrig service inom verksamheten. Biblioteket ska, 
enligt paragraf 11 i avtal beträffande bibliotekstjänster för intagna i anstalten/häktet, fakturera 
anstalten/häktet halvårsvis i efterskott. Enligt Keijo Muotka, kriminalvårdschef inom Region 
Nord, kommer regeringens anslag till kriminalvården att minska med tre procent. Muotka 
bedömer dock inte att biblioteksverksamheten är det område där man kommer att spara mest. 
Birgitta Irvall, tidigare aktiv inom bland annat IFLA och Svensk Biblioteksförening inom 
området biblioteksservice till fångar, poängterar att det under hela 1990-talet har sparats på 
fängelsebiblioteken och befarar att denna indragning kommer att fortsätta. Hon menar att de 
flesta anstaltschefer, trots att de vill ha ett bibliotek, inte vill betala vad ett ”riktigt bra 
bibliotek kostar”. 
 
På kommunal nivå specificeras inte hur mycket pengar som går till biblioteksservice för 
intagna på kriminalvårdsanstalt. Servicen tillhandahålls, till största delen, genom bokbussen 
och denna är ett samarbete mellan två kommuner. Kriminalvårdsanstalten är endast ett stopp 
bland många som bokbussen gör. Såväl bibliotekarien som bokbussens chaufför ansåg att 
bokbussen borde förnyas om det fanns ekonomiska förutsättningar för detta. Bokbussens 
chaufför menade också att en sådan förnyelse kunde lösgöra medel till att förnya och utöka 
bokbussens bestånd.  
 
I Norge har staten sett över hela biblioteksverksamheten till fångar och presenterade 2006 
reformen ”bibliotek 2014”. I Norge är fängelsebiblioteken statligt finansierade men det är 
folkbibliotek som sköter driften och levererar bibliotekstjänster. Under en konferens på Island 
2006 framkom att anslagen till de norska fängelsebiblioteken nyligen har fördubblats, jämfört 
med tidigare år. I Holland har en stor satsning gjorts på fängelsebibliotek under slutet av åttio- 
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och början nittiotalet men Frances E. Kaiser hade under sitt tal farhågor om kommande 
besparingar. I England har Southwest Museums Libraries & Archive Council (SWMLAC) 
gått in ekonomiskt i fyra stora projekt under de senaste åren, där enstaka 
fängelsebibliotekarier på fyra olika fängelser har drivit utvecklingsprojekt riktade mot 
fängelsebibliotek. I Tyskland förekommer, enligt Peschers, inga stora satsningar inom 
biblioteksservice till fångar och Costanzo menar att Italien i stort saknar god biblioteksservice 
till fångar och att det inte finns något statligt initiativ att förbättra situationen. 
 

6.4 Åtgärder för språkliga minoriteter 
 
Bland intagna på kriminalvårdsanstalt och häkten i Sverige finns personer som på olika sätt 
har svårt att ta till sig det utbud som ett fängelsebibliotek kan erbjuda. Dit hör interner med en 
annan ursprungsnationalitet än den svenska. I European Prison Rules nämns att personer av 
utländsk härkomst ska ägnas speciell uppmärksamhet och detta är också något som 
återkommer i IFLAs riktlinjer där det står att speciell uppmärksamhet ska ägnas användare 
med annan kulturell bakgrund, eller annat språk än majoriteten. Det slås också fast att de 
intagna ska ha möjligheter att utveckla sin läs- och skrivkunnighet. 
 
I kriminalvårdens riktlinjer nämns att det på ett fängelsebibliotek bör finnas ”böcker på olika 
språk, lättlästa böcker, språkkurser och talböcker och andra media för de med 
funktionshinder”. I Övertorneås biblioteksplan står det uttryckligen att det ska finnas personal 
tillgänglig som behärskar finska och tornedalsfinska. 
 
I bokbussen finns ett stort utbud av media på finska och en mindre del på tornedalsfinska. 
Bibliotekarien uppskattar denna del till att vara cirka 25 procent och bokbussens chaufför 
uppskattar delen till att vara densamma. Bibliotekarien kan inte prata finska men bokbussens 
chaufför kan kommunicera med de finsktalande internerna. Även på stadsbiblioteket i 
Haparanda, som de intagna ibland besöker, finns en stor samling litteratur på finska. Förutom 
finsktalande interner berättar bokbussens chaufför om en intagen som önskat material på 
portugisiska. Eftersom det inte finns så mycket tillgängligt lokalt brukar de fjärrlåna material 
till denne. Bokbussens chaufför upplever inte detta som något problem eftersom den intagne, 
enligt honom, är mycket målmedveten i sina bokval. I bokbussen finns också en mindre del 
skönlitteratur på engelska. Det finns möjlighet att låna talböcker i bokbussen. 
 
Kaiser påtalar att det i de holländska fängelserna finns interner med flera olika nationaliteter, i 
vissa fängelser räknar man med så mycket som 45 olika nationaliteter, och ser problem med 
hur biblioteksservicen ska kunna anpassas för dessa förhållanden. Hon menar att en 
gemensam katalog fängelsebiblioteken emellan och också en integrerad katalog med 
folkbibliotek skulle kunna underlätta situationen. I en artikel om fängelsebiblioteket där 
Gerhard Peschers arbetar nämns bibliotekets försök att ge en god biblioteksservice till fångar 
som kommer från 30 olika länder. 
 
6.5 Datoriseringen ur ett säkerhetsperspektiv 
 
I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska verka för att göra databaserad information 
tillgänglig för alla medborgare. I IFLAs riktlinjer rekommenderas att fängelsebiblioteken 
använder sig av ”den senaste informationsteknologin” i möjligaste mån utan att detta krockar 
med de säkerhetsregler som finns på fängelset. Vidare rekommenderas att de intagna får 
tillgång till datorer och mjukvara för att informera sig, utbilda sig och för rekreation. Vidare 
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rekommenderas att bibliotekspersonalen har tillgång till Internet och e-post för att möjliggöra 
fjärrlån, kommunikation med kollegor, sökningar i webbaserade bibliotekskataloger och för 
att delta i utbildningar på nätet. De intagna bör också få tillgång till Internet för utbildning om 
säkerheten i det lokala nätverket medger detta. 
 
Datoranvändning och de säkerhetsrisker det kan medföra tas inte upp i kriminalvårdens 
riktlinjer för biblioteksverksamhet. Däremot står det att bibliotekariens arbete förutsätter 
tillgång till dator. Bibliotekarien bör få tillgång till en säker Internetuppkoppling, med 
samtidig information om kriminalvårdens regler för användning. Kriminalvårdschefen inom 
Region Nord, i Härnösand, Keijo Muotka berättar att de intagna på grund av säkerhetsrisk inte 
har någon tillgång till Internet eller e-post. Den enda möjligheten för interner att använda IT-
teknik är i samband med studier och då under uppsikt av kriminalvårdens personal. Han 
tycker samtidigt att den nya tekniken naturligtvis ger bättre service. Enligt Birgitta Irvall är 
det anstaltens säkerhetsansvariga som gör en riskbedömning. Hon menar att säkerheten har 
skärpts på senare år och ser även Internet som ett problem därför att intagna inte kan ges 
tillgång till nätet för att själva söka i till exempel en bibliotekskatalog. Det kan också vara 
problem med nya medier för musik.  
 
På kriminalvårdsanstalten i Haparanda finns inga datorer med bibliotekets katalog och 
katalogen finns inte heller tillgänglig i någon annan form. Enligt ställföreträdande 
kriminalvårdsinspektör får de intagna inte använda Internet utan uppsikt. Han berättar dock att 
personalen kan hjälpa internerna att söka efter information eller en speciell bok. När 
internerna besöker stadsbiblioteket får de, enligt honom, bara söka information i datorerna 
som är uppkopplade under vårdares uppsikt. Bibliotekarien svarar jakande på frågan om de 
intagna kan söka böcker via datorer och berättar att biblioteket har två datorer där man kan 
göra sökningar i bibliotekets katalog, förutom ett antal publika datorer som är uppkopplade 
mot Internet. På frågan om internerna får använda även dessa datorer svarar bibliotekarien ja 
och tillägger att det inte finns några restriktioner och att internerna är som andra låntagare. 
 
Jan Van Dijk tar i sin bok The Network Society upp diskussionen kring IT och 
säkerhetsfrågan. Han menar att hela samhället genom IT har blivit mer sårbart och att riskerna 
växer. Han menar vidare att nätverk är mycket sårbara och kan missbrukas av kriminella. Han 
ifrågasätter vidare om de lagar som reglerar detta idag är tillräckliga.171 Rätten till information 
kopplas samman med demokratitanken och Van Dijk ser en skillnad i rätten till information 
som han menar kan vara passiv eller aktiv. En passiv rätt innebär att privatpersonen har rätt att 
uttala sina åsikter utan restriktioner medan en aktiv rätt är rätten att ha tillgång till 
information. Han skriver att ”[i]nformation and communication freedom is not an absolute 
right. The right to information and communication freedom is not absolute where individual 
and state autonomy are concerned”. Han anser också att de mest effektiva lösningarna på 
problem av denna art är teknologiska.172  
 
Brenda Vogel i Down For The Count, A prison Library Handbook har även hon tagit upp den 
nya tekniken, datorer och Internetanvändning. Hon tar inte speciellt upp säkerhetsaspekten 
utan ser snarare problem med en eventuell ekonomisk begränsning. Hon fokuserar istället på 
alla fördelar med datorteknologin, för både de intagna och bibliotekarierna och ser stora 
vinster med att datorisera fängelsebiblioteket. Till exempel skulle det, enligt Vogel, öka 
användarens tillgång till information, erbjuda ett större urval och därmed bättre kvalitet till 

                                                 
171 Van Dijk: 127. 
172 Van Dijk: 137. 



 45 

längre pris, samt göra informationsinhämtningen såväl snabbare som mer precis 173. Hon 
understryker den nya teknikens fördelar med följande ord: ”The benefits and advantages of an 
automated library are well known. As a result of electronic technology, reliable information 
sources can be quickly and painlessly tapped. This is a compelling reason for computerizing a 
prison library”174. 
 
Frances E Kaiser ser, förutom den risk som finns att interner missbrukar datorer, en risk för 
att datoriseringen kan försämra biblioteksservicen till fångar. Hon menar att anstaltschefer 
kan tro att det räcker att ett lokalt folkbibliotek sköter servicen genom att tillhandahålla en 
elektronisk katalog och att detta kan medföra stora problem för fångar med lässvårigheter och 
språksvårigheter.  
 
 

                                                 
173 Vogel: 54-57. 
174 Ibid: 54. 
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7 Slutdiskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen är att närmare undersöka hur nationella och internationella 
riktlinjer relaterar med svenska fängelsebibliotek och service till intagna på 
kriminalvårdsanstalt, samt att se detta i förhållande till några europeiska exempel. För att 
komma närmare ett svar på denna fråga har vi undersökt några aspekter av biblioteksservicen. 
Vi har frågat oss vilka lagstadgade rättigheter till biblioteksservice svenska interner har, hur 
nationella och internationella riktlinjer för service till intagna på fängelser ser ut, vilka krav, i 
form av utbildning och lämplighet som ställs på bibliotekarien, vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns för biblioteksservice till fångar, vilka åtgärder som vidtagits för att 
tillgodose språkliga minoriteter, samt hur säkerhetsaspekten behandlas med tanke på 
datorisering. 
 
I svensk lag nämns inte biblioteksservice till fångar överhuvudtaget. Det står visserligen i 
bibliotekslagen att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek, att biblioteken ska verka 
för att göra databaserad information tillgänglig till alla medborgare och att speciell 
uppmärksamhet ska ägnas åt minoriteter. Men i lag om kriminalvård i anstalt står inget om att 
internerna har rätt till biblioteksservice och den rätt de har att informera sig genom tidningar, 
radio och TV begränsas av uttrycket ”i den utsträckning det lämpligen kan ske” och detta 
behov ska också ”tillgodoses i skälig omfattning”. Enligt paragraf 14 kan interner vistas 
utanför anstalten, exempelvis genom ett biblioteksbesök och ska då stå under tillsyn. Rätten 
till information för intagna på kriminalvårdsanstalt begränsas alltså av, som vi tycker, otydliga 
formuleringar. Man kan fråga sig vad ”i den utsträckning det lämpligen kan ske” egentligen 
betyder och vi anser att den här typen av uttryck ger upphov till många olika tolkningar. 
Ingenstans i den svenska lagtexten står det att det ska finnas ett stationärt bibliotek på 
anstalter eller att biblioteksservice ska finnas tillgänglig. Detta regleras istället genom 
riktlinjer.  
 
Det finns såväl nationella som internationella riktlinjer för biblioteksservice till fångar. IFLAs 
Riktlinjer för biblioteksservice till fångar är den kanske oftast nämnda men förutom den 
citeras också FNs folkboksmanifest, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
European Prison Rules och Education in Prison. Av dessa är det också IFLAs riktlinjer som 
är mest omfattande och innehållsrik. De omnämns också i de svenska riktlinjerna som 
utarbetats av kriminalvården i samarbete med Svensk Biblioteksförening, kulturrådet och 
Sveriges kommuner och landsting. Det är viktigt att lägga märke till att dessa dokument, 
borde vara styrande för biblioteksservicen till intagna på kriminalvårdsanstalt i Sverige, bara 
är riktlinjer och därmed inte lagstadgade normer. Vi tycker oss, under vårt arbete, ha sett att 
det kan förekomma ganska stora skillnader i biblioteksservicen anstalter. Detta tror vi beror 
just på att riktlinjer inte behöver tas på lika stort allvar som lagstadgade dokument. 
Riktlinjerna är öppna för olika sorters tolkning och också det faktum att servicen upphandlas 
kommunalt gör att den kan se mycket olika ut. Vi förmodar att kommuner satsar mer resurser 
på verksamhet som är lagstadgad än sådan som bara regleras via riktlinjer. 
 
I vår fallstudie kan vi, i vissa fall, se en mycket stor skillnad mellan de riktlinjer som finns 
och hur verksamheten ser ut i praktiken. Ett tydligt exempel är i hur stor utsträckning 
internerna på kriminalvårdsanstalten i Haparanda kan besöka bokbussen. Enligt såväl IFLAs 
som kriminalvårdens riktlinjer bör de intagna få gå till biblioteket en gång per vecka och 
enligt kriminalvårdens riktlinjer bör besöket vara minst en halvtimme. Bokbussen besökte 
under 2007 kriminalvårdsanstalten nio gånger, en gång per månad utom under 
sommarmånaderna juni och juli, samt i december. Enligt tidtabellen varar besöken 45 minuter 
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och enligt bibliotekariens uppskattning varar besöken en timme. Denna tid delas mellan den 
öppna och den slutna anstalten, vilket medför att internerna får besöka bibliotek en halvtimme 
per månad istället för en timme i veckan. En utbildad bibliotekarie följer alltid med bussen 
men att bibliotekarien finns tillgänglig på anstalten mindre än en timme per månad är ganska 
långt ifrån IFLAs rekommenderade 24 bibliotekarietimmar per vecka. Visserligen 
förekommer det att de intagna besöker folkbiblioteket, tillsammans med väktare, men det 
gäller inte alla intagna och besöken uppskattas av ställföreträdande kriminalvårdsinspektör till 
cirka en gång per månad och av bibliotekarien till cirka en gång var fjortonde dag.  
 
Vi tycker oss också skönja att riktlinjerna inte riktigt nått fram till dem som i praktiken 
kommer i kontakt med de intagna. Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör svarar jakande på 
frågan om han känner till IFLAs riktlinjer men menar att de, eftersom de lämnat över 
biblioteksservicen till folkbiblioteket, inte tittat närmare på dem. På frågan om de arbetar 
utifrån några speciella riktlinjer i biblioteksservicen till interner svarar bibliotekarien nekande 
och det gör först också bokbussens chaufför. Denne tar sedan upp tystnadsplikten men inte 
några andra riktlinjer. Såväl bokbussens chaufför som bibliotekarien menar att de behandlar 
internerna som vilka andra låntagare som helst. Vi hade förväntat oss att riktlinjerna, kanske 
speciellt kriminalvårdens riktlinjer, var kända av dem som arbetar med internerna och finner 
det lite förvånande att dessa inte nämndes. 
 
Vi frågade oss inledningsvis också vilka krav som ställs på bibliotekarien, i form av 
utbildning och lämplighet och det framgår, både i IFLAs och i kriminalvårdens riktlinjer att 
biblioteksservicen ska skötas av en professionell bibliotekarie med relevant utbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. I IFLAs riktlinjer poängteras också att det är viktigt att 
bibliotekarien har lämpliga personliga egenskaper för att arbeta med fängslade personer. Detta 
är också något som Vibeke Lehmann finner mycket viktigt. Hon räknar upp ett antal 
personliga egenskaper som hon anser nödvändiga för att vara en bra fängelsebibliotekarie. I 
vår fallstudie stämmer detta på så vis att det alltid följer med en utbildad bibliotekarie till 
anstalten och när de intagna besöker folkbiblioteket finns, i regel, också utbildade 
bibliotekarier till hands. Det finns dock ingen bibliotekarie som har biblioteksservice till 
fångar som sitt huvudsakliga ansvarsområde; den medföljande bibliotekarien har också ett 
annat större ansvarsområde. Den huvudsakliga servicen genomförs genom bokbussens besök 
en gång i månaden. Bokbussen är ett samarbete mellan två kommuner och biblioteksservicen 
till fångar utgör en mindre del av bokbussens verksamhet, vilket gör att det är en mycket liten 
del av verksamheten i stort. Vi tror att det kan vara ett vanligt dilemma i mindre kommuner, 
där det finns ett begränsat antal anställda som måste täcka in alla områden. Den intervjuade 
bibliotekarien svarade nekande på frågan om det krävs speciella egenskaper för att arbeta med 
interner. En tänkbar anledning till skillnaden mellan hennes svar och exempelvis Lehmanns 
uppfattning kan vara att bibliotekarien i vår fallstudie endast besöker fängelset en gång per 
månad i en timmes tid och i huvudsak arbetar med andra ansvarsområden på stadsbiblioteket. 
Vibeke Lehmann, när hon nämner vikten av personliga egenskaper, tänker på en bibliotekarie 
som arbetar heltid på fängelset.  
 
I våra europeiska exempel uttalar sig Frances E. Kaiser, Gerhard Peschers och Emanuela 
Costanzo alla starkt för vikten av att biblioteksservicen till fångar sköts av utbildade 
bibliotekarier men i och med att de alla själva är bibliotekarier kanske detta inte är så oväntat. 
I Holland tycks biblioteksservicen, i alla fall enligt Kaiser, ganska ofta skötas av 
professionella bibliotekarier, vilket inte är fallet i vare sig Tyskland eller Italien. I England 
sägs, förvånansvärt nog, ingenting om bibliotekariens roll i de regler som HM Prison Services 
omarbetat 2006. Jonathan Grimes finner att bibliotekarien har en ganska stor frihet att själv 
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utforma hur bokbeståndet och servicen ska se ut. Det fängelsebibliotek där Peschers arbetar 
fick hösten 2007 motta pris som bästa bibliotek i Tyskland, vilket, tycker vi, borde tyda på 
vikten av en utbildad och engagerad bibliotekarie.  
 
Att biblioteksservice till fångar ofta är en så liten del av en kommuns totala 
verksamhetsområde påverkar, tror vi, även de ekonomiska förutsättningarna för 
fängelsebiblioteken. Eftersom det inte är reglerat i lag hur mycket resurser som ska tilldelas 
den här typen av verksamhet kan kommunerna tolka ekonomiska riktlinjer så att det passar 
deras ekonomi. IFLA har i sina riktlinjer tagit upp exempel på hur man kan räkna ut budget 
för fängelsebibliotek men i kriminalvårdens riktlinjer saknas den typen av direktiv eftersom 
det vanligaste är att servicen upphandlas kommunalt. Denna kommunala upphandling medför 
att det saknas statistik centralt vilket gör områden än mer oöverskådligt. Keijo Muotka 
nämner en minskning i regeringens anslag som han tror inte kommer att påverka 
biblioteksservicen i alltför hög grad men Birgitta Irvall talar om nedskärningar under hela 
nittiotalet och ser ingen ljusning. I vår fallstudie har vi inte kunnat få fram några siffror på hur 
mycket pengar som tilldelas denna service eftersom den ingår i bokbussens övriga 
verksamhet. Både bokbussens chaufför och bibliotekarien anser att bokbussen är gammal och 
skulle behöva bytas ut om det fanns ekonomiska resurser till detta och bokbussens chaufför 
tror att detta i sin tur skulle kunna leda till mer pengar till att förnya och utöka bokbeståndet i 
bussen. Att de intagna på Kriminalvårdsanstalten i Haparanda får sin biblioteksservice genom 
en bokbuss är ett exempel på att verksamheten kan bedrivas på olika sätt, på grund av de 
lokala upphandlingarna. Viss fängelsebiblioteksservice bedrivs i stationära lokaler, vilket 
också rekommenderas i både IFLAs och kriminalvårdens riktlinjer, andra får besök av 
bokbuss eller bokvagn. Birgitta Irvall ser positivt på att de flesta anstaltscheferna vill ha ett 
bibliotek på sina anstalter men enligt henne är de inte beredda att betala vad ett riktigt bra 
bibliotek kostar och hon menar att de inte heller vet så mycket om hur moderna bibliotek 
fungerar och vad de kan erbjuda.  
 
Eftersom formuleringarna i riktlinjerna är öppna för olika slags tolkningar tror vi att det 
föreligger en fara för att det sparas på den här typen av verksamhet. Ett exempel är uttrycket 
ett ”tillräckligt och attraktivt mediebestånd” som förekommer i kriminalvårdens riktlinjer när 
de hänvisar till Svensk biblioteksförenings sammanfattning av hur biblioteksverksamheten ser 
ut när den är som bäst. Vi frågar oss vem som bestämmer vad som är ”tillräckligt och 
attraktivt” och misstänker att detta kan variera kraftigt beroende på varje enskilt fall. Ett 
annorlunda exempel är Norge där anslagen till fängelsebibliotek faktiskt har ökat istället för 
minskat men i övrigt tycker vi oss se tecken, också i vårt övriga europeiska 
jämförelsematerial, på att fängelsebibliotek inte är ett område som det satsas ekonomiskt på. I 
Holland skedde tidigare en satsning men även där tycks pendeln ha svängt och tecken på 
ekonomiska besparingar finns. 
 
En aspekt av biblioteksservice som ständigt återkommer i riktlinjer och andra dokument är 
vikten av speciell service för att tillgodose behovet hos minoriteter, vilket är något som också 
nämns i svensk bibliotekslag. En av våra frågeställningar är vilka åtgärder som vidtagits för 
att tillgodose biblioteksservicen till språkliga minoriteter. I vårt fall är situationen speciell av 
två olika skäl. Haparanda har, enligt SCB, den största delen invånare av utländsk härkomst i 
Sverige, vilket skulle kunna leda till tankar om att det fordras en språkligt sett mycket bred 
materialsamling. I själva verket består denna utländska population till allra största delen av 
personer med finländsk härkomst och endast en liten del utgörs av personer med annan 
utländsk nationalitet. Detta leder till att utbudet, såväl på folkbiblioteket som på bokbussen, 
till stor del består av litteratur på finska och det finns också en mindre del litteratur på 
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tornedalsfinska. Trots den stora skillnaden mellan svenska och finska, språkligt sett, är 
populationen, kulturellt och socialt sett, homogen. Haparanda är enligt riksdagsbeslut en av de 
kommuner som omfattas av officiell flerspråkighet med svenska, meänkieli och finska, vilket 
också speglas i Övertorneås biblioteksplan där det slås fast att personalen ska kunna 
tillhandahålla service på dessa språk. Visserligen talar inte bibliotekarien som följer med 
bokbussen finska men bokbussens chaufför kan kommunicera på dessa språk. Samtidigt som 
situationen i Haparanda kan anses vara unik, tror vi att servicen ändå underlättas eftersom det 
är fråga om ett begränsat antal språk som efterfrågas. Detta kan jämföras med kommuner där 
många fler olika nationaliteter finns representerade. Detta är något som såväl Kaiser som 
Peschers tar upp. Peschers fängelsebibliotek försöker ge god service till fångar av 30 olika 
nationaliteter och Kaiser nämner bibliotek där så många som 45 olika nationaliteter finns 
representerade. Vi misstänker att det även i Sverige finns fängelser där interner av många 
olika nationaliteter finns representerade och att denna situation kommer bli allt vanligare.  
 
Datorisering och säkerhetsfrågor som uppstår i samband med detta är ett modernt dilemma. I 
bibliotekslagen nämns att folkbiblioteken ska arbeta för att tillhandahålla databaserad 
information till alla medborgare. Det uppstår dock problem när man har att göra med en 
riskgrupp, vilket också speglas i nationella och internationella riktlinjer. Både i IFLAs 
riktlinjer och i Kriminalvårdens riktlinjer framgår att datoranvändningen, och framförallt 
tillgång till Internet och e-post, måste begränsas, ibland kraftig, på grund av säkerhetsfrågor. 
Även om bibliotekarien sägs behöva tillgång till Internet och e-post är det inget som vanligen 
används av interner. När det gäller studier kan viss tillgång, under övervakning, tillåtas. 
Birgitta Irvall anser att Internet är ett problem eftersom de intagna inte kan ges tillgång till 
nätet för att själva söka information. Keijo Muotka menar att internerna, på grund av 
säkerhetsrisken, inte har tillgång till Internet. Han säger vidare att den enda möjligheten för 
intagna att använda IT-teknik är i samband med studier, och då under uppsikt av 
kriminalvårdens personal. Ställföreträdande kriminalvårdsinspektör på anstalten i Haparanda 
är inne på samma linje och berättar att de intagna inte får söka information via dator men att 
personalen på anstalten kan hjälpa dem att söka upp, exempelvis en speciell bok de vill ha. 
Det framkom inte tydligt i intervjuerna hur uppsikten över de intagna ser ut när de besöker 
stadsbiblioteket. Enligt ställföreträdande kriminalvårdschef får internerna endast söka 
information på bibliotekets datorer under vårdares uppsikt. Enligt bibliotekarien har de 
tillgång till både sökdatorer med bibliotekets katalog och även till publika datorer som är 
uppkopplade mot Internet. Bibliotekarien menar att det inte finns några restriktioner vad 
gäller detta utan att de intagna är som andra låntagare. Det framgick dock inte under intervjun 
vilken uppsikt väktarna från kriminalvårdsanstalten har vid denna datoranvändning.  
 
Det är intressant att ställa Jan Van Dijks åsikter om detta ämne mot de som Brenda Vogel 
uttalar. Då Vogel endast tycks se möjligheter och fördelar med den nya tekniken talar Van 
Dijk nästan uteslutande om säkerhetsrisken i form av att kriminella kan missbruka tekniken. 
Också Frances E. Kaiser ser risker med datorisering vad gäller säkerhetsaspekten men ser 
också ytterligare faror i form av en kraftigt försämrad service till fångarna. Hon befarar att 
datoriseringen, i syfte att spara pengar, kan användas av anstaltschefer, som tror att detta är 
tillräckligt god biblioteksservice för fångar. Hon ser också ett problem i att folkbiblioteket 
också kan tro att de 1.000 populäraste böckernas framsidor presenteras i CD-ROM-format är 
en tillräcklig service. 
 
Vi ser, i likhet med Van Dijk, säkerhetsrisker med datorer och Internet som ett problem och vi 
tror också att Kaisers farhågor att den nya tekniken, i sparsyfte, kan leda till en begränsa i den 
service som interner, enligt riktlinjer, har rätt till. Återigen vill vi i detta sammanhang påtala 



 50 

att otydliga formuleringar i riktlinjer och en avsaknad av lagstadgad biblioteksservice kan 
medföra att olika anstalter och kommuner kan tolka och utforma biblioteksservicen på mycket 
olika sätt. För att återknyta till Kaiser finns faktiskt en risk att en anstaltschef, av bland annat 
ekonomiska skäl, anser att tillräckligt god biblioteksservice är att internerna bara ges 
möjligheten att se framsidan på bild av de böcker de kan låna, istället för att få hålla böckerna 
i sin hand. Det minimerar, tror vi, både den informativa och den känslomässiga upplevelsen 
med biblioteksbesöket.  
 
I vår fallstudie har vi endast undersökt hur biblioteksservicen till fångar ser ut i en kommun. 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är möjligt att generalisera omkring all 
biblioteksservice till fångar i hela Sverige utifrån dessa resultat. Undersökningen kan istället 
ses som ett exempel på hur det kan se ut i kommuner av liknande storlek och med liknande 
service. Det kan också förekomma forskningseffekt. Ett exempel är att de personliga 
intervjuerna utfördes av en infödd haparandabo. Detta får både positiva och negativa följder. 
En positiv effekt är att vi upplevde det som lättare att få lov att intervjua våra informanter när 
de hörde att intervjuaren kom från området och arbetade inom kommunen. En fara var dock 
att intervjuaren blir ”hemmablind”, exempelvis tillfrågades inte bibliotekarien om huruvida 
denna behärskade finska, eftersom intervjuaren tog förgivet att det inte var så, bibliotekarien 
kommer från södra Sverige. Bokbussens chaufför gav senare informationen att bibliotekarien 
inte kan finska. Ett annat exempel på en möjlig forskningseffekt är att informanterna är rädda 
att ses som diskriminerande mot interner och därför understryker att det inte är någon skillnad 
på dessa användare och användare i allmänhet.  
 
Ämnet vi valt att undersöka är relativt outforskat och det material som finns är inte helt färskt. 
Vi är också medvetna om att vi, med den fallstudie vi gjort, inte kan dra några generella 
slutsatser men vi tycker oss ändå se vissa mönster. Gunilla Franzén konstaterade i sin 
undersökning från 1996 att endast två svenska fängelsebibliotek någorlunda följer IFLAs 
riktlinjer och att utvecklingen stagnerat sedan 1970-talet. I vår fallstudie ser vi också brister i 
biblioteksservicen jämfört med IFLAs riktlinjer och den bild som målas upp av hur en god 
biblioteksservice ser ut i Kriminalvårdens riktlinjer.  
 
Vi frågade oss inledningsvis hur nationella och internationella riktlinjer påverkar 
biblioteksservice till svenska fångar och vi finner att de mål som presenteras i 
Kriminalvårdens riktlinjer, även de påverkats av internationella riktlinjer, inte riktigt nått hela 
vägen ner till dem som i praktiken genomför och tar del av servicen, i alla fall inte i vår 
fallstudie. Vi ville också använda några europeiska exempel för att ytterligare belysa svenska 
förhållanden och tycker oss skönja likartad problematik i dessa få exempel. Vi tror att det 
glapp som förekommer mellan den målsättning som presenteras i riktlinjerna och den faktiska 
biblioteksservicen beror på att riktlinjerna faktiskt bara är just riktlinjer och inte några, i lag 
fastslagna, normer. Dessutom är många formuleringar, i såväl lag som i riktlinjerna, så luddigt 
formulerade att de kan tolkas nästan hur som helst. 
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8 Avslutande reflexion 
 
Vi valde, av praktiska skäl, att dela upp intervjuerna som ingår i uppsatsen mellan oss och 
valde medvetet att låta den av oss som bor på undersökningsorten utföra de lokala 
intervjuerna. Även om detta medför risker, tror vi ändå i efterhand att det var den bästa 
lösningen, eftersom vi upplevde att detta underlättade kontakten med informanterna och 
kanske speciellt deras villighet att gå med på att låta sig intervjuas. Ingen av informanterna 
var heller för oss kända sedan tidigare.  
 
Av detta följde naturligt att den andra av oss tog kontakt med, och genomförde, de intervjuer 
som ej var lokala. Samtliga informanter besvarade våra kontakter. En av dem, Birgitta 
Persson, dock mycket kort, med hänvisning till att hon var bortrest en hel del under den 
aktuella perioden. I samband med detta mottog vi svar från Region Nords kriminalvårdschef, 
Keijo Muotka, och bedömde hans svar som så informativt att vi valde att inte vidare försöka 
nå Birgitta Persson. Vi vet inte vad en ytterligare kontakt med Persson skulle ha gett oss men, 
på grund av den relativt begränsade tiden vi hade till vårt förfogande för intervjuerna, valde vi 
att låta hennes första svar vara tillräckligt.  
 
Vi har också frågat oss vilken inverkan på svaren det hade haft om vi i förväg skickat med 
IFLAs riktlinjer och Kriminalvårdens riktlinjer till de informanter som intervjuades 
personligen. Vi undrar om informanterna kanske har sett dessa riktlinjer men inte kom att 
tänka på dem under intervjun och kanske hade svarat annorlunda om de i förväg fått 
riktlinjerna skickade till sig. Vi bedömde dock att detta var dokument som de intervjuade 
borde ha informerats om och valde därför att inte skicka ut dem. 
 
Vi har under arbetets gång upprepade gånger stött på tankar kring varför fängelsebibliotek är 
så viktiga för interner och det skulle vara intressant att, i en framtida undersökning, närmare 
undersöka dessa faktorer och även inkludera interner i undersökningen. 
 
Efter att denna uppsats lämnats in för examination fattade, enligt Tidningarnas telegrambyrå 
(TT) riksdagen 080123 ett beslut att intagna på landets fängelser och häkten efter den första 
april 2008 inte får ta emot tidningar, böcker eller tidskrifter som kan äventyra säkerheten på 
anstalten eller motverka den behandling som den intagne får. Exakt vad som är olämpligt 
framgår inte av riksdagens beslut; det blir upp till kriminalvårdens personal att bestämma. 
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9 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationella och internationella riktlinjer relaterar 
till biblioteksservice till svenska interner på häkten och kriminalvårdsanstalter, samt att belysa 
detta genom några europeiska exempel. En fallstudie av hur biblioteksservicen till intagna på 
kriminalvårdsanstalten i Haparanda har genomförts för att få insyn i hur biblioteksservicen 
kan se ut i en svensk kommun.  
 
De huvudsakliga frågeställningarna är:  
 

1. Hur ser nationella och internationella riktlinjer för biblioteksservice till intagna på 
fängelser ut?  

2. Vilka lagstadgade rättigheter till biblioteksservice har svenska interner? 
 
Dessa frågeställningar belyses genom följande aspekter: 
 

• Vilka krav i form av utbildning ställs på bibliotekarien? 
• Vilka ekonomiska förutsättningar finns för biblioteksservice till fångar? 
• Vilka åtgärder har vidtagits för att tillgodose språkliga minoriteter? 
• Hur behandlas säkerhetsaspekten med tanke på datorisering? 

 
Informationen har inhämtats dels genom artiklar, konferenstryck, böcker och rapporter, dels 
genom intervjuer, såväl personliga intervjuer, som intervjuer via e-post.  
 
Undersökningsresultatet tyder på att det finns ett glapp mellan de mål som presenteras i 
nationella och internationella riktlinjer och den biblioteksservice som de intagna erbjuds på 
kommunal nivå. En anledning till detta kan vara att riktlinjerna inte medför några sanktioner 
och att formuleringar i såväl riktlinjer som i lagtext är otydliga, vilket öppnar upp för olika 
tolkningar. Ett exempel på detta kan vara att de ekonomiska resurser som tilldelas 
verksamhetsområdet inte alltid kommer fängelsebiblioteken tillgodo, utan satsas på områden 
som kommunen, enligt lag, är skyldig att ombesörja. I små kommuner, liknande 
undersökningsorten, kan det också vara svårt att tillgodose behovet av specialkompetens för 
biblioteksservice till interner, eftersom få anställda måste dela på ett flertal arbetsuppgifter. 
Resultaten tyder också på att det är av stor vikt att de aktuella språkbehoven tillgodoses för att 
språkliga minoriteters behov ska kunna uppfyllas. I och med de otydliga formuleringarna i 
riktlinjer och lagar uppstår också en konflikt mellan internernas rätt till information och 
begränsningar av denna information ur ett säkerhetsperspektiv. I de europeiska exemplen kan 
en liknande problematik skönjas. 
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Bilaga 1: E-post till Birgitta Irvall 
 
Hej, 
 
För snart tre år sedan inledde vi, Anna Brännström och Cecilia Sandström, våra 
studier vid bibliotekshögskolan i Borås. Under sommaren och hösten har vi börjat  
vårt arbete med en kandidatuppsats om fängelsebibliotek. Vid insamlandet av material 
och information till denna har ditt namn ofta återkommit. Vi skriver en uppsats, 
som ska färdigställas under början av nästa år och vi tittar närmare på fängelse- 
biblioteken, dess historia och riktlinjer både nationellt och internationellt. 
För att skriva och kunna ge en så korrekt bild av de svenska fängelsebiblioteken 
som möjligt har vi förutom litteraturstudier kontaktat flera andra personer för intervjuer. 
Vi skulle vara mycket glada och tacksamma för din medverkan. 
Det går i så fall bra att besvara frågorna skriftligt och skicka dem till oss. Skulle du hellre 
vilja att vi kontaktar dig per telefon, gör vi naturligtvis detta. 
Vår handledare vid högskolan är Torgil Persson, torgil.persson@hb.se. 
Om önskemål finns sänder vi dig den färdigskrivna intervjun innan uppsatsen färdigställs. 
Om du av någon anledning inte vill delta respekterar vi naturligtvis detta. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Frågorna: 
Titel? 
Berätta om dina erfarenheter av svenska fängelsebibliotek  
Och hur inleddes detta arbete? 
Hur har ditt arbete och ansvarsområde inom IFLA sett ut? 
Pågår för närvarande några projekt som behandlar biblioteks- 
servicen till de intagna i Sverige, vad du känner till? 
Hur kan standarden på svenska fängelsebibliotek variera? 
Vilka positiva respektive negativa egenskaper kan du  
se hos de svenska fängelsebiblioteken och dess verksamhet? 
Vilken roll anser du att den nya tekniken spelar? Utökad service? Risk? 
Vem gör en eventuell säkerhetsbedömning? 
Hur har utvecklingen sett ut under den period du har arbetat inom området? 
Vad tror du om framtiden för svenska fängelsebibliotek? 
Varför behövs de, enligt dig? 
Vilka frågor är viktigast att arbeta med? 



 58 

Bilaga 2: E-post till Birgitta Persson 
 
Hej! 
 
Vi, Anna Brännström och Cecilia Sandström, arbetar under 
hösten med en kandidatuppsats om fängelsebibliotek via högskolan  
i Borås. Vid en kontakt och intervju med Birgitta Irvall tipsade hon  
oss om dig och vi skulle vara mycket tacksamma om du ville ta dig  
tid att besvara några frågor. 
Vår uppsats beräknas vara klar under början av nästa år och 
därför behöver vi ett eventuellt svar inom två veckor. 
Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta 
respekterar vi naturligtvis det. Vi har under arbetets gång även 
tagit andra intervjukontakter, bland annat med Kriminalvårdens 
Region Nord, eftersom vi själva bor i Norrbotten. 
 
Vänliga hälsningar Cecilia och Anna 
 
Berätta om ditt ansvarsområde. 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Hur kan standarden på svenska fängelsebibliotek variera? 
Vilka positiva respektive negativa egenskaper kan du se hos de svenska 
fängelsebiblioteken och dess verksamhet? 
Hur har utvecklingen sett ut under den period du har arbetat inom området? 
Har du aktuell utlåningsstatistik för t ex fjolåret vad gäller svenska interners intresse att låna 
böcker? Hur ser den utvecklingen ut? Om inte, hur kommer vi i kontakt med statistikmaterial? 
Vilken roll anser du att den nya tekniken spelar? Utökad service? Risk? 
Vad tror du om framtiden för svenska fängelsebibliotek? 
Varför behövs de, enligt dig? 
Vilka frågor är viktigast att arbeta med? 
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Bilaga 3 – E-post till Keijo Muotka, Kriminalvårdschef, Region Nord 
 
Hej! 
Under vårt uppsatsarbete vid bibliotekariehögskolan i Borås, 
arbetar vi, Anna Brännström och Cecilia Sandström, med 
ämnet fängelsebibliotek. För att ge en sådan nyanserad och 
korrekt bild som möjligt är vår önskan att komma i kontakt 
med ansvarig för fängelsebiblioteksverksamheten i den 
norra regionen. Vår förhoppning är att per mejl få ställa maximalt 
ett tiotal frågor som berör ämnet.Vi arbetar med uppsatsen nu och 
vår målsättning är att färdigställa den i år. 
Vänliga hälsningar Cecilia och Anna 
 
 
Hej!  
Jag heter Keijo Muotka och är Kriminalvårdschef i Härnösand, ni kan ställa era frågor 
till mig.  
Höres!  
M v h Keijo Muotka  
 
 
Hej 
 
Här kommer de frågor som vi upplever relevanta att få svar  
på för att på bästa sätt kunna färdigställa vår kandidat- 
uppsats om fängelsebibliotek. Vi, Anna Brännström och 
Cecilia Sandström, har studerat vid bibliotekshögskolan i 
Borås sedan januari 2005 och avslutar vår utbildning i början 
av nästa år. Vår uppsats berör både svenska och internationella 
biblioteksförhållanden och riktlinjer. Vi kommer även att intervjua 
andra för våra syften intressanta personer.Vi har valt att för 
svensk del bland annat titta närmare på Region Nord därför att vi båda  
är bosatta i norra Sverige (Haparanda respektive Luleå). 
Vår förhoppning är att du har möjlighet att svara inom två veckor. 
Vi kollar mejlen dagligen och finns några frågetecken går det 
bra att ta dem här.I det fall telefonkontakt önskas får vi bestämma 
en tid som passar. Förekommer frågor som ej berör ditt ansvars- 
område, lämna då dem, men hänvisa gärna till ny kontakt som 
kan veta mer om detta. Vår handledare i Borås heter Torgil Persson  
och han nås på torgil.persson@hb.se. 
Vid önskemål från din sida kan vi senare sända dig den färdigskrivna  
texten, om eventuella kompletteringar önskas till intervjun, innan  
uppsatsen färdigställs.Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 
Vänliga hälsningar Cecilia och Anna 
 
 
Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområde mot 
fängelsebibliotek i norra Sverige. 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Anser du att fängelsebiblioteken påverkas av den nya omorganisreingen 
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som har gjorts inom Kriminalvårdsstyrelsen och i så fall hur? 
Hur många stationära fängelsebibliotek finns i landet respektive 
inom Region Nord? 
Hur många fängelsebibliotekarier arbetar där? 
Hur bedrivs övrig fängelsebibliotekverksamhet, där utlåning ej sker 
från en stationär lokal? 
På vilka sätt kan standarden på svenska fängelsebibliotek variera? 
Följs några speciella riktlinjer och rekommendationer? Vem har i så fall fastställt dessa? 
Utlåningsstatistik? 2006, Region Nord och övriga landet? 
Vilken roll anser du att den nya tidens teknik spelar? 
Utökad service? Risker? Vem gör en eventuell riskbedömning?  
Har de intagna tillgång till Internet och e-post i samband med 
biblioteksbesöken? 
Vilka positiva och negativa egenskaper kan du se med de svenska 
fängelsebiblioteken och dess verksamhet? 
Hur har utvecklingen sett ut under den tid du arbetat inom området? 
Vad tror du om framtiden för svenska fängelsebibliotek? 
Varför behövs de, enligt dig? 
Hur ser de ekonomiska resurserna ut inom det område som du ansvarar 
över. Har de förändrats de senaste åren? 
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Bilaga 4 – E-post till nätverkets kontaktperson 
 
 
Hej! 
 
Vi, Anna Brännström och Cecilia Sandström, arbetar under 
hösten med en kandidatuppsats om fängelsebibliotek via 
högskolan i Borås. Vid en kontakt med Birgitta Irvall tipsade 
hon oss om nätverket och vi skulle bli mycket tacksamma för 
information om något speciellt projekt inom området har 
genomförts under detta år eller planeras för nästa år. 
 
Vänliga hälsningar Cecilia och Anna 
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Bilaga 5 - Frågor till bibliotekarien 
 
Hur ser samarbetet (bokbussen) med Övertorneå ut? 
Kan du berätta om hur det går till när bokbussen besöker anstalten? 
Kan du berätta om hur det går till när en intagen besöker stadsbiblioteket? 
Sker sådana besök ofta? 
Hur ser villkoren ut får de intagna, vad gäller lån? 
Kan biblioteksservicen dras in för de intagna som ej uppfyller de krav ni och anstalten ställer 
på dem i denna lånesituation? Om ja, vilka är kraven ni ställer och hur ofta missköts de? 
Har de intagna möjlighet att söka information/böcker via era datorer? 
Hur har ni valt att lösa eventuella säkerhetsfrågor runt detta? 
(Finns någon dator med OPAC/något annat sorts register på fängelset) 
Finns det några restriktioner på det de intagna får låna? Hur ser dessa i så fall ut? 
 
Vilka andra modersmål än svenska finns företrädda? 
Är en stor del av de intagna intresserade av service/litteratur på annat språk än svenska? 
Hur stor del av bokbussens bestånd är på finska? 
Vilka andra språk finns representerade? Hur stor del? 
 
Hur stor del är facklitteratur respektive skönlitteratur? 
Vilka typer av böcker lånar de intagna helst? 
Finns några andra medier med?  
 
Följer biblioteket några riktlinjer eller regler när de arbetar med intagna? 
Finns kriminalvården med bland arbetsgrupperna som kom med åsikter om biblioteksservice i 
samband med arbetet på den nya biblioteksplanen? 
 
Hur tycker du att biblioteksservicen till de intagna fungerar? 
Finns det något du skulle vilja ändra på?  
 
Finns det några speciella egenskaper som du tycker är viktiga när du arbetar med intagna? 
 
(Kan du säga något om resurser som tilldelas denna verksamhet?) 
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Bilaga 6 - Frågor till Kriminalvårdanstalten 
 
Vilka förutsättningar har de intagna att besöka bokbussen/stadsbiblioteket? 
Hur går det till när bokbussen besöker anstalten? 
Hur går det till när intagna besöker stadsbiblioteket? 
Hur ser villkoren ut får de intagna, vad gäller lån? 
Har de intagna möjlighet att söka information/böcker via datorer, på anstalten eller på 
stadsbiblioteket?  
Hur har ni valt att lösa eventuella säkerhetsfrågor runt detta? 
 
Kommer några förändringar att ske i och med att den nya anstalten byggs? Vilka i så fall? 
 
Känner du till IFLAs riktlinjer för biblioteksservice till fångar? Om ja, hur tycker du att de 
efterlevs? 
Följer ni några andra regler eller rekommendationer avseende biblioteksservice till fångar? 
 
Finns Arken fortfarande eller andra samarbeten med exempelvis skolor? Kan de intagna låna 
böcker/få boktips den vägen? 
 
Går några av era resurser till biblioteksservicen eller bokinköp? 
 
Hur tycker du att biblioteksservicen fungerar? 
Finns det något du skulle vilja ändra på och i så fall vad? 
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Bilaga 7 - Frågor till chauffören för bokbussen 
 
Kan du berätta om hur det går till när bokbussen besöker anstalten? 
Vilka andra språk än svenska finns representerade? 
Är en stor del av de intagna intresserade av service/litteratur på annat språk än svenska? 
Hur stor del av bokbussens bestånd är på finska? 
Hur ser villkoren ut får de intagna, vad gäller lån? 
 
Hur stor del är facklitteratur respektive skönlitteratur? 
Vilka typer av böcker lånar de intagna helst? 
 
Följer ni några riktlinjer eller regler när de arbetar med intagna? 
 
Kan biblioteksservicen dras in för de intagna som ej uppfyller de krav ni och anstalten ställer 
på dem i denna lånesituation? Om ja, vilka är kraven ni ställer och hur ofta missköts de? 
 
Hur tycker du att biblioteksservicen till de intagna fungerar? 
Finns det något du skulle vilja ändra på?  
 
Finns det några speciella egenskaper som du tycker är viktiga när du arbetar med intagna? 
 
Finns något annat du vill tillägga? 
 
(Kan du säga något om resurser som tilldelas denna verksamhet?) 
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Bilaga 8 - Slutna Kriminalvårdsanstalter i Sverige 
 
Klass A 
Kumla, Hall 
 
Klass B 
Tidaholm, Norrtälje 
 
Klass C 
Österåker, Mariefred, Hällby, Kirseberg, Salberga 
 
Klass D 
Härnösand, Kalmar, Skogomekliniken, Fosie stödavdelning, Hinseberg, Ystad, Håga 
 
Klass E 
Beateberg, Borås, Brinkeberg, Fosie, Färingsö, Gävle, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, 
Högsbo, Johannesberg, Karlskoga, Karlskrona, Kristianstad, Kristianstad Centrum, Luleå, 
Mariestad, Nyköping, Sagsjön, Skogome, Skänninge, Storboda, Täby, Umeå, Visby, 
Västervik Norra. 
 
 
 


