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Inledning 

I Sverige bor det människor som delvis står utanför samhället. Invandring har re-
sulterat i ett ökat antal svenska medborgare födda i utlandet, men här lever också 
personer som inte har de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet. Det 
kan till exempel röra sig om personer som har fått avslag på sin asylansökan eller 
personer som stannar inom landets gränser trots att giltighetstiden på deras visum 
har gått ut. För dessa så kallade papperslösa personer är det ingen självklarhet att 
ta del av den välfärd som andra åtnjuter, och under de senaste åren har frågan 
väckts hur biblioteken ska förhålla sig till denna potentiella användargrupp. En 
grundläggande princip på biblioteken är att man får låna ur samlingarna med för-
troendet att man lämnar tillbaka det man lånar. Som säkerhet är det därför på de 
flesta håll praxis att låntagaren ingår ett låneavtal med biblioteket, samt legitime-
rar sig och uppger sina kontaktuppgifter innan bibliotekskort utfärdas. Vad händer 
när någon som inte kan uppfylla dessa kriterier vill ta del av bibliotekets resurser? 
I den här uppsatsen undersöks hur Sveriges folkbibliotek har hanterat frågan att 
låta personer utan id-handlingar använda biblioteken och vilka argument som har 
använts i diskussionen om detta. I några kommuner har frågan behandlats på 
kommunalpolitisk nivå medan andra har löst frågan direkt på biblioteken. På vissa 
håll har frågan inte diskuterats alls. En utgångspunkt för uppsatsen är att biblio-
tekslagen slår fast att folkbibliotek ska finnas tillgängliga för alla. 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Syfte och frågeställningar 

Det har tidigare skrivits uppsatser som har intresserat sig för folkbibliotekens ar-
bete riktat mot användargruppen nyanlända, och andra har intresserat sig för hur 
det är att leva som papperslös i det svenska välfärdssamhället genom att studera 
exempelvis frågan om rätten till vård. Däremot har det ännu inte skrivits något 
längre utredande arbete om den specifika relationen mellan den grupp som brukar 
benämnas papperslösa och de svenska folkbiblioteken. Ambitionen med den här 
undersökningen är därför tudelad, genom att både kartlägga hur man gör på Sve-
riges folkbibliotek i dagsläget samt analysera de argument som används i diskus-
sionen som omgärdar den här frågan. Syftet med den här uppsatsen är mer speci-
fikt att studera vilka argument som används i diskussionen om papperslösas rätt 
till bibliotekskort och utifrån detta undersöka hur Sveriges folkbibliotek tolkar 
formuleringen i bibliotekslagens sjätte paragraf som slår fast att folkbiblioteken 
ska vara tillgängliga för alla. På den punkten skiljer sig lagtexten från den förra 
bibliotekslagen som talade om tillgänglighet för alla medborgare. I uppsatsen dis-
kuteras om bibliotekens agerande stödjer den tanke på ett utvidgat medborgar-
skapsbegrepp som har diskuterats inom medborgarskapsteorin, och som presente-
ras i kapitlet om uppsatsens teoretiska utgångspunkter. För att uppfylla uppsatsens 
syfte ställs följande frågor: 

På vilka premisser tillåts personer utan giltiga id-handlingar att ta del av biblio-
teksverksamheten på svenska folkbibliotek idag? 

Hur tolkar folkbiblioteken bibliotekslagen när det kommer till att låta papperslösa 
registrera sig som låntagare på biblioteken? 

Vilka argument för och emot att låta papperslösa registrera sig som låntagare på 
biblioteken används i debatten? 

För att kunna besvara dessa frågor studeras ett blandat empiriskt material. För att 
kartlägga hur rutinerna på biblioteken ser ut i dagsläget skickades en enkät till hu-
vudbiblioteken i Sveriges samtliga kommuner. Dessutom har tre kommuner stude-
rats närmare, och i dessa intervjuas biblioteksrepresentanter som berättar om sina 
erfarenheter av den här frågan. För att kunna analysera den offentliga och politis-
ka debatten studeras också nyhetsrapportering, debattinlägg och politiska doku-
ment. 
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Tidigare forskning 

På senare år har det börjat forskas allt mer på temat irreguljär migration, det vill 
säga om människor som tar sig till eller stannar kvar i ett land utan nödvändiga 
tillstånd, i såväl en internationell som i en svensk kontext. 2010 publicerades an-
tologin Irregular Migration in a Scandinavian Perspective som var resultatet av 
forskningsprojektet Irregular Migration and Global Control Regimes – including 
the implications for Denmark med bidrag från forskare från Danmark, Norge och 
Sverige.  Antologin utmanar bland annat bilden av de nordiska ländernas förmåga 1

att inkludera invandrare i välfärdssamhället. Ytterligare en forskningsantologi, 
Irreguljär migration i Sverige: Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar från 2016, innehållandes 16 bidrag som på olika sätt ut-
forskar vad det innebär att uppehålla sig irreguljärt i Sverige och vilka utmaningar 
det innebär.  Flera av artikelförfattarna är forskare som sammanfattar resultaten 2

från sina avhandlingar. En av dessa är Amanda Nielsen som i sin avhandling 
Challenging Rightlessness: On Irregular Migrants and the Contestation of Welfa-
re State Demarcation in Sweden analyserar de riksdagsdebatter rörande irreguljära 
migranter, eller papperslösa, som hölls mellan 1999 och 2014.  I sin studie visar 3

Nielsen att de som ville utöka denna grupps rättigheter framförde två typer av 
krav, där man för det första ville se utökade rättigheter genom juridisk status, det 
vill säga genom utfärdande av uppehållstillstånd till fler personer. För det andra 
motiverades utökade sociala rättigheter genom att argumentera för att den här 
gruppen, även utan uppehållstillstånd, bör ha rätt till vissa delar av välfärden. Ni-
elsens slutsats är att dessa debatter innebar ett betydande skifte i den svenska poli-
tiken, och 2013 gav ny lagstiftning papperslösa rätt till sjukvård. Enligt Nielsen 
var detta resultatet av att framgångsrikt ha beskrivit dessa rättigheter som mänsk-
liga rättigheter, och att de därför måste vara tillgängliga för alla, oberoende av ju-
ridisk status. Även om den föreliggande uppsatsen främst kommer att intressera 
sig för vilka rättigheter de papperslösa har utifrån ett biblioteksperspektiv är det 
relevant att titta på hur gruppen har bemötts även i andra sammanhang eftersom 
mötet mellan dessa människor och offentliga institutioner delvis ställer samma 
frågor om vem som har rätt att ta del av välfärden. Till ovan nämnda antologi bi-
drog också Erika Sigvardsdotter, som också hon har intresserat sig för gruppen 
papperslösa i förhållande till den svenska välfärden. I sin avhandling Presenting 
the absent: An account of undocumentedness in Sweden undersöker Sigvardsdot-

 Lund Thomsen m.fl. (2010).1

 Sager m.fl. (2016).2

 Nielsen (2016).3
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ter mötet mellan de papperslösa och sjukvården.  Sigvardsdotter menar att ett liv 4

som papperslös karaktäriseras av att samtidigt vara frånvarande och närvarande, 
och att denna paradox blir särskilt tydlig i kontakten med vården där denna grupps 
juridiska osynlighet ställs mot dessa människors obestridliga fysiska och kropps-
liga närvaro. Även Valentin Koch Berg har intresserat sig för på vilka villkor des-
sa grupper har tillgång till sjukvård i sin uppsats Tillgång till svensk hälso- och 
sjukvård för icke-medborgare, asylsökande och papperslösa från 2015. Enligt 
Koch Berg strider bland annat lagtextens formulering om att papperslösa ska ha 
tillgång till vård ”som inte kan anstå” mot flera av de prioriteringsprinciper som 
vanligen styr tillgången till sjukvård eftersom den innebär att denna grupp på 
grund av juridisk status inte har samma tillgång till vård som bosatta. Han konsta-
terar dock att vissa begränsningar i hälso- och sjukvården kan anses vara nödvän-
diga utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.  5

På många folkbibliotek är gruppen nyanlända en central målgrupp, och många 
har påpekat bibliotekens möjlighet att arbeta för ökad integration i samhället. För 
att undersöka flyktingars och nyanländas erfarenheter och bibliotekens arbete med 
och för dessa grupper har ett forskningsprojekt initierats av Bibliotekshögskolan i 
Borås, vilket man kan läsa om i delrapporten Folkbibliotekens arbete för och med 
nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar från 2016.  6

Utifrån den enkätstudie som forskarna redovisar presenteras de utmaningar och 
möjligheter som bibliotekspersonalen upplever i mötet med gruppen nyanlända. 
Utifrån enkätdeltagarnas svar sammanfattar forskarna tre orsaker till varför biblio-
tekets arbete med nyanlända uppfattas som viktigt. För det första bidrar det till 
integration, bland annat genom att via samlingarna få tillgång till språket. Det be-
tonas därefter att biblioteket erbjuder en kravlös mötesplats där själva biblioteks-
rummet betonas, och slutligen framhålls också den demokratifrämjande aspekten 
där bibliotekarierna spelar en viktig roll. Detta möte mellan bibliotekspersonal 
och låntagare som en viktigt aspekt i arbetet för ökad integration framhålls också 
av Beatrice Ericsson och Michael Nordeman som i sin masteruppsats Plötsligt var 
världen här: Bibliotek och integration i tre Stocksholmsförorter undersöker vad 
bibliotekspersonal i de tre Stockholmsförorterna Alby, Fisksätra och Rinkeby an-
ser om bibliotekets roll i integrationsprocessen.  Ericsson och Nordemans studie 7

visar bland annat att bibliotekspersonalen ur ett integrationsperspektiv förordar 
dialogen mellan personal och lokalbefolkning, såväl i den dagliga verksamheten 
som genom olika programaktiviteter.  Undersökningen visar dock att invandrar8 -
begreppet i bibliotekslagen ofta är sekundärt, eftersom det är låntagarnas behov 
snarare än grupptillhörighet som är utgångspunkten för bibliotekens arbete.  Des9 -
sa studier fokuserar inte specifikt på gruppen papperslösa utan intresserar sig för 

 Sigvardsdotter (2012b).4

 Koch Berg (2015), s.32–33.5

 Pilerot och Hultgren (2016).6

 Ericsson och Nordeman (2011).7

 Ericsson och Nordeman (2011), s. 105.8

 Ericsson och Nordeman (2011), s. 107.9
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bibliotekens arbete riktad mot den större målgruppen nyanlända och andra in-
vandrare. Sådan forskning är dock av intresse även vid diskussionen om de pap-
perslösas rättigheter på biblioteken eftersom den visar att det är en spridd uppfatt-
ning att folkbiblioteken kan bidra till ökad integration. 

En forskare som har intresserat sig för folkbibliotekens roll för integrationen i 
såväl en skandinavisk som en amerikansk kontext är Andreas Vårheim. I artikeln 
”Trust and the Role of the Public Library in the Integration of Refugees: The Case 
of a Northern Norwegian City” presenterar Vårheim resultaten från sin studie där 
han följer flyktingar och asylsökande som deltar i ett obligatoriskt introduktions-
program för nyanlända vid ett norskt folkbibliotek.  Studien visar att mötet med 10

folkbiblioteken kan öka deltagarnas tillit (trust), både till biblioteksinstitutionen, 
men också till andra biblioteksanvändare och i förlängningen till samhället i stort. 
Vårheims slutsats är alltså att dessa biblioteksprogram kan spela en viktig roll i 
integrationsprocessen, som genom dessa tillitsskapande processer kan bli mindre 
traumatisk. I sin artikel ”Trust in Libraries and Trust in Most People: Social Capi-
tal Creation in the Public Library” presenterar Vårheim en liknande studie från 
USA där han undersökte hur social tillit kan skapas på biblioteket genom att följa 
ett antal papperslösa från Mexiko som där deltog i olika programaktiviteter.  11

Vårheim betonar att graden av tillit, för andra människor och för offentliga institu-
tioner, ofta är extra låg bland gruppen papperslösa, men att man även i den här 
studien kunde se att positiva upplevelser från biblioteket kunde generera ökad so-
cial tillit, vilket i förlängningen ökade den generella känslan av tillit.  12

Mycket av det som skrivs internationellt om papperslösa och irreguljär migra-
tion kommer från USA, och forskningen har uppmärksammat flera lokala exem-
pel där gruppen papperslösa i en amerikansk kontext har givits tillträde till olika 
typer av samhällsservice. I sin artikel ”Municipal ID Cards for Undocumented 
Immigrants: Local Bureaucratic Membership in a Federal System” undersöker Els 
de Graauw ett system i New Haven och San Francisco där särskilda lokala id-kort 
delas ut till papperslösa för att de ska få tillgång till viss samhällsservice och kun-
na identifiera sig i mötet lokala myndigheter.  Enligt de Graauw visar den här 13

nya formen av lokalt medlemskap att städer har viss frihet att utveckla program 
som utökar de papperslösas rättigheter. Medan vissa städer i USA har begränsat de 
papperslösas rättigheter har andra städer alltså tagit fram regelverk som exempel-
vis ger papperslösa rätten att rösta i lokala val, erhålla lokala id-kort och erbjudas 
en fristad från federala migrationslagar. Även om dessa rutiner och program del-
vis underlättar livet för de papperslösa är det enligt de Graauw ännu viktigare att 
fokusera på förändring av den federala lagstiftningen och göra det möjligt för de 
papperslösa att faktiskt legalisera sin status och bli amerikanska medborgare. De 
Graauw understryker att även de papperslösa som bor i mer inkluderande städer, 
som New Haven och San Francisco, aldrig kommer att bli fullvärdiga medlemmar 

 Vårheim (2014a).10

 Vårheim (2014b).11

 Vårheim (2014b), s. 272.12

 De Graauw (2014).13
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av det amerikanska samhället utan juridisk status som amerikanska medborgare. 
Även Monica Varsanyi ger i sin artikel ”Interrogating ’Urban Citizenship’ vis-à-
vis Undocumented Migration” exempel på olika lokala praktiker i amerikanska 
städer som ger gruppen papperslösa rättigheter i lokalsamhället som de traditio-
nellt sett inte har haft, som att rösta och skaffa körkort.  Enligt Varsanyi är sådana 14

lokala initiativ inte det slutgiltiga svaret på hur det faktum att en stor del av be-
folkningen lever i samhället utan att vara fullvärdiga medborgare ska hanteras, 
utan istället rör det sig om första steg i en mycket längre process av omförhand-
ling om vad det innebär att vara en medlem i samhället. 

En studie som i en svensk kontext har intresserat sig för de samhällsföränd-
ringar som ökad migration för med sig i förhållande till folkbibliotekens demokra-
tiska uppdrag är Ett folkbibliotek för alla, eller?: En diskursanalytisk studie om tre 
skånska folkbiblioteks arbete mot nyanlända 2015 av Lina Andréasson och Katrin 
Liselotte Ferstl.  Studien visar att bibliotekspersonalen hänvisar till folkbibliote15 -
kets demokratiuppdrag för att legitimera arbetet mot underprivilegierade grupper 
och nyanlända, och att bibliotekslagens formulering att folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla stödjer ett sådant agerande. Vissa av informanterna i studien 
kritiserar dock formuleringen ”alla” i lagtexten med motiveringen att underprivi-
legierade grupper som nyanlända inte lyfts fram tydligare, vilket kan leda till att 
denna grupp inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning. Uppsatsförfattarna drar 
slutsatsen att om bibliotekslagen tydligare uttryckte ett fokus på underprivilegie-
rade grupper skulle det underlätta för biblioteken att ompirioritera och omfördela 
sina resurser för att på så vis verkligen kunna bli tillgängliga för alla.  16

 Varsanyi (2006).14

 Andréasson och Ferstl (2016).15

 Andréasson och Ferstl (2016), s. 66.16
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Teoretiska utgångspunkter 

I min undersökning kommer jag att förhålla mig till den diskussion inom medbor-
garskapsteorin som på senare år har problematiserat medborgarskapsbegreppet. I 
en värld av tilltagande migration menar ett flertal forskare att gränsen mellan 
medborgare och icke-medborgare luckras upp vilket leder till en diskussion om 
vilka rättigheter människor som lever utan medborgarskap och eller uppehållstill-
stånd i ett samhälle har och bör ha. Diskussionen om medborgarstatus i förhållan-
de till välfärdsstaten väcker frågor om vem som ska ha rätt att ta del av olika typer 
av samhällsservice och offentliga institutioner. Bibliotekslagen betonar inte längre 
tillgänglighet för alla medborgare, utan för alla, vilket ställer frågan om medbor-
garskapet är ett obsolet begrepp inom en bibliotekskontext. Diskussionen om ett 
utvidgat medborgarskapsbegrepp kan fungera som ett verktyg vid tolkningen av 
bibliotekslagen och bidra med perspektiv på diskussionen om bibliotekskort för 
papperslösa. 

Medborgarskapet och medborgarskapsregimen 
I artikeln ”The Repositioning of Citizenship and Alienage: Emergent Subjects and 
Spaces for Politics” skriver Saskia Sassen att medborgarskap i sin smalaste defini-
tion beskriver den legala relationen mellan individen och statsskicket (the polity). 
Beroende på hur statsskicket definieras kan den relationen ta sig många olika ut-
tryck, och historiskt utgjordes statsskicket i Europa ursprungligen av staden, både 
under antik tid och medeltiden. Enligt Sassen var det framförallt i och med att sta-
ten likställdes med nationalstaternas gränser som medborgarskapet i västvärlden 
institutionaliserades och gjorde att nationalitet blev en nyckelkomponent i med-
borgarskapstanken. Idag är villkoren för såväl medborgarskap som nationalitet 
kopplade till nationalstaten. Båda begreppen erkänner en individs legala status 
som medlem i staten, men medan medborgarskapet framförallt är kopplat till den 
nationella dimensionen fyller nationaliteten också en internationell mellanstatlig 
funktion. Internationell lag, som Haagkonventionen, slår fast att varje stat får av-
göra vem som ska vara medborgare i staten, och de nationella regelverken som 
bestämmer vem som är medborgare och vad det innebär att vara en medborgare 
varierar kraftigt mellan olika länder.  17

I ”Nation, Migration and the City: Mediating Urban Citizenship” påpekar Ien 
Ang att det finns en avgörande skillnad mellan städer och stater när det kommer 

 Sassen (2005), s. 81.17
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till migration och inflyttning. Hon påminner om en händelse vid Australiens kust i 
augusti 2001 då en båt med 400 asylsökande nekades tillstånd att gå i land på au-
straliskt territorium, och hur Australiens dåvarande premiärminister John Howard 
i samband med detta sade: ”We determine who comes into this country and the 
manner in which they enter!” Enligt Ang visar det här uttalandet på hur national-
staten ofta självklart ses som en självständig, suverän, enhet med makten att ex-
kludera de som inte hör dit.  På det sättet skiljer sig nationalstaten, med sina ex18 -
akta yttre gränser, från staden. Till skillnad från nationalstaten, skriver Ang, kan 
staden inte formellt stänga sina gränser. En stad kan inte kontrollera vem som 
kommer in eller ut, utan måste helt enkelt ta hand om de nyinflyttade invånarna så 
gott den kan.  Detta resonemang går att överföra till den svenska kontexten och 19

till våra svenska städer och kommuner. Även om man från politiskt håll delvis 
försöker påverka var nyinflyttade människor bosätter sig är det inte upp till den 
enskilda staden eller kommunen att kontrollera vem som har tillstånd att uppehål-
la sig där eller inte. Ang påpekar att det är på nationell nivå som invandringspoli-
tiken utformas, och det är där man bestämmer hur många som ska tillåtas komma 
in i landet. Detta har städerna som sådana alltså inte något direkt inflytande över, 
även om det kanske är där som invandringen i slutändan blir mest synlig. Ang be-
tonar alltså att stadens ledare inte har någon möjlighet att stoppa nya människor 
från att komma in i staden, utan att de är tvungna att absorbera dem i den urbana 
strukturen.  Städer har alltså inte, till skillnad från nationalstater, suverän makt 20

över sitt territorium eller sina gränser. 
I ”Universal Citizenship and the Problem of Alienage” skriver Linda Bosniak 

att samhället, i en tid av stor transnationell migration, ställs inför frågan var man 
ska dra gränsen mellan insider och outsider.  Linda Bosniak diskuterar det som 21

inom medborgarskapsteorin kallas citizenship as universality, det vill säga den 
universella rätten till medborgarskap. Enligt detta ideal har alla medborgare sam-
ma rättigheter, och det tolereras inga så kallade andra klassens medborgarskap. 
Det universella idealet kräver alltså medborgarskap för alla, men också att alla 
medborgare omfattas av alla rättigheter.  I modern tid har detta delvis setts som 22

en självklarhet, och att formellt utesluta vissa medborgare, på grund av att de till 
exempel är kvinnor, afroamerikaner eller judar, från olika delar av samhället, ses 
som ett stadium vi har lämnat. Enligt Bosniak är det en vedertagen syn inom den 
medborgarskapsteoretiska forskningen att denna typ av formell exkludering är en 
del av det förgångna, och uppfattningen att alla har rätt att åtminstone formellt 
erkännas som medborgare är okontroversiell. Bosniak menar dock att problemet 
med att tala om medborgerliga rättigheter som något universellt blir uppenbart när 
det i det liberala demokratiska samhället, parallellt med samhällets medborgare, 
lever människor som inte formellt kan definieras som sådana. Bosniak kritiserar 

 Ang (2006), s. 31.18

 Ang (2006), s. 32.19

 Ang (2006), s. 32.20

 Bosniak (2000), s. 967.21

 Bosniak (2000), s. 969.22
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alltså de forskare som behandlar medborgarskap som något universellt eftersom 
dessa utgår från en falsk premiss då det i de flesta stater lever och arbetar personer 
som varken har medborgarstatus eller åtnjuter de rättigheter som vanligen associe-
ras med medborgarskapet, som rätten att rösta, att ta del av sociala förmåner och 
rätten att uppehålla sig på statens territorium. Denna spridda uppfattning att for-
mella medborgerliga rättigheter i samtida liberala demokratiska samhällen finns 
tillgängliga för alla understryker denna grupps osynlighet i litteraturen, menar 
Bosniak.  Diskussionen om de papperslösa i Sverige visar att Bosniak har rätt i 23

att man inte längre kan se på medborgarskapet som något universellt, och antyder 
att det fortfarande finns något som man i praktiken kan likna vid ett andra klas-
sens medborgarskap, om än inte ett formellt sådant.  

Statsvetaren Amanda Nielsen använder återkommande begreppet citizenship 
regime – medborgarskapsregim – när hon i sin avhandling talar om det svenska 
samhället. Enligt Nielsen består denna medborgarskapsregim av såväl legala ram-
verk, som reglerar tillgången till medlemskap och rättigheter, som av föreställ-
ningar av hur man förväntas vara och agera för att uppfattas som en medborgare.  24

Enligt Nielsen lever papperslösa under utmanande förutsättningar i Sverige på 
grund av en brist på sociala rättigheter. Hon påpekar att denna grupp var nästan 
helt exkluderad från all service och välfärdsstatens alla skyddsnät fram till 2013 
då lagändringar som utökade papperslösas rättigheter rörande skola och sjukvård 
trädde i kraft.  Den svenska medborgarskapsregimen, skriver Nielsen, har sär25 -
skilda följder för papperslösa, och den kanske viktigaste är att den skapar en stör-
re klyfta mellan den här gruppen och resten av Sveriges befolkning. Som väl-
färdsstat brukar Sverige lyftas fram som ett nyckelexempel på den så kallade so-
cialdemokratiska modellen, och ett kännetecken för denna modell är att medbor-
garskap utgör den primära förutsättningen för att vara berättigad att ta del av väl-
färden. Historiskt sett har målsättningen i den socialdemokratiska välfärdsmodel-
len varit att uppnå full sysselsättning och jämlikhet.  Efter andra världskriget ut26 -
ökades dessa jämlikhetsambitioner till att även innefatta invandrare. En konse-
kvens av dessa inkluderande ambitioner blev däremot att det började ställas högre 
krav på en reglerad migrationspolitik. Restriktivare migrationsregler utgjorde allt-
så en förutsättning för att kunna uppnå de inkluderande ambitionerna.  Nielsen 27

hävdar att det är just i gränsen mellan dessa målsättningar och regelverk som de 
särskilda villkoren för papperslösa i Sverige skapas. Amanda Nielsen beskriver 
den svenska linjen som en allt-eller-inget-hållning när det kommer till vem som 
ska få tal del av välfärden. Hon menar alltså att den svenska linjen får effekten att 
klyftan mellan de som är exkluderade och de som är inkluderade blir jämförelse-
vis stor i förhållande till stater som bygger sin välfärd på andra principer, och där 

 Bosniak (2000), s. 972.23

 Nielsen (2016), s. 17.24

 Nielsen (2016), s. 16.25

 Nielsen (2016), s. 17.26

 Nielsen (2016), s. 18.27
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denna allt-eller inget-hållning inte är lika tydligt formulerad.  Enligt Nielsen har 28

diskussionen om villkoren för de papperslösa satt ljuset på välfärdssystemets ex-
kluderande praktiker.  29

Vardagliga medborgarskapshandlingar och medborgarskaps-
praktiker 
I sin avhandling Icke-medborgarskapets urbana geografi följer Helena Holgers-
son ett antal personer som trots avslag och utvisningsbeslut har valt att stanna i 
Göteborg, och utifrån en diskussion om staden och medborgarskapet undersöker 
hon hur man i Göteborg har hanterat dessa invånare och hur dessa personer har 
tagit plats i det svenska samhället. Holgersson lyfter fram att spänningen mellan 
formellt medborgarskap och icke-medborgares faktiska och ofta långvariga närva-
ro ökar i en tid då allt fler människor bosätter sig utanför sina födelseländer.  30

Juridiskt sett är medborgarskap någonting man antingen har eller inte har, 
men enligt Holgersson är en av huvudpoängerna i de senaste årens teoretiska dis-
kussioner om urbant medborgarskap att genom att diskutera medborgarskap i ter-
mer av närvaro och praktik visa hur svårt det är att skilja ut det hon kallar icke-
medborgare.  Engin Isin myntade begreppet medborgarskapshandlingar (acts of 31

citizenship), och han menar att även de som inte är medborgare ofta agerar som 
om de vore medborgare.  Genom att utgå från Isins resonemang formulerar Hol32 -
gersson begreppet vardagliga medborgarskapshandlingar. Som exempel på såda-
na mer vardagliga medborgarskapshandlingar nämner Holgersson att nyttja of-
fentliga inrättningar som simhallar och bibliotek, att inreda sin lägenhet, att lära 
sig svenska och att våga satsa på vänskaps- och kärleksrelationer. Enligt Holgers-
son kan dessa, vid en första anblick inte särskilt uppseendeväckande aktiviteter, i 
det långa loppet få betydelse för hur man talar om dessa människor, och hur de 
hanteras politiskt.  Holgersson skriver vidare att handlingarna genom vilka hen33 -
nes intervjupersoner förhandlar sin position i samhället är mer anspråkslösa än de 
politiska manifestationer som Engin Isin använder för att illustrera sitt resone-
mang. De vardagliga medborgarskapshandlingar som Holgersson talar om är inget 
som utförs för att kritisera den svenska asylpolitiken, utan istället handlar det om 
att personerna lever sina liv som om de hade en framtid här, och den kanske mest 
självklara medborgarskapshandlingen är beslutet att stanna i Sverige år efter år. I 
Holgerssons analys används begreppet också för att beskriva hur intervjuperso-
nerna arbetar och går i skolan, och hon nämner också vardagliga aktiviteter som 
när de ordnar födelsedagskalas, inreder sin lägenhet eller går på krogen. Holgers-

 Nielsen (2016), s. 18.28

 Nielsen (2016), s. 18–19.29

 Holgersson (2011), s. 33.30

 Holgersson (2011), s. 179.31

 Isin (2009), s. 371.32

 Holgersson (2011), s. 53.33
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son beskriver dessa aktiviteter, dessa vardagliga medborgarskapshandlingar, som 
tillfällen då de inte har satt sina liv inom parentes.  Att besöka det lokala biblio34 -
teket kan alltså också ses som en liknande handling. I en tid då stadens offentliga 
rum privatiseras i allt större utsträckning beskrivs biblioteken av Holgerssons in-
formanter som en av få offentliga inomhusmiljöer där man kan vistas utan att be-
höva konsumera eller motivera sin närvaro.   35

Holgersson talar om att dessa personer genom att bo och leva i staden för-
handlar sin position i samhället, och att de i sin vardag gjorde motstånd mot att 
definieras som tillfälliga gäster eller inkräktare, trots ett mycket begränsat hand-
lingsutrymme. Holgersson beskriver dessa vardagliga medborgarskapshandlingar 
som omedvetna överlevnadstaktiker snarare än ett aktivt motstånd.  Trots att in36 -
tervjupersonernas främsta fokus låg på praktiska ting som att klara hyra, hålla sig 
friska och undvika att bli upptäckta av polisen menar Holgersson att det också 
fanns en rad aktiviteter som inte bara handlade om överlevnad, utan om att skapa 
normalitet, vilket i förlängningen innebar att göra motstånd mot avslag och utvis-
ningsbeslut.  Genom att tala om dessa aktiviteter som förhandlingar vill Holgers37 -
son visa att det ofta handlar om aktiva aktörer, för att komma ifrån de passiva 
konnotationer som diskursen om ”gömda” för med sig. Att förhandla sin position i 
samhället, skriver Holgersson, kan beskrivas som att ta plats som inte har erbju-
dits en, och på så sätt flytta fram sina positioner.  Genom att tala om att de in38 -
blandade personerna förhandlar sin position vill hon också betona att dessa ingår i 
en process där gränsen mellan medborgare och icke-medborgare diskuteras.  Ju 39

längre människor vistas i ett land, och ju mer de etablerar sig på en plats, desto 
svårare blir det att förneka dem rättigheter som andra invånare har.  40

Såväl Bosniak som Sassen understryker också att även de som inte är erkända 
som medborgare aktivt utgör en del av befolkningen. Sassen skriver att människor 
som inte är erkända politiska subjekt, genom informella praktiker, ändå utgör en 
del av det politiska landskapet. Papperslösa invandrare som är långtidsboende del-
tar genom sina handlingar i vardagslivet i samma praktiker som de som är for-
mellt definierade som medborgare. Detta skapar ett informellt socialt kontrakt 
mellan de papperslösa och lokalsamhället.  Individer kan alltså röra sig mellan 41

olika innebörder av medborgarskap, och genom dessa vardagliga praktiker, som 
att ta hand om sin familj, ha sina barn i skolan, ha ett jobb, ges även dessa männi-
skor medborgarskapsanspråk (citizenship claims), trots sin formella juridiska sta-
tus. Det finns dimensioner av medborgarskapet, så som starka band till lokalsam-
hället och deltagande i olika aktiviteter, som utförs informellt genom dessa prakti-
ker. Dessa praktiker som de papperslösa utför är en sorts medborgarskapsprakti-
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ker (citizenship practices) och deras identitet som medlemmar i lokalsamhället 
där de bor är ett drag av medborgarskapsidentitet.  Det som Sassen benämner 42

medborgarskapsanspråk och medborgarskapspraktiker har stora likheter med det 
Holgersson kallar vardagliga medborgarskapshandlingar. Sassen skriver vidare att 
det finns en skillnad mellan att vara maktlös och att vara en aktör trots att man 
saknar makt. För att beskriva det förhållandet talar hon om närvaro (presence), 
och hon påpekar att i den globala staden behöver inte de missgynnade grupperna 
nödvändigtvis vara marginaliserade utan kan vara närvarande i en bredare politisk 
process.  Linda Bosniak kommenterar också att även om dessa personer saknar 43

rättigheter och legal status som medborgare bor de likafullt i den liberala demo-
kratiska och politiska gemenskapen, och hon menar att deras närvaro ställer frågor 
om hur långt rättigheter kan och bör sträckas.  44

Flera av de forskare som nämns ovan arbetar utifrån en amerikansk kontext, 
och det är viktigt att komma ihåg att olika begrepp, som exempelvis medborgar-
skap, inte har exakt samma innebörd i alla länder. I Sverige idag är det ofta vikti-
gare huruvida man har permanent uppehållstillstånd eller inte än huruvida man är 
svensk medborgare. Då begreppet medborgare används i uppsatsens analys bör 
det därför förstås i en vidare mening, och grundfrågan är vilka rättigheter en per-
son utan juridisk rätt att befinna sig i landet har när det kommer till olika typer av 
samhällsservice. 
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Källmaterial och metodredovisning 

Då ingen tidigare studie har ägnats åt att särskilt studera svenska folkbibliotek i 
förhållande till gruppen papperslösa har jag medvetet närmat mig den här diskus-
sionen utifrån ett brett angreppssätt. Intentionen har varit att undersöka hur man 
gör på svenska folkbibliotek, men också varför man gör som man gör och sätta 
ljus på den diskussion som har omgärdat och fortfarande omgärdar frågan. Frå-
gans komplexitet framträder först när man tar del av diskussionen både inom bib-
liotekskontexten och utanför den. Att närma sig frågan på detta sätt ställer krav på 
materialet, och för att kunna svara på dessa frågor blir det framför allt viktigt att ta 
del av ett blandat empiriskt material. Därför har jag vänt mig direkt till bibliote-
ken genom en enkät och ett antal intervjuer och studerat bibliotekslagen och andra 
styrdokument som reglerar bibliotekens verksamhet. Jag har också tagit del av 
den offentliga diskussionen och debatten om frågan, i form av nyhetsrapportering 
och debattinlägg i tryckt press, politiska dokument som motioner, yrkanden och 
reservationer samt andra offentliga dokument som protokoll på kommunalpolitisk 
nivå där man kan följa hur frågan har behandlats politiskt. Nedan följer en presen-
tation av materialet, och en diskussion kring vilka avväganden som har gjorts i 
samband med detta. 

Material 

Tidningsartiklar 
För att orientera mig i hur den offentliga diskussionen beträffande bibliotekskort 
för papperslösa har sett ut i Sverige, och för att få en bild av i vilken utsträckning 
det har rapporterats om den här frågan i medierna har jag tagit del av tryckt mate-
rial i form av nyhetsartiklar, debattartiklar och insändare från svenska tidningar. 
Genom att använda mig av databasen Retriever Research och kombinera sökord 
som lånekort, bibliotekskort och papperslösa kunde jag ta del av det material som 
behandlade dessa ämnesord, och på så vis skaffa mig en överblick över var nå-
gonstans den här frågan hade blivit en nyhet, och alltså del av en offentlig diskus-
sion, och dessutom läsa mig till vilka argument politiker, biblioteksföreträdare och 
kritiker använde i debatten. Tidningsmaterialet är intressant eftersom det lyfter 
fram olika röster, vilket gör att man snabbt kan få syn på de meningsskiljaktighe-
ter som finns. Samtidigt måste man vara medveten om att det som skrivs i tid-
ningarna är det som lyfts fram av media, och alltså inte oreflekterat kan användas 
som ett objektivt källmaterial. Det vill säga, allt som skrivs passerar genom re-
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spektive journalists och redaktions filter. Är man bara medveten om detta kan ma-
terialet dock vara till stor nytta för att få syn på olika tendenser i den offentliga 
diskussionen. Sökningen i Retriever Research visade att den första nyhetsrappor-
teringen rörande gruppen papperslösas rätt att låna på bibliotek skedde i juni 2013 
i samband med att Malmö stadsbibliotek först beslutade om att införa nya rutiner 
riktade mot denna användargrupp. Sedan dess har det varje år skrivits något på det 
här temat i svensk press. 

Kommunala handlingar 
I vissa kommuner har frågan om papperslösas rätt att skaffa bibliotekskort blivit 
ett ärende för kommunalpolitiken, och i dessa fall är det möjligt att följa ärendet 
genom offentliga handlingar som motioner, yttranden, tjänsteutlåtanden och sam-
manträdesprotokoll som har författats i samband med att det har behandlats. I två 
av de tre kommuner som jag har tittat närmare på i min undersökning, Malmö och 
Sollentuna, har ärendet behandlats politiskt, och därför har jag också valt att stu-
dera dessa handlingar. Detta har varit givande för diskussionen eftersom det poli-
tiska samtalet delvis har skiljt sig åt från diskussionen på biblioteken. 

Bibliotekens styrdokument 
En central utgångspunkt i den här studien är bibliotekslagens sjätte paragraf och 
det faktum att bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014, till skillnad 
från tidigare bibliotekslag, inte betonar medborgarskap då den fastslår vilka som 
ska ha tillgång till folkbibliotek. Bibliotekslagen står i fokus uppsatsen igenom då 
det ytterst är den som reglerar utformningen av folkbibliotekens verksamhet. Ge-
nom att också läsa regeringens proposition med förslaget till den nya biblioteksla-
gen blir det möjligt att ta del av remissinstansernas synpunkter, vilket ger en ökad 
förståelse för de ändringar som skedde. Genom att ställa folkbibliotekens faktiska 
rutiner mot bibliotekslagen går det att analysera hur lagtextens formulering om 
tillgänglighet för alla tolkas av biblioteken. 

Även om bibliotekslagen är det dokument som ytterst styr folkbibliotekens 
verksamhet finns det också andra med inflytande över bibliotekens arbete. I dessa 
internationellt accepterade dokument, antagna av IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions) och Unesco, presenteras folkbibliotekens 
uppdrag så som man har kommit överens om det internationellt. Att läsa dessa 
dokument i anslutning till bibliotekslagen kan eventuellt påverka tolkningen av 
denna, och bidra till en diskussionen om folkbibliotekens uppdrag. 

Enkäten 
För att skaffa en nationell överblick över hur landets folkbibliotek hanterar frågan 
beträffande låntagare utan giltiga id-handlingar, och för att kunna presentera en 
lägesbeskrivning av hur deras rutiner ser ut, skickades en enkät till huvudbibliote-
ken i Sveriges samtliga 290 kommuner. Enkätverktyget som användes var Kurt, 
som är Uppsala universitets eget verktyg för enkäter, kursvärderingar, anmälning-

!  18



ar och självtest.  Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av e-en45 -
käter, men som Hagevi och Viscovi skriver i Enkäter: att formulera frågor och 
svar är e-enkäter ofta det bästa alternativet vad gäller ekonomi, snabbhet och pre-
cision.  Utifrån antagandet att samma regler rimligen gäller för samtliga bibliotek 46

inom en och samma kommun skickades enkäten endast till kommunernas huvud-
bibliotek. I de fall då det rådde tvekan om vilket av biblioteken som var att betrak-
ta som huvudbibliotek, eller då en sådan uttalad uppdelning inte fanns, valdes det 
bibliotek som utifrån storlek och öppettider kunde betraktas som huvudbibliotek. 
Ingen skillnad gjordes beroende på kommunstorlek, det vill säga att även i större 
städer som Stockholm, Göteborg och Malmö skickades enkäten endast till huvud-
biblioteket. För att inte missa någon kommun utgick jag från listan över kommu-
ner på Sveriges kommuner och landstings webbplats.  Utifrån respektive kom47 -
muns webbplats hämtades den e-postadress som verkade vara bibliotekets primä-
ra. Enkäten öppnades och skickades ut till biblioteken den 10 januari 2017, och 
efter att den hade varit öppen i 14 dagar skickades en påminnelse ut till de biblio-
tek som ännu inte hade svarat på enkäten. Tanken med enkäten var att få in ett 
svar per kommun, men då enkäten inte hade någon spärr som hindrade de delta-
gande biblioteken från att svara mer än en gång har ett fåtal bibliotek fyllt i enkä-
ten flera gånger, och då antagligen av olika medarbetare. Det är dock lätt att kon-
trollera om en kommun har skickat in mer än ett svar eftersom varje enkätdeltaga-
re måste uppge vilken kommun han eller hon svarar för. Går man igenom en-
kätsvaren ser man att åtta av kommunerna har fyllt i enkäten två gånger vardera, 
och att en kommun har fyllt i enkäten fyra gånger. Resterande deltagande kom-
muner har endast svarat en gång vardera. Totalt har 199 enkätsvar kommit in, vil-
ket innebär att 188 av Sveriges 290 tillfrågade kommuner har deltagit i undersök-
ningen. Att ange kommuntillhörighet var enkätens enda obligatoriska fält. Det an-
sågs viktigt att kunna veta vilket bibliotek som hade svarat vad, både för att veta 
hur många av kommunerna som deltog i studien, men också för att kunna följa 
upp intressanta svar om behovet skulle finnas. Det övervägdes huruvida de sva-
rande skulle kunna vara helt anonyma, men då frågornas natur framförallt rör bib-
liotekets rutiner, och alltså inte kan klassas som känslig information, ansågs inte 
bristen på anonymitet påverka svaren. Trots att det var obligatoriskt att ange vil-
ken kommun man svarade för kunde enkätdeltagarna ändå hålla sin egen identitet 
och yrkesroll dold då ingen behövde uppge sitt eget namn. Möjligheten fanns 
dock att frivilligt ange en e-postadress för att kunna svara på eventuella uppfölj-
ningsfrågor. 

Syftet med enkätundersökningen var dels att få en bild av i vilken utsträck-
ning frågan beträffande registrering av låntagare utan id-handlingar har diskute-
rats, och dels att få veta vilka specifika regler man har rörande detta. Frågorna be-
stod därför främst av ett antal en- eller flervalsfrågor där man kunde kryssa i vad 

 Kurts webbplats > Hur fungerar det?.45
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som stämde överens med det egna biblioteks regler. Vid utformandet av dessa frå-
gor utgick jag från de rutiner som jag redan visste att vissa bibliotek hade antagit. 
För att inte riskera att formuleringen av mina frågor skulle utestänga intressanta 
svar var jag noga med att erbjuda generöst med kommentarsmöjligheter för där de 
deltagande i fritext kunde utveckla sina svar. 

I samband med att jag skickade inbjudan till enkäten till biblioteken presente-
rade jag mig som en masterstudent på Institutionen för ABM vid Uppsala univer-
sitet som genomförde en studie som undersöker vilka rutiner folkbiblioteken har 
när det kommer till att låta människor utan giltiga id-handlingar och fast bostads-
adress använda biblioteken, och i följebrevet förklarade jag kortfattat syftet med 
enkäten. Som Hagevi och Viscovi skriver ska brevet hållas kort och vara lättöver-
skådligt, och de understryker att deltagandet helst inte ska förknippas med några 
svårigheter eller en alltför stort arbetsinsats.  Jag skrev vidare: ”Syftet med enkä48 -
ten är att skaffa sig en nationell överblick, och detta material kommer sedan att 
fungera som underlag för den fortsatta studien”.  Det påpekades också att biblio49 -
teken själva senare ska få ta del av resultatet av studien, och för att motivera så 
många som möjligt att delta underströks också att biblioteken själva kan ha intres-
se av att ta del av hur andra bibliotek agerar i den här frågan. 

Intervjuer 
Även om enkäten gjorde det möjligt att skaffa sig en överblick över folkbibliote-
kens rutiner i den här frågan var den inte utformad för att på djupet ta reda på hur 
diskussionen har gått på biblioteken eller fånga upp vilka attityder som har funnits 
och vilka argument som har använts. För att få en inblick i hur man har tänkt 
kring dessa frågor, och höra vilka erfarenheter som finns, genomfördes också någ-
ra intervjuer med personer på utvalda bibliotek. Eriksson Zetterquist och Ahrne 
skriver om intervjuer att de kan vara användbara när man på kort tid vill höra flera 
personers tankar och reflektioner kring ett samhällsfenomen, och att intervjuper-
sonerna också kan berätta om hur saker görs i praktiken och vilka rutiner som 
finns. Dessutom ger intervjun forskaren möjligheten att samla in intervjuperso-
nernas språkbruk, och på så vis ta del av vilka normer och emotioner som kommer 
till uttryck, och vad som tas för givet. Man måste samtidigt vara medveten om att 
en intervju ger en begränsad bild av ett fenomen och Eriksson Zetterquist och 
Ahrne påpekar att den därför lämpligen bör kompletteras med andra metoder.  En 50

intervjusituation får inte heller betraktas som en renodlad förmedling av fakta utan 
kan beskrivas som en identitetsskapande arena.  Genom att tala om sig själv och 51

sin verksamhet på ett visst sätt väljer intervjupersonen hur han eller hon vill pre-
senteras, och skapar på så vis sin identitet i samband med intervjusituationen. Det-
ta kan vara en svaghet med intervjun som metod om man söker objektiva fakta, 
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men då syftet med intervjuerna i denna studie inte enbart är att presentera fakta, 
utan att också sätta ljus på den värdegrund som biblioteksföreträdarna ger uttryck 
för lämpar sig kvalitativt orienterade intervjuer bra som en metod bland andra. 
Eriksson Zetterquist och Ahrne påpekar alltså att intervjuer bör kompletteras med 
andra metoder för att få ett material som säger mer om det man studerar, och i den 
här studien kompletteras intervjuerna som redan har nämnts med enkätstudien och 
olika typer av dokumentstudier.   52

Det primära vid urvalet av intervjupersoner var vilken kommun de represente-
rade, då de alla representerar bibliotek där man aktivt har infört rutiner som gör 
det möjligt för papperslösa att bli låntagare. Då den här frågan har diskuterats så-
väl på biblioteken som inom kommunalpolitiken skulle man ha kunnat intervjua 
både biblioteksrepresentanter och politiska företrädare. Eftersom en del av upp-
satsens syfte handlar om hur folkbiblioteken tolkar bibliotekslagen begränsade jag 
mig till att intervjua bibliotekspersonal, och lät de politiska rösterna komma fram 
genom övrigt material. Intervjuerna följde en semistrukturerad form och infor-
manterna fick via e-post ta del av preliminära intervjufrågor innan intervjun ägde 
rum. 

I min studie har jag valt att titta närmare på några kommuner som får utgöra 
exempel på hur den här frågan kan hanteras och har hanterats lokalt. Det stod 
ganska snart klart att Malmö var en intressant kommun i sammanhanget, genom 
att man där tidigt tog ett politiskt beslut angående hur biblioteket skulle agera i 
den här frågan. På grund av detta har Malmö senare använts som ett exempel när 
andra kommuner har diskuterat frågan. Det politiska beslutet i Malmö ledde till en 
diskussion i lokalpressen och inte minst till att en privatperson överklagade beslu-
tet till förvaltningsrätten. Jag ville därför intervjua någon som hade varit med un-
der den här processen och som fortfarande befann sig i verksamheten och tog där-
för kontakt med Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson som ställde upp på 
en intervju. 

Innan Malmö ändrade sina regler vände man sig från bibliotekets sida till Gö-
teborgs stadsbibliotek med frågan hur de hade hanterat frågan beträffande biblio-
tekskort för papperslösa. Det visade sig då att biblioteken i Göteborg redan hade 
hittat rutiner kring detta, och till skillnad från i Malmö hade detta gjorts utan nå-
got politiskt beslut. De två städerna hade alltså tagit olika vägar fram till sina nya 
rutiner, och denna skillnad i tillvägagångssätt gjorde att jag även ville intervju nå-
gon från biblioteken i Göteborgs stad. På Göteborgs stadsbibliotek intervjuade jag 
biblioteksassistent Magdalena Djenke som bland annat anordnar gruppvisningar 
för sfi-klasser  och grupper med nyanlända, och enhetschef Elisabeth Alvbåge. 53

En tredje intervju genomfördes på Sollentuna bibliotek. Precis som i Malmö 
ledde frågan här till skriverier i lokalpressen och det fattades ett lokalt politiskt 
beslut i frågan om bibliotekskort för papperslösa. Genom enkäten fick jag kontakt 

 Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015), s. 54.52

 Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska som vänder sig till vuxna som inte har svenska som 53

modersmål.
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med Catharina Ek, processchef på Sollentuna bibliotek. Hon var involverad när 
biblioteken i Sollentuna hbt-certifierades, och har även arbetat  med frågor relate-
rade till biblioteket som mötesplats. Eftersom hon inte fanns på plats vid den tid-
punkten de nya rutinerna utformades närvarade också vikarierande processchef 
Carina Andersson vid intervjun, vilket resulterade i att det blev en gemensam in-
tervju av de båda. 

Argumentationsanalys 
För att bättre förstå varför biblioteken agerar som de gör i den här frågan och för 
att synliggöra hur olika aktörer beskriver folkbibliotekens uppdrag kommer jag att 
titta närmare på vilka argument för och emot att låta papperslösa registrera sig 
som låntagare på landets folkbibliotek som framkommer i det empiriska materia-
let. Ibland är dessa argument tydligt formulerade och medvetna inlägg i en debatt, 
till exempel när ett politiskt parti skriver att biblioteken främst bör rikta sig mot 
svenska medborgare. Andra gånger kan det handla om argument av mer indirekt 
karaktär, till exempel om en bibliotekarie i ett enkätsvar uttrycker oro för att det 
kan bli svårt att återkräva en bok om man inte har tillgång till låntagarens adress. 
För att skapa förståelse för hur bibliotekslagen tolkas och varför bibliotekens ruti-
ner ser ut som de gör tror jag att det är viktigt att lyssna på argument från olika 
aktörer, både inom biblioteksvärlden och utanför. För att bringa ordning i debatten 
om papperslösas rätt till biblioteken kommer jag att presentera dessa argument 
inspirerad av argumentationsanalysens metod. 

Argumentationsanalys, skriver Bergström och Boréus, kan ha flera syften. Ett 
av dessa syften är deskriptivt, det vill säga att man försöker rekonstruera argu-
mentationen utifrån ett befintligt sammanhang.  En metod för att deskriptivt ana54 -
lysera en argumentation är pro- et contra-analysen. Att deskriptivt analysera en 
argumentation går ut på att i en text eller debatt identifiera en eller flera teser samt 
formulera vilka argument som framförs för eller emot tesen eller teserna och 
dessutom beskriva hur dessa argument står i relation till varandra.  Första uppgif55 -
ten då man ska strukturera upp en argumentation är att söka efter tesen. Om man 
analyserar en enstaka text är tesen ett påstående som textens avsändare argumen-
terar för eller emot. Tesen, skriver Bergström och Boréus, är ett påstående som 
inte fungerar som argument för eller emot något annat påstående, men som andra 
påståenden i texten fungerar som argument för eller emot.  I de flesta handböcker 56

i argumentationsanalys består exemplen och övningarna av enstaka texter som 
analyseras, där det finns en avsändare som driver en tes. Bergström och Boréus 
påpekar dock att samma tekniker kan användas för att analysera större debatter, 
och att det nog oftast är så man har nytta av argumentationsanalysen inom sam-

 Bergström och Boréus (2012), s. 92–93.54

 Bergström och Boréus (2012), s. 94.55

 Bergström och Boréus (2012), s. 95.56
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hällsvetenskapen.  Det är också med det syftet som metoden används i den här 57

studien, eftersom det inte är en enstaka text som studeras, utan ett blandat empi-
riskt material. Detta innebär också att man inte kan gå till en specifik källa för att 
hitta den övergripande tesen för den här argumentationsanalysen. Tesen för analy-
sen kan formuleras ”Papperslösa ska ha rätt att registrera sig som låntagare på 
svenska folkbibliotek”, och som vi kommer se i argumentationsanalysen framförs 
argument för och emot denna tes. För att åskådliggöra vilken typ av argument som 
lyfts fram för och emot denna övergripande tes kommer jag att dela in argumenten 
tematiskt efter deras innehåll. Bergström och Boréus skriver att argument kan de-
las in efter sin form eller efter sitt innehåll, men att en indelning efter form sällan 
behöver göras i den samhällsvetenskapliga analysen. Däremot kan gruppering av 
argument efter innehåll ibland vara till stor nytta. Vidare konstateras att en sådan 
argumentgruppering kan vara funktionell i en uppstrukturering av en större 
debatt.  Ibland presenteras en deskriptiv pro et contra-analys i form av  en argu58 -
mentationsöversikt, eller en pro et contra-lista. Även om jag arbetar efter pro et 
contra-analysens principer kommer några sådana uppställningar inte att bifogas i 
texten, utan argumentationen kommer utifrån innehåll att presenteras i den löpan-
de texten.  

När man återger en argumentation utifrån pro et contra-analysens principer 
kan man välja om man utformar uppställningen efter sakfrågemodellen eller 
gruppmodellen. I sakfrågemodellen är det, som namnet antyder, sakfrågan som 
står i centrum och inte vem som har framfört de enskilda argumenten. Man återger 
tesen, och radar upp argumenten, och det viktiga är vilka argument som har fram-
förts i debatten men inte vem som har framfört dem. Om man arbetar efter 
gruppmodellens principer grupperas de olika argumenten istället efter vilken aktör 
som har framfört dem. Detta innebär också att samma argument kan framkomma 
flera gånger i argumentationsöversikten.  För den här studien är det mer intres59 -
sant att se vilka argument som har använts snarare än att veta vem som har sagt 
vad vid vilken tidpunkt. Därför ligger sakfrågemodellen närmare det sätt jag 
kommer att arbeta på när jag presenterar argumenten i min analys. Det hindrar 
däremot inte att argumentationen kommenteras genom att konkreta exempel lyfts 
fram. 
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Disposition 

För att skapa förståelse för bibliotekens agerande i mötet med gruppen papperslö-
sa är det nödvändigt att både ha kunskap om den gruppen samt känna till hur ruti-
nerna ser ut på biblioteken. I det inledande bakgrundskapitlet diskuteras först be-
greppet papperslös och hur användningen av olika begrepp kan få olika följder 
samt vad det kan innebära att leva som papperslös i välfärdsstaten Sverige. För 
perspektiv på den diskussionen introduceras därefter frågan om papperslösas rätt 
till vård och hur dessa förändrade regler har fungerat. För att bättre förstå varför 
frågan om bibliotekskort för papperslösa inte är okomplicerad för biblioteken föl-
jer därefter en kort genomgång av biblioteksjuridik, för att läsaren ska förstå uti-
från vilka principer de flesta bibliotek normalt arbetar vid utformandet av sina lå-
neregler. 

Därefter presenteras ett antal dokument som direkt eller indirekt, i form av 
lagar och principdokument, påverkar utformningen av verksamheten på Sveriges 
folkbibliotek. Vidare introduceras den bibliotekslag som trädde i kraft 2014, och 
särskilt intresse visas hur den nya bibliotekslagen på vissa punkter skiljer sig från 
den gamla, och vilka diskussioner som ledde fram till dessa förändringar. 

I efterföljande avsnitt presenteras resultaten från den enkät som skickades ut 
till Sveriges folkbibliotek för att kartlägga hur dessa agerar i frågan rörande bibli-
otekskort till personer som inte kan visa giltig legitimation. 

Efter den nationella överblick som enkäten ger presenteras några enskilda ex-
empel i form av kommuner där man aktivt har utformat rutiner som låter pappers-
lösa registrera sig som låntagare, nämligen Malmö, Göteborg och Sollentuna. Uti-
från tidningsartiklar, politiska dokument samt intervjuer med biblioteksföreträdare 
presenteras här en bild av hur debatten rörande papperslösas rätt till bibliotekskort 
kan se ut på den lokala nivån; på biblioteken och utanför. 

För att strukturera upp den större debatten om papperslösas rätt till att nyttja 
biblioteken sammanställs slutligen de argument som har framkommit i det samla-
de materialet. Med inspiration från argumentationsanalysen grupperas argumenten 
tematiskt, vilket synliggör vilken typ av argument som har använts och används i 
diskussionen om papperslösas rätt till bibliotekskort på svenska folkbibliotek. 
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Bakgrund 

De papperslösa 
När man läser nyhetsrapporteringen, studerar protokollen från kulturnämnderna 
och läser bibliotekens egna policydokument är det ofta termen papperslös som 
används för att hänvisa till personer som lever i Sverige utan giltiga tillstånd. Ef-
tersom det finns många tänkbara uttryck kan det dock vara värt att stanna upp en 
stund vid det ordet för att vara medveten om vilket ord man använder, och fundera 
på varför man använder just det. Det finns nämligen en rad andra uttryck som syf-
tar på mer eller mindre samma företeelse, och genom att välja att använda ett av 
orden väljer man automatiskt bort de andra.  

I Socialstyrelsens rapport Social rapport 2010 diskuteras begreppen pappers-
lösa, irreguljära immigranter, illegala invandrare, overstayers och gömda flyk-
tingar. Eftersom dessa personer inte ingår i några offentliga register ligger det i 
sakens natur att det är svårt att veta exakt hur många människor det rör sig om, 
men enligt Socialstyrelsens rapport från 2010 rörde det sig då om ett spann nå-
gonstans mellan 10 000 och 50 000 personer.  Huvudprincipen enligt svensk ut60 -
länningslag är att utlänningar ska ha uppehållstillstånd för att stanna i landet i mer 
än tre månader, om de inte är EU-medborgare då EES-avtalet gäller. Man kan allt-
så ha rest in i landet helt legalt, med eller utan visum, men sedan bli papperslös 
genom att stanna längre än visumet tillåter.  I Socialstyrelsens rapport kan man 61

läsa att beteckningen illegal invandrare, eller illegal utlänning, med tiden har 
kommit att användas allt mer sällan eftersom beteckningen antyder en koppling 
mellan migration och kriminalitet. En mer neutral beteckning är irreguljär mi-
grant, alltså en person som på något vis avviker från de regler som finns för en 
person som inte är medborgare i landet. När man talar om gömda flyktingar syftar 
man på någon som har sökt asyl och fått avslag på sin ansökan, men som ändå 
inte lämnar landet. Att tala om gömda flyktingar är inte helt oproblematiskt ef-
tersom ordet flykting i Sverige rent juridiskt bara används om personer som har 
beviljats asyl eller uppehållstillstånd med flyktingstatus, medan flykting interna-
tionellt är en person som helt enkelt har tvingats lämna sitt land. En overstayer är 
någon som stannar kvar i landet även efter det att giltighetstiden för visum eller 
uppehållstillstånd har gått ut. I Socialstyrelsens rapport slår man fast att en mycket 
vanlig term i Sverige är papperslös. Det är en direkt översättning av det franska 
begreppet sans papier, som syftar på en person utan giltiga identitetshandlingar. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara så att personen helt saknar dokument, och är 

 Social rapport 2010 (2010), s. 270.60
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dokumentlös, utan begreppet är bildligt och syftar på huruvida personen har rätt 
att vistas i landet eller inte. I sin rapport väljer Socialstyrelsen att använda beteck-
ningen papperslös eftersom man menar att det stämmer överens med det vanligas-
te och internationellt använda språkbruket.  62

Även Erika Sigvardsdotter diskuterar begreppen. På engelska finns en rad be-
grepp som illegal, irregular, clandestine, deportable, och non-citizen. Sigvards-
dotter använder undocumented, vilket enligt henne är den översättning som ligger 
närmast svenskans papperslös, som hon menar är den föredragna termen på 
svenska. Dessutom föredrar Sigvardsdotter att tala om undocumented persons 
istället för undocumented migrants, eftersom det är personernas status som pap-
perslösa som för henne är det intressanta i sammanhanget, och inte det faktum att 
de en gång kom hit från ett annat land. Detta stämmer även överens, påpekar Sig-
vardsdotter, med hur man resonerar inom sans papier-rörelsen i Frankrike, vilka 
helt fokuserar på den irreguljära statusen snarare än det faktum att individerna en 
gång invandrade till Frankrike.  63

En som har problematiserat begreppen är Helena Holgersson som i sin av-
handling Icke-medborgarskapets urbana geografi har studerat levnadsvillkoren 
för ett antal personer som lever i Göteborg utan uppehållstillstånd. Holgersson, 
påpekar Erika Sigvardsdotter, är den enda som hittills har skrivit en avhandling på 
svenska om papperslösa.  Enligt Holgersson är frågan om hur dessa icke-med64 -
borgare ska behandlas inom välfärdsstaten en av vår tids mest komplicerade frå-
gor. De är inte en del av den politiska gemenskapen och har mycket begränsad 
tillgång till det sociala skyddsnätet, trots att de kan ha bott i Sverige i åratal.  En65 -
ligt Holgersson finns det framförallt tre vanliga sätt att benämna personer som har 
valt att stanna i landet trots att de har fått avslag och avvisningsbeslut, nämligen 
gömda flyktingar, papperslösa och illegala invandrare. Dessa olika uttryck, me-
nar Holgersson, är kopplade till olika specifika diskurser, och vilka olika åtgärder 
som kan motiveras beror på vilka uttryck man väljer att använda.  I den svenska 66

offentliga politiska diskussionen är det idag framförallt Sverigedemokraterna som 
konsekvent talar om illegala invandrare istället för papperslösa. Enligt Holgers-
son att det är viktigt att fundera över sitt språkbruk innan man ger sig in i diskus-
sionen. För att undvika att behöva använda termer med det hon kallar ”diskursivt 
bagage” väljer Holgersson i sin avhandling att inte använda något av de tre nyss 
nämnda begreppen. I de generella diskussionerna om de människor hon studerar 
använder hon istället termen icke-medborgare, och i de mer specifika analyserna 
talar hon om asylsökande respektive utvisningsbara, beroende på om de har bevil-
jats asyl eller fått ett utvisningsbesked.  67
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Precis som Socialstyrelsen avråder Holgersson från att använda begreppet il-
legal invandrare. Uttrycket illegal, menar Holgersson, är starkt kopplat till en dis-
kurs där migration kopplas samman med fenomen som trafficking, narkotikahan-
del och terrorism. Holgersson frågar sig också varför människor som bryter mot 
just denna lag ska kallas illegala. Fokus läggs mer på individen än på 
handlingen.  När man begår andra brott genomför man illegala handlingar, men 68

individen blir inte illegal. I både USA och EU används uttrycket illegala invand-
rare återkommande på hög politiskt nivå.  I Sverige var uttrycket däremot länge 69

alltför negativt laddat för att kunna användas i riksdagen. När Sverigedemokrater-
na kom in i riksdagen 2010 ändrades dock detta, och partiets ledamöter talade ge-
nomgående om illegala invandrare, och kritiserade att de övriga partierna talade 
om gömda flyktingar.  Ett problem med att tala om illegala invandrare enligt He70 -
lena Holgersson är att begreppet kan bidra till att gruppen riskerar att förstås som 
inkräktare snarare än människor i behov av hjälp.  71

Helena Holgersson påpekar att när hon inledde sitt forskningsprojekt var det 
vanligaste att tala om gömda flyktingar när man syftade på personer som hade fått 
ett utvisningsbeslut emot sig.  Begreppet papperslös har på senare tid vunnit 72

mark och det har börjat talas mer om papperslösa än om gömda flyktingar, vilket 
alltså var det helt dominerande begreppet i den politiska diskussionen under 90-
talet.  Holgersson menar också att papperslösa inte framstår som lika hjälplösa 73

som gömda flyktingar.  En gömd flykting är passiv och kräver att bli gömd av 74

någon. Det resonemanget liknar det Saskia Sassen skrev om att man kan vara en 
aktör, som inte är maktlös, trots att man saknar egentlig makt.  Man skulle kunna 75

hävda att papperlös på det sättet är en mer neutral benämning på en individ som 
klarar sig själv. Holgersson skriver: ”Medan ’gömda flyktingar’ och ’illegala in-
vandrare’ utgör olika typer av ’de’ – ’de’ som ’vi’ bör ta hand om respektive ’de’ 
som hotar ’vår’ välfärd – framstår ’papperslösa’ i högre grad som del av ett ’vi’”. 

I sin analys väljer alltså Holgersson att inte använda termen papperslös ef-
tersom hon vill kunna använda begrepp utan det hon kallar ”diskursivt bagage”. 
Enligt såväl Socialstyrelsen, i Social rapport 2010, som Erika Sigvardsdotter 
framstår dock papperslös som den föredragna termen. Eftersom det också är det 
begreppet som oftast används i diskussionen om dessa människors rätt till biblio-
tekskort är det också det begreppet jag kommer att använda. I kontakten med bib-
lioteken har det också underlättat att använda det som har framstått som den mest 
vedertagna termen då jag har frågat om deras rutiner beträffande nämnda grupp. 
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Utökade rättigheter för papperslösa 
En fråga som har diskuterats mer än papperslösas rätt till biblioteken är pappers-
lösas rätt till vård. I sin avhandling undersöker Amanda Nielsen irreguljära mi-
granters rättigheter i välfärdsstaten Sverige, och hur diskussionen har gått rörande 
dessa frågor. Enligt Nielsen kan man i Sverige tala om att det råder en citizenship 
regime – en medborgarskapsregim.  Förutom svårigheten att hitta anställning på 76

en kraftigt reglerad arbetsmarknad lever papperslösa under utmanande omstän-
digheter på grund av att man också nekas tillgång till sociala rättigheter, och Niel-
sen påpekar att Sverige historiskt sett har varit mycket restriktivt när det kommer 
till att bevilja rättigheter till någon som uppehåller sig i landet utan tillstånd. Fram 
till 2013, skriver Nielsen, då en förändring skedde vad gäller tillgång till skolgång 
och sjukvård, var papperslösa exkluderade från välfärdsstatens alla sociala 
skyddsnät.  På senare år har det skett vissa förändringar, och Nielsen skriver att 77

man under 2000-talet har kunnat se en förändring i hållningen gentemot de perso-
ner som uppehåller sig i landet utan tillstånd och att de krav som har ställts på 
grundläggande sociala rättigheter har varit framgångsrika.  Historiskt i Sverige, 78

menar Nielsen, har uppehållstillståndet utgjort en tröskel till de flesta rättigheter, 
och utan detta har människor exkluderats från all möjlig samhällsservice. Under 
2000-talet har man kunnat se en successiv förändring genom att papperslösas rät-
tigheter har ökat, och Nielsen pekar på att förändringen kan sägas ha startat runt 
millenieskiftet då en grupp papperslösa barn fick tillgång till sjukvård. Ett annat 
viktigt skifte ägde enligt Nielsen rum 2013 då ny lagstiftning trädde i kraft som 
gav alla papperslösa, såväl barn som vuxna, rätt till viss vård, och ungefär samti-
digt gavs alla barn rätt till skolgång.  

De debatter Nielsen har studerat i sin avhandling kretsar kring vilka rättighe-
ter personer som bor i landet utan statens godkännande bör ha tillgång till, och 
hon tycker sig ha sett en förändring. Vid millennieskiftet när debatten angående 
irreguljära migranter och papperslösa blossade upp i Sverige förnekades denna 
grupp alla typer av rättigheter, och detta i överensstämmelse med den då allenarå-
dande uppfattningen att det var självklart att sociala rättigheter var reserverade 
invånare med legal status. Kravet på sociala rättigheter för papperslösa utmanade, 
menar Nielsen, tanken på att rättigheter ska vara beroende av uppehållstillstånd. 
Enligt Nielsen har denna förändring i tankesätt och lagstiftning bidragit till att 
Sverige, som tidigare utpekades som ett av de mest restriktiva länderna i Europa i 
sin hållning gentemot papperslösa, har tagit steg i en mer inkluderande riktning.  79

Utmaningar med vård till papperslösa 
Lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd trädde i kraft den 1 juli 2013 och i april 2014 gav regeringen 
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Statskontoret i uppdrag att analysera det nya regelverket och hur det har imple-
menterats och tillämpats. I delrapporten Vård till papperslösa. En uppföljning av 
lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd utvärderar Statskon-
toret hur det nya regelverket har fungerat under den första tiden och presenterar 
också förslag på hur arbetet kan förbättras för att den nya lagstiftningen ska få det 
utfall som lagstiftarna eftersträvade. Att titta på vilka utmaningar sjukvården har 
ställts inför i mötet med papperslösa vårdsökande är relevant även för diskussio-
nen om papperslösas rätt till biblioteksservice eftersom mötet med offentliga insti-
tutioner har vissa paralleller, även om behoven som dessa uppfyller är olika. 

I sin sammanfattande bedömning slår Statskontoret fast att de flesta pappers-
lösa som söker vård också får vård enligt de villkor som lagen föreskriver.  En av 80

de vanligaste orsakerna till att hinder uppstår är att vårdpersonalen inte vet vad 
den nya lagstiftningen innebär. Dessutom händer det att vårdpersonal ifrågasätter 
att den vårdsökande är papperslös. Andra hinder kan vara att personen saknar 
adress och personnummer, och det har också framkommit att personer i behov av 
vård avstår från återbesök av rädsla för att bli upptäckt av polisen.  Utifrån att 81

kunskap verkar saknas bland vårdpersonalen drar Statskontoret slutsatsen att 
landstingen inte har gjort tillräckligt för att personalen ska känna till det nya re-
gelverket. Man konstaterar att alla landsting genomförde informationsinsatser när 
lagen trädde i kraft, men att få landsting har upprepat dessa informationsinsatser 
eller vidareutbildat personalen. I rapporten konstateras att det är viktigt med kor-
rekt och lättillgänglig information till personalen för att papperslösa ska få vård 
enligt gällande lagstiftning.  En utmaning för sjukvården var att nya rutiner var 82

tvungna att tas fram på kort tid, och Statskontoret påpekar i sin rapport det faktum 
att lagen beslutades i maj 2013 och trädde i kraft så snart som den 1 juli samma år. 
Samtidigt konstaterar man att det krävs att vården är flexibel och kan anpassa sina 
rutiner till de vårdsökandes förutsättningar för att man ska kunna erbjuda vård till 
personer som vistas i landet utan tillstånd och utan officiell adress eller person-
nummer.  83

I lagtexten kan man läsa att landstingen bland annat ska erbjuda de som om-
fattas av den här lagen och som är över 18 år ”vård som inte kan anstå”.  Denna 84

formulering har varit omdebatterad och i Statskontorets rapport konstaterar man 
att det ibland är svårt för vårdpersonalen att bedöma vilken vård som kan, och inte 
kan, anstå. Eftersom det inte finns mycket hjälp att hämta från varken landstingen 
eller från statliga myndigheter i form av tolkningar av lagstiftningen finns det en 
risk att lagen tolkas på olika sätt i olika delar av vården. Statskontoret kommente-
rar att det skulle vara bra om man utbytte erfarenheter, inom och mellan lands-
tingen, för att få ett mer likartat synsätt inom vården.  85
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I Statskontorets rapport kommenteras också det faktum att det kan vara svårt 
att säkerställa om en person som söker vård tillhör den målgrupp som lagstift-
ningen avser, vilket gör att lagen i mycket bygger på att vårdpersonalen litar på 
det som den vårdsökande säger. En sådan problematik verkar enligt Statskontorets 
bedömning närmast ligga i sakens natur när det kommer till den här typen av lag-
stiftning: 

Statskontoret bedömer att sådana tillämpningsproblem är en naturlig följd av den målsättning 
som ligger till grund för lagstiftningen, det vill säga att det ska vara möjligt för en person som 
vistas i Sverige utan tillstånd att få vård utan att behöva legitimera sig.  86

I rapportens avslutande rekommendationer slår Statskontoret fast att majoriteten 
av de problem som man har funnit i tillämpningen av det nya regelverket går att 
lösa genom att bättre informera vårdpersonalen om vad den nya lagen innebär och 
genom att ta fram tydligare riktlinjer för hur vården ska genomföras. Landstingen 
uppmanas att ta fram en handbok som beskriver hur vårdpersonalen ska hantera 
olika frågeställningar i samband med att papperslösa söker vård samt se över de 
riktlinjer som beskriver vem som ska få vård enligt den nya lagstiftningen. Dess-
utom betonas vikten av att utbilda den personal som möter papperslösa och se till 
att personalen har tillgång till såväl korrekt som lättillgänglig information.   87

Dessa utmaningar som sjukvården har ställts inför liknar delvis de som biblio-
teken behöver kunna hantera i mötet med gruppen papperslösa, och en lärdom är 
bland annat att införandet av ett regelverk inte är tillräckligt, utan att utbildning av 
personalen är minst lika viktigt. Dessutom kan det vara givande att utbyta erfa-
renheter för att uppnå ett mer likartat synsätt över landet.  

Biblioteksjuridik 
För att förstå varför frågan om bibliotekskort för papperslösa kan vara problema-
tisk för folkbiblioteken att hantera kan det vara värt att sätta sig in i de regler som 
normalt gäller på svenska folkbibliotek. I följande avsnitt ges en introduktion till 
de principer som är grundläggande för relationen mellan låntagaren och bibliote-
ken. En av få böcker som har skrivits om praktiskt juridiska frågor riktade till 
svenskt biblioteksväsende är Biblioteken och juridiken från 2005, skriven av Su-
sanna Broms, tidigare verksjurist på Kungliga biblioteket i Stockholm. Boken är 
publicerad innan den nuvarande bibliotekslagen trädde i kraft, varför man idag får 
läsa texten med viss urskiljning, men många generella resonemang rörande biblio-
tek respektive låntagare är fortfarande mycket användbara för att förstå de princi-
per som i mångt och mycket styr bibliotekens verksamhet. 

I kapitlet ”Biblioteket och låntagaren” skriver Susanna Broms om hur relatio-
nen mellan biblioteket och dess användare kan regleras, och om de regler som 
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finns för att biblioteksverksamheten ska fungera. Broms skriver att det vanligtvis 
behövs normer för att verksamheten ska flyta bra och för att relationen med lånta-
garna ska fungera, men då bibliotekens verkligheter skiljer sig åt har olika biblio-
tek olika behov av att reglera sin verksamhet.  Däremot har biblioteken stort ut88 -
rymme att utforma sitt eget regelverk eftersom lagstiftning och praxis är begrän-
sad.  Varje bibliotek kan alltså avgöra vilka regler som passar den egna verksam89 -
heten och på vilken nivå man vill reglera olika bestämmelser, men det är viktigt 
att tänka på att systemet ska bygga på det sunda förnuftet, skriver Broms.  90

Centralt i bibliotekens verksamhet är lånet. I bibliotekslagens nionde paragraf 
står att läsa att allmänheten på folkbiblioteken avgiftsfritt ska få låna eller på an-
nat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.  Lagen 91

förtydligar dock att biblioteken trots lånets avgiftsfria natur har rätt att ta ut ersätt-
ning för kostnader för porto, kopiering och liknande, samt avgifter för de låntaga-
re som inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom avtalad tid. Lånet som fe-
nomen är sparsamt kommenterat i den juridiska litteraturen skriver Broms, och i 
stort sett finns ingen rättspraxis beträffande lån. Juridiskt sett, skriver Broms, är 
lån att betrakta som en särskild avtalstyp, och att lån till skillnad från till exempel 
hyra inte är förenad med ekonomisk ersättning. Varje utlån på biblioteket grundar 
sig alltså på ett avtal mellan biblioteket och låntagaren. Broms skriver vidare att 
ett avtal är en rättshandling som är förenad med såväl rättigheter som skyldigheter 
för de inblandade parterna.  Detta innebär bland annat att låntagaren har det som 92

Broms benämner vårdplikt, nämligen att låntagaren ska har kontroll över det lå-
nade och återlämna detta i godtagbart skick. Görs inte detta har långivaren rätt till 
skadestånd, vilket också framkommer i lagtextens formulering om avgifter.  93

Omyndiga personer, skriver Broms, anses behöva ett skydd mot att ingå avtal 
eftersom det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna av ett rättsligt handlan-
de. Därför behöver man i princip vara myndig, i Sverige ska man ha fyllt 18 år, 
för att ingå avtal, eftersom det är då man får det som kallas ”rättslig handlings-
förmåga”.  Detta innebär att man själv, ”med rättsligt bindande verkan”, kan ingå 94

avtal och sätta sig i skuld. Trots detta är det naturligtvis många som är yngre än 18 
år som lånar böcker på biblioteken, och detta är möjligt eftersom det i regel är 
barnets förmyndare som ingår avtalet för barnets räkning. En underårig blir, enligt 
reglerna om omyndighet, endast bunden av ett avtal om avtalet godkänns av för-
myndaren. Alltså, om en underårig ingår ett avtal utan sin förmyndarens samtycke 
blir den underårige själv inte bunden av avtalet.  Det är därför förståeligt att de 95

flesta bibliotek är mycket måna om att avtalet undertecknas av exempelvis vård-
nadshavare innan utfärdande av bibliotekskort till barn. 
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De allra flesta bibliotek har någon form av låneregler, skriver Broms. Ef-
tersom det skulle vara omöjligt att förhandla med varje låntagare om varje lån 
upprättar biblioteken standardavtal som erbjuds samtliga låntagare.  Biblioteken 96

kan ha olika låneregler för olika kategorier låntagare, så länge det sker utan att 
någon låntagare diskrimineras. Olika regler kan exempelvis gälla för barn respek-
tive vuxna och studenter respektive allmänhet. Förutom bibliotekslagen gäller för 
folkbiblioteken också kommunallagen, vars likställighetsprincip säger att alla 
kommuninvånare ska behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl till att inte 
göra det, och Broms nämner att ett sådant sakligt skäl kan vara att barn omfattas 
av andra lånevillkor än vuxna. Vidare skriver Broms följande om registrering av 
personuppgifter: 

Ett grundläggande villkor för att få låna är att låntagaren lämnar de uppgifter biblioteket be-
höver för att kunna kommunicera med låntagaren och för att kunna para ihop rätt låntagare 
med rätt lån. Biblioteket bör också kontrollera att alla uppgifter som lämnas är korrekta ge-
nom att låta låntagaren legitimera sig. Eftersom såväl rättigheter som skyldigheter är knutna 
till låneavtalet, är det helt avgörande att låntagarna inte blandas samman. För identifikationen 
krävs först och främst namn och adress.  97

Om bibliotekskortet skriver Broms att det kan jämställas med andra värdehand-
lingar, och genom bibliotekskortet har låntagare ansvar för såväl de lånade böcker 
som för kortet som sådant. Broms menar att man bör se på ett bibliotekskort som 
ett bankomatkort, för precis vid öppnandet av ett bankkonto gäller här att perso-
nen i fråga undertecknar ett dokument som förbinder låntagaren att följa de fast-
ställda reglerna. Broms påpekar att låntagaren bör visa upp sin legitimation innan 
bibliotekskortet lämnas ut.  98
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Bibliotekens uppdrag 

Ytterst styrs biblioteken av bibliotekslagen. Men även andra, icke tvingande, do-
kument ligger till grund när biblioteken utformar sin verksamhet. Nedan presente-
ras tre sådana dokument som har tagits fram av IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions) och vad som i dessa är relevant för diskus-
sionen om bibliotekskort för papperslösa. Därefter presenteras bibliotekslagen och 
hur den skiljer sig från tidigare bibliotekslag. Avslutningsvis i detta avsnitt redo-
görs för två motioner till riksdagen som visar på två skilda politiska hållningar i 
frågan om vilka rättigheter de papperslösa bör ha i förhållande till biblioteken. 

Unescos folkbiblioteksmanifest 
Ett dokument som riktar sig till bibliotek världen över är det folkbiblioteksmani-
fest som Unesco antog 1994 och som utformades i samarbete med IFLA. I detta 
manifest sammanfattas det som man anser vara folkbibliotekens uppdrag, och de 
principer som bör genomsyra verksamheten på folkbiblioteken. I manifestets inle-
dande stycke slås fast att: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, 
som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva 
sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva 
deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.  99

Man konstaterar vidare att folkbibliotekets tjänster är till för alla, oberoende av 
ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status.  En 100

grundläggande förutsättning handlar om hög kvalitet och anpassning till lokala 
förutsättningar och behov, och man skriver att materialet ska spegla nutida trender 
och samhällsutveckling.  Under rubriken ”Folkbibliotekets uppdrag” presenterar 101

man i punktform hur folkbiblioteken ska uppfylla sina huvuduppdrag att verka för 
information, läskunnighet, utbildning och kultur. Bland annat kan man läsa att 
folkbiblioteken ska garantera alla medborgares tillgång till all sorts samhällsin-
formation.  Manifestet talar alltså om att biblioteken är till för alla, oberoende av 102

social status och etnisk tillhörighet. Detta talar å ena sidan för att låta de pappers-
lösa använda biblioteken, samtidigt som man hänvisar till medborgarskapet då 

 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 11.99

 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 11.100

 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 12.101

 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 12.102

!  33



man säger att biblioteken ska garantera medborgarnas tillgång till samhällsinfor-
mation. Detta bidrar till att folkbiblioteksmanifestet inte ger några raka svar på 
frågan om biblioteken uppmanas att låta papperslösa skaffa bibliotekskort eller 
inte. Även om folkbiblioteksmanifestet tydligt formulerar bibliotekens uppdrag 
erkänner det också att biblioteksverksamheten kan se olika ut på olika platser då 
det måste anpassas till de lokala förutsättningarna, och det står att bibliotekets 
tjänster ska anpassas till lokala behov – i såväl glesbygd som tätort.  Manifestets 103

avslutande stycke talar om genomförandet av manifestet, och där uppmanas be-
slutsfattare, på lokal och nationell nivå, samt biblioteksvärlden själv, att genomfö-
ra manifestets principer. Manifestet utgör inget bindande regelverk i sig, men tan-
ken är alltså att det i förlängningen ska påverka utformandet av den lokala verk-
samheten och de regler som styr denna. 

IFLA:s och Unescos manifest om mångkulturella bibliotek 
Manifestet om mångkulturella bibliotek godkändes av IFLA 2006 och antogs tre 
år senare av Unesco på dess 35:e generalkonferens. Manifestet börjar med att 
konstatera att vi lever i ett alltmer heterogent samhälle och att den ökande migra-
tionstakten leder till ett växande antal människor med en ”komplex 
identitetsbild”.  Alla bibliotek bör avspegla, stödja och främja kulturell och 104

språklig mångfald för att verka för tvärkulturell dialog och ett aktivt samhällsdel-
tagande.  I dokumentet påpekas också att biblioteks- och informationstjänster 105

ska omfatta, förutom tjänster till alla biblioteksanvändare, tjänster speciellt riktade 
till kulturellt och språkligt missgynnade grupper: 

Särskild hänsyn ska tas till grupper som ofta marginaliseras i mångkulturella samhällen: mi-
noriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälligt uppehållstillstånd, gästarbetare 
och ursprungsbefolkningar.  106

Som en av det mångkulturella bibliotekets uppgifter läggs också stor vikt vid att 
biblioteken ska arbeta för att personer och grupper från alla olika kulturella bak-
grunder inkluderas och deltar i samhällslivet.  Dessa uppmaningar uppmuntrar i 107

och för sig en inkluderande praxis på biblioteken, men nämner inte specifikt de 
papperslösa, eftersom varken asylsökande eller personer med tillfälligt uppehålls-
tillstånd hör till den gruppen. För att räknas som flykting i Sverige krävs att per-
sonen har beviljats flyktingstatus, men i internationell litteratur och statistik syftar 
ordet helt enkelt på en person som har tvingats lämna sitt land.  Utifrån den be108 -
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tydelsen skulle vissa av de papperslösa rymmas inom manifestets tal om flykting-
ar. 

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informa-
tionsspecialister 
I dokumentet IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspe-
cialister, antaget av IFLA 2012, formuleras riktlinjer för ett etiskt och professio-
nellt uppförande. Genom att hänvisa till artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna, som uttrycker rätten att ”söka, ta emot och sprida in-
formation och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”, 
betonar man allas rätt till information. Man kan läsa:  

Utgångspunkten i detta arbete är själva idén om rätten till information och dess betydelse för 
yrket och för samhället i stort. Tonvikten på rätten till information kräver i sin tur att bibliote-
karier och andra informationsspecialister utifrån dessa principer kritiskt granskar relevant 
lagstiftning och att de är beredda att vara rådgivande och, i förekommande fall, förespråka 
förbättringar av såväl innehåll som tillämpning av lagarna.  109

Utifrån en svensk kontext kan man läsa detta som att bibliotekarierna uppmanas 
att aktivt tolka och granska bibliotekslagen för att kunna tillämpa den på bästa 
sätt. Angående tillgången till information slås det fast att huvuduppgiften för bib-
liotekarier och andra informationsspecialister är att ge alla människor tillgång till 
information för ”sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, av-
koppling, ekonomiska verksamhet och välinformerade delaktighet i och stärkande 
av demokratin”.  Under rubriken ”Ansvar gentemot enskilda personer och sam110 -
hället” kan man läsa att ingen ska förvägras rätten att få tillgång till information, 
och att detta är en del i en strävan att främja delaktighet och motverka diskrimine-
ring. Vidare kan man läsa att skälig service ska ges till alla: 

oavsett ålder, medborgarskap, politisk övertygelse, fysisk eller mental förmåga, könsidentitet, 
kulturell bakgrund, utbildning, inkomst, immigrations- och asylsökningsstatus, civilstånd, 
härkomst, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.  111

Vad skälig service innebär är öppet för tolkning, men IFLA:s etiska riktlinjerna är 
tydliga med att ingen bör nekas biblioteksservice. Genom att explicit skriva att 
varken medborgarskap eller immigrations- och asylsökningsstatus ska spela in när 
det gäller en människas rätt till biblioteksservice är detta det av de ovan redovisa-
de dokumenten som tydligast tar ställning när det kommer till biblioteksservice 
för papperslösa. 

 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 66.109
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 Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 68.111

!  35



Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller bestämmelser 
som styr verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet, vilket består av all 
offentligt finansierad biblioteksverksamhet.  I lagens andra paragraf slås det fast 112

att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbild-
ning.  Under rubriken ”Prioriterade grupper” kan man läsa att biblioteken i det 113

allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Detta ska man 
göra bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, 
på andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, samt på lättläst 
svenska.  Angående tillgång till folkbibliotek kan man i bibliotekslagens sjätte 114

paragraf läsa följande: 

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpas-
sade till användarnas behov.  115

I efterföljande paragrafer kan man läsa att folkbiblioteken ska ägna särskild upp-
märksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimu-
lera till läsning, samt att allmänheten på folkbiblioteken avgiftsfritt ska få låna 
eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.  116

Inför bibliotekslagen 
Den 18 april 2013 överlämnade regeringen sin proposition om en ny bibliotekslag 
till riksdagen. I regeringens proposition kan man läsa att förslaget till en ny biblio-
tekslag syftar till att ”anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett 
sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att tillgodose 
behovet av uppföljning.”  Under rubriken ”Allas tillgång till biblioteksverksam117 -
het” i propositionen påpekas att det i den tidigare bibliotekslagen anges att alla 
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Man förklarar därefter vilka ar-
gument som har lett fram till att ordet folkbibliotek föreslås bytas ut mot biblio-
teksverksamhet för att bättre beskriva de många verksamheter som avses. Därefter 
kan man läsa att ordet medborgare föreslås ersättas av ordet alla, eftersom ett an-
vändande av ordet medborgare kan uppfattas som att det innefattar ett krav på 
svenskt medborgarskap.  118

 SFS 2013:801, 1 §.112

 SFS 2013:801, 2 §.113

 SFS 2013:801, 5 §.114

 SFS 2013:801, 6 §.115

 SFS 2013:801, 8–9 §.116

 Kulturdepartementet (2013), s. 1.117
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Innan regeringen utformade det slutgiltiga förslaget till en ny bibliotekslag 
skickades en promemoria med ett författningsförslag ut till en rad remissinstanser 
som fick lämna sina synpunkter. I detta förslag var paragrafen om tillgången till 
folkbibliotek formulerad på följande vis: ”Varje kommun ska ha folkbibliotek. 
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånar-
nas behov.”  I regeringens proposition redogör man för de synpunkter man fick 119

in från remissinstanserna rörande denna formulering. Man kan bland annat läsa att 
många av remissinstanserna, och däribland Statens kulturråd, ”tillstyrker förslaget 
i promemorian om att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade 
till kommuninvånarnas behov.” Andra menar dock att det är en alltför snäv formu-
lering att tala om anpassning till kommuninvånarnas behov. Från Gotlands kom-
mun får man till exempel in synpunkten att biblioteken även måste förhålla sig till 
de behov som besökande på orten har. Sveriges författarförbund påpekar också att 
det är vanskligt att i lagen uttrycka att biblioteken ska vara tillgängliga för alla 
och samtidigt trycka på att de ska vara anpassade till kommuninvånarnas behov.  120

Regeringen tar till sig dessa synpunkter från remissinstanserna och under rubriken 
”Skälen för regeringens förslag” kan man läsa följande: 

Regeringen föreslår också den ändringen i förhållande till nu gällande lag att begreppet med-
borgare ska utgå och ersättas med att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Det är an-
geläget att det inte kan råda någon tvekan om att bibliotekens tillgänglighet inte är begränsad 
på grundval av medborgarskap.  121

När det kommer till formuleringen om kommuninvånare föreslår man att det ordet 
byts ut, och skriver följande: 

Regeringen föreslår vidare att folkbiblioteken ska vara anpassade till användarnas behov. 
Detta är en förändring i förhållande till förslaget i promemorian om anpassning till kommu-
ninvånarnas behov. Som flera remissinstanser har påpekat kan det senare uppfattas som allt 
för snävt. Snarare än kommuninvånarna bör bestämmelsen ta sikte på alla som nyttjar biblio-
teket, oavsett om de är bosatta i kommunen eller inte.  122

Här betonas alltså att såväl medborgare som kommuninvånare utgör alltför snäva 
begrepp och att lagstiftarna med alla syftar på alla som använder biblioteket. 

Miljöpartiets motion 2013 

Med anledning av regeringens proposition om ny bibliotekslagen lämnades ett 
antal följdmotioner in. Miljöpartisterna Tina Ehn och Agneta Börjesson uttryckte i 
sin motion att de förvisso tyckte att det var mycket bra att regeringen formulerade 
att det allmänna biblioteksväsendet ska vara öppet för alla och att man ska ägna 

 Kulturdepartementet (2012), s.10.119

 Kulturdepartementet (2013), s. 20.120

 Kulturdepartementet (2013), s. 21.121

 Kulturdepartementet (2013), s. 21.122
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särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella mi-
noriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Däremot tyckte man 
att formuleringen uteslöt en annan grupp, nämligen de människor som befinner 
sig i landet utan tillstånd. I motionen står att läsa: 

Miljöpartiet anser att biblioteken ska vara öppna och tillgängliga även för människor som 
vistas i vårt land utan tillstånd, de s.k. papperslösa. De lever i regel under svåra förhållanden, 
och om de får tillgång till biblioteksväsendets resurser kan det vara ett sätt att skapa sig en 
bättre tillvaro genom möjligheten att ta del av litteratur, medier och kunskapsförmedling. Det 
allmänna biblioteksväsendet bör också ägna särskild uppmärksamhet åt människor utan pap-
per så att de får möjlighet att nyttja biblioteksväsendets resurser. Vad som här har anförts om 
att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna uppmärksamhet åt och vara tillgängligt för s.k. 
papperslösa människor bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.   123

Ehn och Börjesson vill alltså att de papperslösa, precis som personer med funk-
tionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål 
än svenska, ska ses som en grupp som ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Efter att regeringens proposition om ny bibliotekslag har lagts fram behandlas 
den och de följdmotioner som har lämnats in av kulturutskottet som författar ett 
betänkande. I betänkandets inledande sammanfattning kan man läsa: ”I betänkan-
det behandlar utskottet proposition 2012/13:147 Ny bibliotekslag jämte 26 mo-
tionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen.”  Ingen av dessa 124

motioner kommer att förändra den föreliggande lagtexten, och kulturutskottet av-
slutar sammanfattningen med att slå fast följande: ”Kulturutskottet föreslår att 
riksdagen antar regeringens förslag och avstyrker samtliga motionsyrkanden.”  125

Kulturutskottet föreslår alltså att Tina Ehns och Agneta Börjessons motion ska 
avslås. Vad anger man då för skäl för detta? I betänkandet redogör man för att mo-
tionärerna i sin text anför att biblioteken ska vara öppna och tillgängliga även för 
människor som vistas i vårt land utan tillstånd, s.k. papperslösa. Man lyfter också 
fram att det i motionen framförs att det allmänna biblioteksväsendet bör ägna sär-
skild uppmärksamhet åt människor utan papper så att de får möjlighet att nyttja 
biblioteksväsendet resurser. Under rubriken ”Utskottets ställningstagande” kan 
man läsa följande: 

Utskottet konstaterar att regeringen i propositionen föreslår en ändring i förhållande till nu 
gällande lag, som innebär att begreppet medborgare ska tas bort och ersättas med en formule-
ring om att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Utskottet delar regeringens bedöm-
ning att det är angeläget att det inte råder någon tvekan om att bibliotekens tillgänglighet inte 
är begränsad på grundval av medborgarskap. Utskottet välkomnar därför förslaget att ordet 
medborgare, som kan uppfattas som att det innefattar krav på svenskt medborgarskap, nu ska 
ersättas av ordet alla.   126

Detta är alltså kulturutskottets ställningstagande i ärendet. Man välkomnar att re-
geringen föreslår att ordet medborgare ska bytas ut mot ordet alla, ”så att det inte 

 Ehn & Börjesson (2013).123

 Kulturutskottet (2013), s. 1.124
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ska råda någon tvekan om” att man inte ska ha begränsad tillgång till biblioteken 
trots att man inte är medborgare. Det ligger nära till hands att tolka kulturutskot-
tets ställningstagande som att man inte tycker att motionärernas förslag till föränd-
ring av lagtexten behöver genomföras eftersom lagtexten så som den är utformad 
redan inkluderar den grupp Tina Ehn och Agneta Börjesson vill inkludera. 

Sverigedemokraternas motion 2016 
I oktober 2016 lämnade de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Aron Emils-
son, Angelika Bengtsson, Cassandra Sundin och Sara-Lena Bjälkö in en kommit-
témotion till riksdagen.  I motionen med titeln Biblioteksfrågor yrkar ledamö127 -
terna på att riksdagen ska fatta beslut i tre biblioteksrelaterade frågor. För det förs-
ta vill man inrätta ett nationellt lånekortssystem, för det andra vill man tydligare 
knyta biblioteken till medborgarskapet vad gäller tillgänglighet och tjänster och 
för det tredje anser man att bibliotekslagen inte bör ålägga biblioteken att priorite-
ra litteratur på andra språk än svenska och de officiella minoritetsspråken. 

Motionärerna påpekar att bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare och 
plats för kunskapsinhämtning är lika viktig idag som den har varit historiskt. Vi-
dare slås det fast att biblioteken är en viktig del av det demokratiska systemet och 
att bibliotekens syfte och funktion därför inte får, som man uttrycker det, slarvas 
bort i samtidens tillfälliga nycker och trender. Man skriver också att det på den 
senaste tiden har rapporterats om oroligheter på flera av landets bibliotek, och att 
detta får som konsekvens att biblioteken inte längre upplevs vara trygga miljöer, 
vare sig för dem som vill studera och inhämta kunskap eller för dem som arbetar 
inom biblioteksväsendet: 

De svenska biblioteken är en verksamhet som är finansierad av svenska folket, och bör pri-
märt rikta sig mot svenska medborgare. Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och 
nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska kunna 
nekas tillgång till bibliotekens tjänster.  128

De sverigedemokratiska riksdagsledamöterna yrkar alltså i sin motion på att de 
som inte är svenska medborgare och som befinner sig i landet utan tillstånd  bör 
kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster eftersom dessa är finansierade av 
offentliga medel, samtidigt som det antyds att de oroligheter som man hänvisar till 
kan kopplas till det faktum att personer som inte är svenska medborgare använder 
biblioteken. 

I motionen påpekas att Sverigedemokraterna stödjer bibliotekslagens formule-
ring om att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de nationella minoritetsspråken 
och åt personer med funktionsnedsättning. Däremot anser de inte att personer med 
annat modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken bör anses 
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vara en prioriterad målgrupp eftersom detta kommer att bli kostsamt för bibliote-
ken och att det kommer bli svårt att uppnå denna målsättning på ett trovärdigt sätt. 

I skrivande stund har riksdagen inte behandlat motionen då den och andra mo-
tioner på kulturområdet ska debatteras i riksdagen den 18 maj 2017, då beslut 
också fattas. I sitt betänkande som publicerades den 10 maj 2017 föreslår dock 
kulturutskottet riksdagen att Sverigedemokraternas motionsyrkande om att knyta 
biblioteksanvändning till medborgarskap ska avslås. Utskottet motiverar sitt ställ-
ningstagande med att det i bibliotekslagen anges att folkbiblioteken ska vara till-
gängliga för alla, och att den bestämmelsen ”tar sikte på alla som nyttjar bibliote-
ket, oavsett om de är bosatta i kommunen eller inte”.  Det påpekas också att det 129

inför den nya bibliotekslagen sades vara angeläget att det inte ska råda någon tve-
kan om att bibliotekens tillgänglighet inte är begränsad på grundval av medbor-
garskap. Utifrån detta slår man fast att utskottet inte kan ställa sig bakom att tydli-
gare knyta bibliotekslagen till medborgarskapet. 

Tidningsdebatten efter Sverigedemokraternas motion 
Några dagar efter att Sverigedemokraterna lämnade in sin motion blev den kritise-
rad i en debattartikel i Svenska dagbladet.  Emanuel Örtengren påpekar bland 130

annat att ledamöterna inte specificerar vilka människor de syftar på när de talar 
om ”utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet.” Innefattar denna 
grupp endast de personer som har fått avslag på en asylansökan, eller ska man för-
stå denna kategori i en bredare mening? frågar sig skribenten. Örtengren påpekar 
också att ledamöterna inte specificerar i vilken utsträckning de menar att orolighe-
terna på biblioteken beror på just de personer som vistas i Sverige utan tillstånd. 
Att utestänga människor från biblioteken kommer att motverka integrationen, och 
inte heller leda till en bättre arbetsmiljö för bibliotekarierna. För att uppnå det be-
höver man istället se till att andra sociala tjänster i samhället fungerar bra, slår 
skribenten fast. 

I Svenska dagbladet den 14 oktober svarar Aron Emilsson (SD) på Örtengrens 
debattartikel. Apropå det Örtengren skrev om att SD:s motion motverkar bibliote-
kens integrationsfrämjande arbete skriver Emilsson att bibliotekens huvudsakliga 
uppgift bör vara att att samla och förmedla litteratur och kunskap, och inte att 
ägna sig åt integrationsinsatser. Han fortsätter: 

Vi menar att biblioteken primärt inte bör vara en mötesplats för olika former av verksamheter. 
Bibliotekarier ska få lov att vara bibliotekarier, och bibliotek ska i första hand vara just bibli-
otek med respekt för institutionen och dess uppgift.  131

Emilsson avfärdar kritiken som menar att deras motion innebär en vilja att ute-
stänga utrikesfödda från svenska bibliotek. Istället handlar det om en ekonomisk 
fråga som innebär att samhällstjänster i första hand riktar sig till medborgare. Han 
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förtydligar sitt resonemang om bibliotekens ansvar gentemot de personer som inte 
är svenska medborgare på följande vis: 

Vidare är det viktigt att poängtera att biblioteken, om förslaget går igenom, kan låna ut littera-
tur till icke-medborgare förutsatt att resurser och möjligheter finns. Förslaget tar endast bort 
skyldigheten att göra det.  132

Sammanfattningsvis skriver Aron Emilsson att deras förslag handlar om tre saker, 
nämligen att renodla biblioteksverksamheten till att förmedla litteratur och kun-
skap, att utnyttja bibliotekens resurser på bästa sätt, och att skapa en trygg arbets-
miljö för dem som arbetar på och de som besöker biblioteken. 

Vad händer om Sverigedemokraterna får som de vill och biblioteken i första 
hand ska vara tillgängliga för medborgare? Det frågar sig Attila Rostoványi, ord-
förande i fackförbundet DIK i en replik på Aron Emilssons debattinlägg.  133

Rostoványi påpekar att det är problematiskt att Sverigedemokraterna i sin motion 
skriver om oroligheterna på biblioteken i anslutning till att de talar om att biblio-
teken primärt bör rikta sig till svenska medborgare, eftersom människor utan 
svenskt medborgarskap därmed pekas ut som orsaken till bibliotekspersonalens 
dåliga arbetsmiljö.  Rostoványi skriver att miljön på biblioteken istället åter134 -
speglar hur lokalsamhället ser ut, och om biblioteket ligger i ett område med soci-
ala problem som missbruk eller utanförskap syns det ofta på biblioteket. 
Rostoványi kritiserar också Emilssons argumentation när han säger att det är en 
resursfråga och att biblioteken kan låna ut litteratur till icke-medborgare förutsatt 
att resurser finns. ”Men var går gränsen då biblioteken uppfyllt sitt uppdrag till 
svenska medborgare och kan börja lägga resurser på icke-svenska medborgare?” 
frågar sig Attila Rostoványi.  Enligt DIK:s ordförande är bibliotekslagen tydlig 135

när den säger att biblioteken är till för alla och inte enbart för medborgare: 

Detta var något som tydliggjordes när bibliotekslagen skrevs om för några år sedan och be-
greppet medborgare togs bort, just för att understryka att svenskt medborgarskap inte är ett 
krav för att nyttja biblioteken.  136

Attila Rostoványi ställer sig också frågande till vad samhällsvinsten skulle vara 
med att stärka kopplingen mellan tillgång och medborgarskap. Enligt honom 
kommer det endast att leda till att asylsökande och andra grupper blir mindre in-
formerade, att de får sämre tillgång till litteratur på svenska och andra språk och 
att de stängs ute från en av de få platser dit de kan vända sig med sina frågor. 
Rostoványis slutsats är att det vore fel väg att gå, eftersom det behövs fler platser 
för möten och informationsinhämtning i samhället och inte färre. 
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Bibliotekens rutiner 

Nedan presenteras resultaten från den enkät som skickades ut till Sveriges folk-
bibliotek med frågor rörande hur de agerar när det gäller att registrera personer 
utan giltig legitimation eller adress, exempelvis papperslösa, som låntagare på 
biblioteken. 

Enkäten 
För att få en bild av hur rutinerna ser ut vid Sveriges folkbibliotek när det kommer 
till att registrera låntagare som inte kan uppfylla de traditionella kraven som att 
uppvisa legitimation eller uppge en adress skickades en enkät till huvudbibliote-
ken i Sveriges kommuner. Svaren som kom in ger en bild av hur den här frågan 
har hanterats och i vilken utsträckning den har diskuteras. I det följande presente-
ras ett urval av de svar som har kommit in. Då denna enkätundersökning inte har 
syftat till att vara en statistisk undersökning innehåller nedanstående genomgång 
varken tabeller eller diagram och behandlar endast undantagsvis exakta siffror. 
Stor vikt har lagts vid de skriftliga kommentarer som enkätdeltagarna har haft 
möjlighet att lämna i fritext. För den som vill ta del av mer exakta siffror i form av 
stapeldiagram bifogas en förkortad sammanställning av enkäten sist i 
uppsatsen.  137

Personuppgifter och id-handlingar 
I enkäten tillfrågades enkätdeltagarna vilka personuppgifter biblioteket normalt 
registrerar vid utfärdande av bibliotekskort till en ny låntagare.  Resultatet visar 138

att de flesta bibliotek registrerar ungefär samma uppgifter då en ny låntagare regi-
streras i bibliotekets system. Samtliga svarande anger namn och personnummer/
födelsedatum, och nästan alla fyller också i bostadsadress, telefonnummer samt e-
postadress. Något mindre viktigt verkar det vara att fylla i låntagarens kön, men 
som en svarande också påpekar registreras kön automatiskt utifrån personnumret, 
så länge ett sådant finns. Samtliga enkätdeltagare svarade dock att man kan regi-
strera sig på biblioteket även om man saknar ett svenskt personnummer.  I enkä139 -
ten ställs också frågan om det normala är att man behöver visa legitimation när 
man registrerar sig som låntagare på biblioteket, och enkäten visar tydligt att så är 
fallet vid svenska folkbibliotek, då 198 av de 199 enkätdeltagarna svarar ja på den 
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frågan.  Det är svårt att bedöma vilken vikt man ska lägga vid att ett av bibliote140 -
ken svarar nej, och andra bibliotek i samma regionsamarbete som biblioteket i 
fråga svarade ja. Man kan i en enkätundersökning av det här slaget inte utesluta 
att vissa svar som kommer in är felaktiga. Hursomhelst visar resultatet tydligt att 
det normala vid svenska bibliotek är att be nya låntagare om legitimation. Vissa 
bibliotek anger också ett antal övriga uppgifter som man gärna registrerar. En av 
de svarande kommenterar att man kan registrera en tillfällig adress som ett alter-
nativ till bostadsadress.  Rör det sig om ett barn under 18 år registreras även 141

målsmans namn, personnummer och kontaktuppgifter. Flera bibliotek uppger ock-
så att man skriver in låntagarens LMA-nummer om det finns ett LMA-kort.  Ett 142

bibliotek svarar också att man anger LMA-kortets giltighetstid, och att biblio-
tekskortets giltighetstid i så fall sätts till samma datum. Vissa bibliotek är integre-
rade skolbibliotek, och då kan skola och klassbeteckning registreras. Andra upp-
gifter värda att registrera och som nämns av biblioteken är låntagarkategori, pin-
kod, om låntagaren är exempelvis talbokslåntagare samt om personen är skriven i 
ett annat land. 

I enkäten tillfrågades de deltagande biblioteken om vilka typer av id-hand-
lingar som de godkänner som giltig legitimation.  I princip alla svarande anger 143

att såväl svensk fotolegitimation som ett LMA-kort är giltiga som legitimation då 
man registrerar sig som låntagare på biblioteket. De allra flesta, om än något färre, 
anger också att en utländsk fotolegitimation duger. En rad bibliotek uppger också 
att de accepterar andra handlingar som giltig legitimation. Flera som angav att de 
inte accepterar utländsk fotolegitimation anger till exempel att de dock accepterar 
pass som giltig utländsk legitimation, vilket kan förklara att något färre angav att 
en utländsk fotolegitimation är giltig. En svarande påpekar mycket riktigt att ett 
utländskt pass går bra, men att det inte räcker med exempelvis ett utländskt kör-
kort. I stället för legitimation kan det också räcka med att någon annan person 
identifierar personen. Bland annat nämns anhöriga, gode män, lärare eller annan 
medföljande person som själv kan legitimera sig och intyga att personen är den 
han eller hon utger sig för att vara. Det framkommer också att andra papper från 
Migrationsverket än just LMA-kortet kan fungera som giltig handling på bibliote-
ken när det gäller nyanlända. En av de svarande skriver att de godkänner olika 
dokument från Migrationsverket så länge de är försedda med foto. Andra hand-
lingar som nämns är olika pappersutskrifter från Migrationsverket, exempelvis 
kvittot för asylsökande som man får av Migrationsverket innan man får sitt LMA-
kort. Vissa är noga med att vilken handling det än rör sig om ska vara försedd med 
foto, medan en annan skriver att de även kan acceptera ett papper från skattever-
ket som intygar att personen är i landet, men att de alltså inte kräver fotolegitima-
tion. Andra dokument som nämns är intyg från ansvarig person i gruppboende, 
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skollegitimation och personbevis. Även om kravet på legitimation är väletablerat 
visar dessa svar att man på många bibliotek är flexibla när det kommer till vilken 
typ av dokument man accepterar. 

Att göra undantag 
Efter att ha svarat på vilka handlingar som de accepterar som legitimation fick 
biblioteken frågan om det är möjligt att registrera sig som låntagare om man inte 
kan uppvisa någon form av id-handling.  Denna fråga var tänkt att spegla hur 144

biblioteken agerar när en person vill bli låntagare men inte har någon av de ovan 
behandlade giltiga handlingarna. Vid en första anblick ger svarsfördelningen på 
den här frågan en bild av att det på de flesta bibliotek är omöjligt för en person 
utan legitimation, till exempel en papperslös, att skaffa bibliotekskort. Av de 199 
enkätdeltagarna var det 75 som svarade ja, och 124 som svarade nej. Detta resultat 
berättar dock inte hela sanningen, eftersom flera av de som svarar nej på den här 
frågan senare i enkäten beskriver vilka låneregler som gäller för en person som 
skaffar bibliotekskort utan giltig legitimation. En slutsats man kan dra är att frå-
gan var otydligt formulerad, och att det rådde osäkerhet om huruvida frågan gäll-
de hur man gör i normalfallet eller i undantagsfall. En av de svarande skriver i en 
kommentar att svaret på den här frågan utgör normalfallet, men att man kan få ett 
tidsbegränsat bibliotekskort även utan id.  Också en annan kommenterar att de 145

gör undantag för papperslösa, som får bibliotekskort ändå. Samtidigt visar den här 
svarsfördelningen att frågan är komplicerad, och att man på biblioteken tänker på 
den här frågan i termer av normalfall och undantag. Att många först svarar nej, 
men sedan tillägger att det går bra i undantagsfall, visar i och för sig på en flexibi-
litet hos biblioteken att möta de behov som uppstår. Men att luta sig mot undan-
tagsprincipen ställer också krav på att de enskilda medarbetarna vet när det är ac-
ceptabelt att göra undantag från ordinarie rutiner.  

I kommentarerna i anslutning till denna fråga framkommer det alltså att det 
vid biblioteken finns en vana att göra undantag i de fall då situationen så kräver.  146

En person skriver att de har gjort undantag vid enstaka fall då de hade ett evakue-
ringsboende bredvid ett av biblioteken. En annan skriver att även om de ”kräver” 
någon form av legitimation nekar de aldrig någon bibliotekskort om det är så att 
legitimation saknas helt, till exempel för papperslösa. Detsamma skriver en annan, 
att de kräver id-handling om den finns, men om någon faktiskt inte skulle ha ett 
id-kort utfärdar de ett bibliotekskort ändå. En tredje kommentar vittnar om att re-
gistrering utan id-handling tillåts ”i extrema undantagsfall”. En annan berättar att 
deras regler än så länge inte har inneburit några problem eller förhindrat någon att 
låna, men att de får ser över reglerna om det på sikt skulle bli ett växande pro-
blem, eftersom alla ska ha möjlighet att använda biblioteket. Ytterligare en kom-
mentar uttrycker att de inte har stött på det här problemet än så länge då de är ge-
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nerösa med vad de godkänner som legitimation, och att de nog skulle lösa det när 
tillfälle uppstår, även om de främst ser att det finns någon form av handling. En 
annan skriver i en kommentar att nyanlända som har någon form av boende men 
inte legitimation får ett bibliotekskort eftersom de anser att det är viktigt att de får 
låna böcker. Samma person skriver vidare att de löser det från fall till fall. I flera 
av kommentarerna vittnar bibliotekspersonal alltså om att man gör undantag från 
de ordinarie reglerna då det behövs. En skriver: ”I undantagsfall har vi skrivit in 
personer utan någon form av ID-handling, men då har de haft annat med sig.” En 
annan: ”Frågar alltid efter id men inget krav om man anger giltigt skäl”. Alla des-
sa kommentarer visar att även där man inte har antagit formella regler kring vilka 
rutiner som ska gälla för utfärdande av bibliotekskort för exempelvis papperslösa 
finns det ofta en vana att göra undantag, undantag som bedöms från fall till fall. 
Att man inte har diskuterat frågan verkar i flera fall bero på att man inte har ställts 
inför en situation där de nuvarande rutinerna innebär några svårigheter. Samtidigt 
ställer denna hållning, att bedöma frågan från fall till fall, krav på medarbetarna 
på biblioteket, att dessa i stunden måste ta ställning till vem som ska ges ett bibli-
otekskort och vem som ska nekas. Kanske känner sig någon osäker och vill kon-
trollera med chefen innan han eller hon godkänner det, vilket bidrar till en tröghet 
som kan hindra att någon i stunden får sitt bibliotekskort. Det kan också bli pro-
blematiskt om bibliotekspersonalen, som tjänstemän i en offentligt finansierad 
verksamhet, på relativt godtyckliga grunder ska göra en bedömning av en person 
och avgöra huruvida han eller hon lever upp till de ibland icke-formulerade krite-
rier som ska ligga till grund för huruvida personen är att klassa som papperslös. 
Att det har förts en seriös diskussion om den här frågan på biblioteken redan in-
nan situationen uppstår är därför nödvändigt för att garantera att alla som besöker 
biblioteket behandlas utifrån samma regelverk. 

Bibliotekskort för personer utan legitimation eller bostadsadress 
De bibliotek som ibland registrerar låntagare utan giltig legitimation ombads sva-
ra på ett antal frågor som rör rutinerna kring detta. De som aldrig registrerar denna 
grupp som låntagare ombads hoppa över dessa frågor, varför svarsfrekvensen i 
enkäten är något lägre när det kommer till dessa frågor. Bland annat ombads de 
uppge vilka personuppgifter de kräver i dessa fall, och svaren på denna fråga visar 
att det viktigaste för biblioteken är att man anger namn, därefter adress, telefon-
nummer och e-postadress.  Flera av enkätdeltagarna påpekade också att även om 147

personen inte har ett svenskt personnummer är det bra om personen i fråga kan 
ange födelsedatum. Utifrån svaren på denna fråga kan man uttyda hur det fram-
kommer två olika principer. Å ena sidan finns de som kräver någon form av kon-
taktuppgift. Här kan man läsa kommentarer av typen: ”Någon form av kontakt-
uppgift krävs”. En person skriver: ”Bara vi får någon kontaktuppgift för att kunna 
få tillbaka våra medier”. En tredje skriver: ”Alla uppgifter måste inte anges, men 
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endera adress/e-post/telefon”. Att kunna kontakta låntagare som en säkerhet för att 
få tillbaka bibliotekets medier verkar här vara det tydligaste argumentet för att 
kräva kontaktuppgifter. Å andra sidan finns också en rad kommentarer som inte 
kräver något. Kontaktuppgifter är bra att ha, men finns de inte så finns de inte. 
Man kan bland annat läsa: ”Den information vi kan få tar vi emot, resten hoppar 
vi över”. En annan skriver: ”Vi registrerar det personen kan ge oss, men namn och 
födelsedatum brukar vara det vanligaste”. Angående möjligheten att kunna kon-
takta låntagare skriver en av de svarande: ”Om möjligt vill vi ha e-postadress och 
mobilnummer, men det är inget absolut krav.” 

Om en person har sina papper i ordning, men inte kan uppge en bostadsa-
dress, vad händer då? Biblioteken fick i enkäten svara på frågan hur man registre-
rar en person som har id-handlingar men som inte kan uppge en bostadsadress.  148

De flesta enkätdeltagarna som besvarade denna fråga uppgav att samma regler då 
gäller som för vilken låntagare som helst. Ett mindre antal av de svarande uppger 
att samma regler då gäller som för de låntagare som inte kunde visa legitimation. 
Flera påpekar också att detta är en ganska ovanlig situation eftersom låntagaren i 
de allra flesta fall kan uppge någon typ av kontaktuppgift, om än inte en bostadsa-
dress. En person slår fast att de kräver en bostadsadress och en annan att det en-
dast är personer med skyddad identitet som inte behöver uppge adress. De allra 
flesta verkar däremot vara av den åsikten att det förvisso behövs något sätt att 
kontakta låntagaren, men så länge det går behöver det inte nödvändigtvis finnas 
just en bostadsadress. Det kan vara en c/o-adress, en tillfällig adress, en adress till 
ett boende eller Migrationsverkets adress. En person skriver ”Någon form av 
adress finns alltid.” Flera menar att frågan inte har varit aktuell och att de därför 
inte har behövt ta ställning i frågan. En person skriver att ämnet har varit uppe till 
diskussion på biblioteket med att inget sådant ärende har funnits i deras kommun. 
En annan skriver att personalen har agerat olika, vissa har utelämnat adressen me-
dan andra har skrivit in Migrationsverkets adress. Finns inte en bostadsadress ver-
kar många bibliotek vara nöjda med en e-postadress eller ett telefonnummer, men 
inte alla. En av de svarande understryker: ”Personen kan inte få ett lånekort hos 
oss utan adress.” En annan hävdar att de flesta kan uppge någon form av adress: 
”Väldigt sällan som någon inte har en adress någonstans i världen. Vi löser det i så 
fall. Samma regler gäller som för alla andra.” 

Eventuella begränsningar 
Som har framkommit sätter flera bibliotek en kortare giltighetstid på de biblio-
tekskort som utfärdas till låntagare utan giltig legitimation. På frågan om dessa är 
tidsbegränsade svarar drygt hälften av de som svarar på den här frågan att så är 
fallet.  Nästan lika många svarar däremot att det inte finns någon sådan begräns149 -
ning i tid. Bland dem som sätter en sådan tidsspärr är det vanligaste att biblio-
tekskortet är giltigt upp till sex månader innan man måste förlänga 
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giltighetstiden.  Nästa lika många svarar att man kan använda kortet upp till ett 150

år innan man behöver förlänga tiden. På något färre håll är den initiala giltighets-
tiden endast tre månader, och ett par enkätdeltagare uppger att dessa biblio-
tekskort vid deras bibliotek endast är giltigt en månad innan det måste förnyas. En 
av de svarande påpekade det faktum att allas bibliotekskort är tidsbegränsade, för 
att kunna fånga upp adressändringar etcetera. Det som motiverar bibliotekskortets 
kortare giltighetstid för gruppen papperslösa är alltså tanken att deras boendesitu-
ation snabbt kan ändras. 

På vissa platser gäller även andra begränsningar än giltighetstidens längd, och 
några bibliotek har infört ett tak på hur många medier som får lånas samtidigt. 
Dessa bibliotek är dock i minoritet visar enkäten, och endast sju av de 129 som 
har svarat på den frågan anger att dessa låntagare får låna ett färre antal än övriga 
låntagare.  Bland dessa sju bibliotek är den vanligaste gränsen satt till fem styc151 -
ken, men ett bibliotek har satt sin gräns till tre och ett annat till tio.  En skriver 152

att alla får låna hem lika många böcker, däremot får den här gruppen bara låna en 
film och ett spel åt gången, till skillnad från övriga låntagare som får låna sju fil-
mer och två spel samtidigt. När det kommer till att använda bibliotekets datorer 
och wifi svarar i princip alla som svarar på dessa frågor, med något enstaka un-
dantag, att alla låntagare har samma tillgång till detta.  Några få svarar också att 153

TV- och datorspel inte kan lånas av den här gruppen, medan de allra flesta som 
erbjuder detta gör det till alla sina låntagare. En stor del av enkätdeltagarna svarar 
också att spel inte är något de lånar ut till någon.  154

Till de bibliotek som utfärdar bibliotekskort till personer utan legitimation 
ställdes också frågan om den gruppen har möjlighet att fjärrlåna material.  Av de 155

126 enkätdeltagare som svarade på den här frågan svarade 108 ja, medan 18 sva-
rade nej. Det intressanta med fjärrlån är att man lånar från andra kommuner, som 
kanske följer andra regler. Är det då det egna bibliotekets regler eller utlånande 
biblioteks regler som ska gälla när det kommer till utlån av medier till exempelvis 
papperslösa låntagare? Ett bibliotek svarar att de lånar in fjärrlån från deras egen 
region, men inte utanför regionen.  Man kan tänka sig att samma regler gäller 156

inom regionen och att man därför vågar göra detta. En annan svarande skriver att 
fjärrlån endast görs till folkbokförda kommuninvånare.  En annan kommenterar 157

att de aldrig har behövt ta ställning till frågan om fjärrlån på deras bibliotek, och 
spekulerar i att språkbarriären ibland hindrar att vissa frågor ställs: ”Det kan ju 
dock höra ihop med att de utan giltig legitimation som vi träffar, inte talar svenska 
eller engelska. Vi kan därför svårligen informera om vad som gäller.” Det är tro-
ligt att många av de papperslösa inte talar svenska och denna språkbarriär kan då 
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försvåra kommunikationen generellt mellan bibliotekspersonal dessa personer, 
inte bara när det kommer till frågan om fjärrlån. 

Diskussionen på biblioteken 
På frågan om det finns fastslagna rutiner för vilka regler som gäller när en person 
utan giltig legitimation vill bli låntagare svarar en majoritet av de tillfrågade ja. Av 
de 167 som har fyllt i ett svar på den frågan svarar 105 personer att det finns fast-
slagna rutiner, 48 stycken att rutinerna inte är tillräckligt tydliga, och 14 av de 
svarande svarar att det inte finns fastslagna rutiner.  På frågan om man på biblio158 -
teket har diskuterat frågan om hur man ska förhålla sig till registrering av låntaga-
re som inte kan visa legitimation ser svarsfördelningen ungefär likadan ut. På den 
här frågan har 174 av enkätdeltagarna svarat, och av dessa svarar 107 personer att 
man har diskuterat frågan, 55 stycken svarar att man delvis har diskuterat frågan, 
och tolv personer svarar att frågan inte har diskuterats.  En annan fråga handlar 159

om huruvida personalen har blivit informerad om vilka regler som gäller för regi-
strering av låntagare som inte kan legitimera sig, och även här pekar fördelningen 
av de tre svarsalternativen i samma riktning. Av 171 svar på den här frågan säger 
114 personer att personalen har informerats, 47 stycken svarar att personalen inte 
har informerats i tillräckligt stor utsträckning, och tio av de svarande svarar nej, 
det är inget de har pratat om.  En majoritet av de tillfrågade biblioteken säger sig 160

alltså ha tydliga rutiner kring hur man ska agera i den här frågan. De flesta vittnar 
också om att frågan har diskuterats i personalgruppen och anser att personalen har 
informerats om vilka regler som gäller. Enkätsvaren vittnar dock om att det finns 
flera platser i landet där frågan inte har diskuterats, och en relativt stor grupp an-
ser att frågan inte har diskuterats i tillräckligt stor utsträckning och att man inte 
anser att det finns tillräckligt tydliga riktlinjer. 

I kommentarerna i samband med dessa frågor är det flera av de svarande som 
påpekar det faktum att biblioteken i deras kommun ingår ett större regionalt sam-
arbete, vilket naturligtvis kan påverka de lokala rutinerna.  Ett bibliotek påpekar 161

att alla regionens bibliotek försöker ha samma principer och regler, men att det 
kan förekomma vissa lokala avvikelser, exempelvis på grund av kommunjuridiska 
skäl. Det framkommer också i kommentarerna att en anledning till varför frågan 
inte har diskuterats kan vara att situationen inte har uppstått än. En person skriver: 
”Det har inte varit aktuellt med personer som inte kan legitimera sig, så frågan har 
inte kommit upp.” En annan skriver att eftersom det är ytterst sällsynt att personer 
inte har någon form av id-handling löser de det när situationen uppstår. Det är na-
turligt att detta inträffar olika ofta på olika platser, och inte ens där man har tagit 
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fram riktlinjer är det säkert att de kommer till användning särskilt ofta. En kom-
mentar berättar om att de har diskuterat frågan på biblioteket och att det således 
finns en teoretisk grund till vad som ska göras i sådana fall, men att de ännu aldrig 
har behövt skriva in någon utan giltiga id-handlingar. Att det råder osäkerhet kan 
också bero på att det har skett förändringar i personalgruppen. En person kom-
menterar att de hade ganska klara riktlinjer tidigare, ”om än ej skriftliga”, men att 
de nyligen har bytt mycket personal och även chef. Ofta kommuniceras kanske 
denna typ av vardagliga rutiner muntligen, men om personerna byts ut är det na-
turligtvis en större risk att man glömmer bort vad som har bestämts till skillnad 
från om det finns ett skriftligen formulerat policy-dokument. Även arbetsplatsens 
storlek kan göra att det blir svårare att kommunicera gällande regler till alla an-
ställda. En av de svarande påpekar att biblioteket består av många enheter och att 
det finns mycket tillfällig personal som säkert kan känna sig osäkra på reglerna. 
En annan kommenterar att detta är en diskussion som tas upp då och då, men att 
de aldrig kommer till något tydligt beslut. En enkätdeltagare skriver att personalen 
diskuterar detta sinsemellan varje gång situationen uppstår, och en annan kom-
menterar att varje fall är unikt, och att man alltså alltid kan diskutera det mer. Det 
verkar alltså som att det är en spridd uppfattning att frågan att registrera låntagare 
utan legitimation hör till den kategori av frågor som man får bedöma från fall till 
fall. 

Som har framkommit är det stor skillnad mellan landets kommuner när det 
kommer till i vilken utsträckning man har stött på den här frågan, och detta har 
naturligtvis bidragit till huruvida man har anpassat sina rutiner till detta eller inte. 
Troligen är inte heller storleken på målgruppen konstant, utan antalet personer det 
rör sig om varierar över tid. En av enkätdeltagarna kommenterade upprinnelsen 
till deras förändrade rutiner på följande sätt: ”Problemet med besökare som inte 
hade giltiga ID-handlingar uppstod främst under hösten 2015 då vi fick väldigt 
många nyanlända som besökte biblioteket varvid vi lättade på kraven på ID. Idag 
är det mer sällan vi har problem med detta.” 

Även om osäkerhet råder betonar flera av de som har svarat på enkäten att det 
är tillgängligheten till bibliotekets tjänster som måste styra. En person skriver att 
de har en attityd där de hellre friar än fäller, men att de skulle behöva tala mer om 
detta. Samma person menar att det är en del i deras demokratiska uppdrag att vara 
tillgängliga för alla. En annan kommenterar sina svar med att grundtanken är att 
alla har rätt att kunna nyttja biblioteket. Ytterligare en annan skriver att de på bib-
lioteket är överens om att ”möjliggöra tillgång till medier i första hand.” Samma 
person skriver vidare att de inte vill begränsa på grund av att någon inte har 
svenskt personnummer eller saknar adress. 

En av enkätdeltagarna kommenterar avslutningsvis bibliotekslagens roll i den 
här frågan, och skriver: ”Bibliotekslagen lämnar ett stort utrymme för friheten att 
ordna med lånekort åt vem som helst, med eller utan papper”.  Också en annan 162

hänvisar till lagen och skriver att de följer bibliotekslagen som säger att alla ska 

 Enkätfråga 27: Om du har några övriga kommentarer, eller om det är något du vill tillägga, skriv gärna något här.162
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ha tillgång till biblioteket, och flera kommentarer vittnar om att det är viktigt att 
nå den här gruppen. En av de svarande skriver att grundregeln är att de skriver in 
alla och inte nekar någon, eftersom en person utan id-handlingar, personnummer 
eller adress troligen har ett större behov av biblioteket än de flesta. En annan 
kommentar berättar om att frågan dök upp när det kom många asylsökande utan 
legitimation eller legitimation utan svenskt personnummer. De beslutade sig att 
prova att lätta på reglerna eftersom de tyckte att det var viktigt att den här gruppen 
fick tillgång till biblioteket, och var beredda att ändra på reglerna om det skulle 
uppstå några problem, men enligt den här personen har det fungerat bra. Flera 
kommentarer visar att den här frågan inte är slutdiskuterad på biblioteken, och en 
av de svarande skriver att enkäten väckte frågor om hur dessa frågor ska hanteras i 
framtiden, och att de ska diskutera detta på arbetsplatsen. 

Slutsatser utifrån enkäten 
Sammanfattningsvis kan man utifrån sammanställningen av enkäten dra några 
slutsatser. För det första finns det stora skillnader mellan olika kommuner när det 
kommer till i vilken utsträckning frågan rörande bibliotekskort för papperslösa har 
diskuterats, där detta framförallt beror på i vilken utsträckning frågan har dykt upp 
i den dagliga verksamheten. På många håll ger man uttryck för en pragmatisk 
hållning där grundinställningen är att man löser situationen när den uppstår. Det 
som utifrån enkätsvaren talar emot att utfärda bibliotekskort till papperslösa är att 
vissa bibliotek helst inte vill avvika från kravet på legitimation för att säkerställa 
att de ska kunna identifiera och kontakta sina låntagare. Samtidigt är många bibli-
otek mycket flexibla när det kommer till vilken typ av dokument man accepterar. 
Det är i det här spänningsfältet, mellan viljan att bistå alla som kommer till biblio-
teken och det djupt rotade kravet på legitimation och personuppgifter, som man 
finner utmaningen för Sveriges folkbibliotek när de ställs inför gruppen pappers-
lösa. Detta förklarar också delvis varför man agerar på olika sätt i olika kommu-
ner. 
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Bibliotekskort för papperslösa i tre svenska 
kommuner 

Som framkommer i enkätundersökningen skiljer det sig från kommun till kom-
mun i vilken utsträckning frågan om bibliotekskort för papperslösa har varit uppe 
till diskussion. Nedan följer nedslag i tre svenska kommuner i vilka den här frå-
gan har diskuterats och där man har kommit fram till att biblioteken inte bör neka 
den här gruppen rätten att registrera sig som låntagare. Medan enkäten gav en 
överblick kan dessa exempel, i form av tre svenska kommuner, ge en djupare in-
blick i hur frågan kan hanteras och diskuteras lokalt. Genom att ta del av bibliote-
kens egna erfarenheter samt den offentliga debatt som på vissa håll har omgärdat 
frågan tydliggörs vilka argument som används för och emot att låta papperslösa 
registrera sig som låntagare på biblioteken. 

Exemplet Malmö 

Nyhetsrapporteringen i Malmö 
Den 14 juni 2013 kan man läsa en kort notis i tidningen Metro med rubriken 
”Papperslösa får låna på biblioteket”. Man kan läsa att beslutet fattades av kultur-
nämnden dagen innan och kulturkommunalråd Hanna Thomé (V) säger att biblio-
tekskortet är ”en viktig symbol för många som saknar papper på sitt existensberät-
tigande”. Vidare säger Thomé att många papperslösa har ett stort informationsbe-
hov som biblioteken kan stilla.  Denna notis är det första som skrivs i en fråga 163

som kommer att bli en långt mer utdragen historia än de ansvariga först tror, och 
Malmöborna kommer att kunna följa utvecklingen i lokalnyheterna. Två dagar 
senare, den 16 juni, uttalar sig Malmö stads stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i 
Sydsvenskan. Eftersom biblioteket ska vara en fristad, konstaterar Nilsson, måste 
alla kunna ha möjlighet att låna böcker. Nilsson säger att de är redo att sätta igång 
så fort som möjligt, och att de vet att det finns en efterfrågan.   164

Det kommer dock snart visa sig att de nya reglerna inte kan träda i kraft rik-
tigt lika fort som stadsbibliotekarien hävdar. Den 29 juni rapporterar Sydsvenskan 
att en privatperson har överklagat kulturnämndens beslut. Mannen som har över-
klagat beslutet menar att det bryter mot lagen om likabehandling av kommunens 
invånare.  Innan de nya reglerna kan börja gälla ska alltså förvaltningsrätten 165
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pröva frågan. Den dåvarande ordföranden i kulturnämnden, vänsterpartisten Da-
niel Sestrajcic, håller inte med om att reglerna om undantag för papperslösa stri-
der mot principen om likabehandling av kommuninvånare. Likställighetsprincipen 
gäller bara medborgare menar kulturnämnden, vilket man kan läsa i Sydsvenskan 
den 27 augusti. På journalistens fråga om det är acceptabelt att särbehandla icke-
medborgare svarar Sestrajcic att det inte rör sig om särbehandling. ”Vårt befolk-
ningsansvar sträcker sig till alla inom Malmö stad”, säger Sestrajcic, och fortsät-
ter: ”För mig är det grundläggande rättigheter att få vård, skola och att låna böcker 
och datorer.”  166

Under det följande dryga halvåret är det tyst i Malmös medier angående pap-
perslösas rätt till biblioteken. Den 15 mars 2014 kan man återigen läsa om frågan i 
Sydsvenskan, då man under rubriken ”Papperslösa får låna böcker” kan läsa att 
förvaltningsrätten har valt att gå på kulturnämndens linje. Eftersom papperslösa 
inte räknas som medlemmar i Malmö kommun omfattas de inte av likställighets-
principen i kommunallagen. Jan Tiede, den privatperson som överklagade till för-
valtningsrätten uttalar sig i tidningen: 

Jag tycker inte att det är rättvist mot kommunens medborgare. Alla vi andra åker på förse-
ningsavgifter om vi inte sköter oss, men här ska man lämna ut böcker vind för våg trots att 
risken är stor att de inte kommer tillbaka.  167

Att det rör sig om orättvisa håller Katarina Forsström, chef på Malmö stadsbiblio-
teks entréavdelning, inte med om utan poängterar istället att de har ett uppdrag att 
ge alla fri och jämlik tillgång till information och upplevelser. ”Papperslösa ska så 
långt som det är möjligt få en likvärdig behandling.”  Katarina Forsström erkän168 -
ner att det faktum att papperslösa lever under hot om utvisning eventuellt riskerar 
att leda till ett visst svinn. ”Den risken får vi ta, och väga mot hur mycket det är 
värt att alla människor, och särskilt de mest utsatta, får en jämlik tillgång till vårt 
material.” Några dagar senare skriver signaturen Håkan Näslund en insändare i 
Sydsvenskan, där han avfärdar Katarina Forsströms resonemang om fri och jämlik 
tillgång till information och upplevelser: 

Det som skulle vara jämlikt blir istället ett sätt att göra skillnad på folk. En papperslös kan 
tappa bort en bok eller dvd utan att det kostar. Förseningsavgift blir det inte tal om.  169

Enligt insändarskribenten är huvudproblemet att man registrera låntagare som ald-
rig kan bli ersättningsskyldiga. 

Problemets kärna är att man låter människor som inte kan identifiera sig bli låntagare. Männi-
skor som aldrig kan bli ersättningsskyldiga. En del ska ersätta det de slarvar bort, en del 
inte.   170
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Att biblioteket genom sina nya regler för papperslösa gör skillnad på folk, som 
Håkan Näslund menar i sin insändare, håller stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson 
inte med om. I Sydsvenskan den 28 mars 2014 svarar han på insändaren och me-
nar att det är just eftersom man inte gör skillnad på folk och folk som man måste 
låta alla få låna. Fri tillgång till kultur och information, skriver han, är grundläg-
gande för ett folkbibliotek. Han avslutar sin insändare med att också åberopa hu-
manistiska skäl: 

Om vi kan dra vårt strå till stacken för att ge de papperslösa en drägligare tillvaro, så gör vi 
det. Av humanistiska skäl, med hjärtat som måttstock – inte en millimeterrättvisa på jämlik-
hetsskalan.”   171

Som svar på Torbjörn Nilssons inlägg skriver ytterligare en person, Paul Nilsson, 
en insändare i Sydsvenskan några dagar senare. Insändarskribenten poängterar att 
papperslösa är personer som vistas illegalt i landet, och han frågar: ”Hur har Tor-
björn Nilsson tänkt att bibliotekspersonalen ska kunna kontrollera och veta vem 
som vistas i Sverige illegalt?”  På denna fråga får Paul Nilsson inget svar, men i 172

Sydsvenskan den 15 mars kunde man läsa ett utdrag ur ett mejl som Katarina 
Forsström, chef på Malmö stadsbiblioteks entréavdelning, skickade till stadens 
bibliotekarier. Hur ska man skilja papperslösa från andra som ansöker om biblio-
tekskort? Angående detta skriver Forsström: ”Svaret är att det kan vi inte veta, 
utan vi får göra en bedömning och vara generösa. Hellre fria än fälla.”  173

Den 4 juni 2014, alltså knappt ett år efter kulturnämndens första beslut och 
cirka tre månader efter att de nya reglerna faktiskt infördes rapporterar Sydsvens-
kan att elva personer har skaffat bibliotekskort, och att två av dessa personer har 
lånat en bok var. Katarina Forsström intervjuas återigen, och hon hoppas att de 
som inte har lånat något än gör det framöver. ”Jag hoppas att människor som lever 
i utanförskap ska känna att de kan ta del av samhället och känna sig mer inklude-
rade”, säger hon. I artikeln uttalar sig även sverigedemokraten Kent Nykvist. Sve-
rigedemokraterna var emot kulturnämndens beslut med motiveringen att pappers-
lösa inte bör få samma behandling som andra Malmöbor och att stöldrisken dess-
utom var påtaglig. Trots att reportern påpekar att det hittills inte har förekommit 
några stölder är Kent Nykvist fortfarande kritisk: 

Om man uppehåller sig illegalt i landet så tycker inte vi att man ska ha rätt att låna på biblio-
tek. Sen kan det vara stöldrisk, men det är mycket möjligt att den är liten. Men det är mer 
ideologiskt. […] Men som princip kallar vi dem inte papperslösa utan illegala invandrare. Då 
tycker vi inte att man ska få låna.  174

För Sverigedemokraterna i Malmö är de eventuella praktiska konsekvenserna av 
en regeländring, exempelvis i form av ökat svinn, sekundära. Enligt Nykvist är det 
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starkaste skälet emot att låta papperslösa låna på biblioteken det faktum att dessa 
personer inte har rätt att vistas i landet. 

Det politiska förslaget i Malmö 
Startskottet till den ovan presenterade debatten, och det som ledde fram till att 
Malmö stadsbibliotek tillsammans med filialbiblioteken införde rutiner som gjor-
de det möjligt för papperslösa att registrera sig som låntagare, utgjordes i Malmö 
av en politiskt förslag på lokal nivå. I en tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen i 
Malmö stad, daterad den 23 maj 2013, föreslås kulturnämnden att ”ge papperslösa 
möjlighet att teckna särskild överenskommelse om lånekort med begränsad giltig-
hetstid”.  Förslaget föreslås röstas igenom på kulturnämndens nästa möte den 13 175

juni 2013. I tjänsteskrivelsen står att läsa följande: 

Det är tydligt i målsättningar och uppdrag att Malmö stads folkbibliotek ska ge fri och jämlik 
tillgång till information och upplevelser och att användarnas behov ska vara utgångspunkten 
för biblioteksarbetet. Alla ska ha tillgång till det samlade mediebeståndet och folkbibliotekens 
samlade kompetens. Det bör vara en målsättning att ge papperslösa en så långt möjligt likvär-
dig behandling som andra malmöbor.   176

Formuleringen om ”andra malmöbor” antyder att även de papperslösa, trots sin 
juridiska status, framställs som malmöbor. Målet ska vara att alla som vill ska få 
ta del av bibliotekens resurser. I detta dokument kan man också läsa att det redan 
sedan tidigare finns en möjlighet att skaffa ett begränsat bibliotekskort om man 
saknar id-handlingar eller pass och är 16 år eller äldre. Det kortet att är begränsat 
till fem lån och det är inte möjligt att reservera medier. I det nya förslaget föreslås 
dessa begränsningar tas bort: 

För att göra det möjligt för papperslösa att få lånekort på mer lika villkor som andra låntaga-
re, föreslås att en speciell, tidsbegränsad överenskommelse kan träffas som ger papperslösa 
tillgång till ett lånekort med 6 månaders giltighetstid.  177

Man motiverar också förslaget med att motsvarande modell redan tillämpas på 
folkbiblioteken i Göteborg, och att man bedömer att samma modell kommer att 
fungera också i Malmö. Införandet av de nya reglerna beräknas inte heller medfö-
ra några extra kostnader för biblioteken.  I kulturnämndens arbetsutskott beslu178 -
tas den 3 juni att ärendet ska tas upp ”enligt liggande förslag” vid kulturnämndens 
sammanträde tio dagar senare.  179

I protokollet från kulturnämndens sammanträde den 13 juni 2013 kan man 
läsa att kulturnämnden beslutar ”att ge papperslösa möjlighet att teckna särskild 
överenskommelse om lånekort med begränsad giltighetstid”.  Beslutet är dock 180

inte enhälligt. Den sverigedemokratiske ledamoten Kent Nykvist påpekar att han 

 Kulturförvaltningen, Malmö stad (2013).175

 Kulturförvaltningen, Malmö stad (2013).176

 Kulturförvaltningen, Malmö stad (2013).177

 Kulturförvaltningen, Malmö stad (2013).178

 Kulturnämndens arbetsutskott, Malmö stad (2013).179

 Kulturnämnden, Malmö stad (2013a).180

!  54



anser att det heter illegala invandrare och inte papperslösa, och att Sverigedemo-
kraterna inte ställer upp på att dessa personer ska ha samma rättigheter som mal-
möborna. Dessutom är de oroliga för stöldrisken då personerna i fråga inte uppger 
personnummer. Sverigedemokraterna yrkar därför avslag till förslaget. Daniel 
Sestracic, vänsterpartist och kulturnämndens ordförande, påpekar att Sverigede-
mokraterna är de enda som kallar papperslösa illegala och yrkar bifall till försla-
get. Förslaget röstas igenom, men Kent Nykvist reserverar sig och lämnar också 
en skriftlig reservation. 

I den skriftliga reservationen från Sverigedemokraterna, undertecknad av 
Kent Nykvist och Mrutyuanjai Mishra, skriver man att papperslösa personer up-
pehåller sig illegalt i landet och att Sverigedemokraterna anser att ens rättigheter 
ska vara ”starkt begränsade” om man, som de uttrycker det, är en illegal invandra-
re. De betonar att de inte är emot att papperslösa ska erbjudas akut sjukvård, men 
att att går ”alldeles för långt” om man erbjuder dem bibliotekskort och på så vis 
ger dem en likvärdig behandling som andra malmöbor. Vidare skriver man att bib-
lioteken finansieras av skattemedel och alltså ingår i den generella välfärden. ”Att 
tillåta människor som uppehåller sig i landet illegalt att omfattas av denna förmån 
ger fel signaler.”  181

Överklagandet 
De sverigedemokratiska ledamöterna i kulturnämnden var inte de enda som vände 
sig emot förslaget om papperslösas rätt till bibliotekskort. Den 16 juni 2013, det 
vill säga tre dagar efter kulturnämndens beslut, överklagar en privatpersonen be-
slutet. Sitt missnöje formulerar han så här: 

Det här förslaget strider mot lagen om likabehandling av kommunens invånare, där man krä-
ver personnr, adress samt att man betalar böter om man lämnar tillbaks för sent. Dessutom 
ersättningskrav om en bok kommer bort. Detta kommer inte att fungera för papperslösa som i 
många fall skall utvisas ur landet och är alltså en särbehandling.  182

Kulturförvaltningen skickar vidare den inkomna överklagan till förvaltningsrätten 
som i sin tur begär ett yttrande från kulturnämnden. I kulturnämndens yttrande, 
daterat till den 28 augusti 2013, undertecknat av kulturnämndens ordförande Da-
niel Sestajcic och kulturdirektör Elisabeth Lundgren, redogör man för kommu-
nens inställning, nämligen att överklagandet ska avslås. Beslutet strider inte, me-
nar man, emot lagen. Man skriver vidare att kulturförvaltningen vill påpeka att 
likställighetsprincipen i kommunallagen ”endast gäller mot kommunens egna 
medlemmar”. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, 
äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. Man låter 
alltså förstå att eftersom detta inte är fallet för papperslösa personer bör man avslå 
överklagan då den hävdar att kulturnämndens beslut strider mot lagen om likabe-
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handling av kommunens invånare. Detta, menar man, kan inte vara fallet eftersom 
det inte rör sig om kommuninvånare i juridisk mening.  183

Yttrandet till förvaltningsrätten diskuterades på kulturnämndens sammanträde 
den 28 augusti 2013 innan det godkändes. I sammanträdesprotokollet kan man 
däremot läsa att alla partier inte är överens i frågan. Mikael Mattesson (M) säger 
att han är positiv till och stolt över kulturnämndens ”humanistiska beslut” om bib-
liotekskort till papperslösa. Kent Nykvist (SD) yrkar avslag till det föreslagna ytt-
randet eftersom Sverigedemokraterna inte anser att bibliotekskort är en rättighet 
för människor som ”befinner sig illegalt i landet”. Dessutom anser han att det stri-
der mot lagen om likabehandling av kommunens invånare, och är alltså enig med 
privatpersonen som överklagade kulturnämnden beslut. Daniel Sestrajcic lyfter i 
diskussionen fram att Malmö är en föregångare, och att många andra städer plane-
rar att fatta liknande beslut efter att kulturnämnden i Malmö tog det här beslutet. 
Socialdemokraten Göran Anderson påpekar att det är viktigt att bibliotekspersona-
len, som tar emot synpunkter från malmöborna kring beslutet, får stöd, och att 
biblioteken löpande för en dialog kring den värdegrund som personalen represen-
terar. Det presenterade yttrandet till förvaltningsrätten godkänns av kulturnämn-
den, och Sverigedemokraterna anmäler en skriftlig reservation.  184

Den 11 mars 2014 meddelar förvaltningsrätten i Malmö sin dom, och det står 
klart att förvaltningsrätten avslår överklagan, och ger Malmö stad rätt. Precis som 
kulturnämnden skrev i sitt yttrande konstaterar förvaltningsrätten att likställig-
hetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen gäller kommunens relationer i förhål-
lande till sina egna medlemmar. Man skriver också att ärendet gäller ”s.k pappers-
lösa personer”, och man påpekar att det saknas en legal definition av denna term. 
Förvaltningsrätten tolkar dock kulturnämndens yttrande som att man i det här 
sammanhanget primärt avser personer som har fått avslag på sin asylansökan och 
befinner sig i landet utan tillstånd. Man skriver: 

Sådana personer är i princip inte folkbokförda i kommunen […] och torde inte heller äga fast 
egendom eller betala kommunalskatt där. De personer som avses med beslutet är således i 
praktiken inte medlemmar i Malmö kommun. Som framgår ovan är likställighetsprincipen 
inte tillämplig på icke kommunmedlemmar.  185

Man påpekar också att även om någon av personerna i fråga skulle vara medlem i 
kommunen är det inte säkert att beslutet skulle innebära ett lagbrott: ”Inte heller 
för det fall någon av de personer som avses i det överklagade beslutet skulle vara 
medlem i kommunen, är det visat att beslutet strider mot likställighetsprincipen.” 
Det är värt att notera att det förvaltningsdomen prövade var det som privatperso-
nen framförde i sin överklagan, nämligen om man hade brutit mot likställighets-
principen i kommunallagen. Det vill säga, förvaltningsrätten tog inte ställning i 
sakfrågan huruvida papperslösa bör ha rätt att bli låntagare på biblioteken eller 
inte. Förvaltningsrätten understryker mycket riktigt i sin dom att det endast är det 
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överklagade beslutets laglighet, och inte dess lämplighet, som kan prövas enligt 
kommunallagen. Dessutom omfattar prövningen endast ifall beslutet kan upphä-
vas eller inte. I 10 kap. 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt 
beslut kan upphävas, nämligen om: 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Avslutningsvis kan man i förvaltningsrättens dom läsa: ”Mot bakgrund av 
ovanstående, och då det Jan Tiede i övrigt har anfört inte heller visar att beslutet 
ska upphävas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen, ska överklagandet 
avslås.”  Förvaltningsrättens dom tolkades i Malmö som att det var tillåtet att 186

införa de nya rutinerna som gav papperslösa möjlighet att skaffa bibliotekskort på 
biblioteket. 

Intervju, Malmö 
En av de personer som deltog i debatten rörande bibliotekskort för papperslösa 
var Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson. Enligt honom förstod man gans-
ka tidigt att något borde göras. 

Vi ville väl egentligen bara se om det gick och om vi fick. Om det var möjligt att införa ett 
alternativt system för papperslösa, som ligger utanför det system som vi har normalt, för per-
soner som är skrivna i kommunen och bor i Sverige. Så kulturnämnden tog ju det där beslutet, 
vi gick den politiska vägen, och fick ett inriktningsbeslut av kulturnämnden att vi skulle låna 
ut böcker och medier till papperslösa.  187

Det som enligt Nilsson är det största problemet idag, nu när det finns rutiner för 
att låna ut medier till papperslösa, är att det är så pass få som använder sig av det. 
Av totalt 258 609 inskrivna låntagare i Malmö, är antalet inskrivna papperslösa 
personer i dagsläget 47 stycken, varav 28 barn och 19 vuxna.  Detta trots att det 188

finns, säger Nilsson, tusentals papperslösa, och tillägger att de i Malmö inte med-
vetet har arbetat med marknadsföring mot den här gruppen. Att lyckas marknads-
föra biblioteket bredare är viktigt om man vill att papperslösa ska använda biblio-
teket, tror Nilsson. ”För vi har ju ändå en idé i Malmö om ett socialt hållbart sam-
hälle och att alla ska ha samma förutsättningar till att besöka ett bibliotek. Då är 
det ju egentligen en prioriterad målgrupp.”  Nilsson påpekar också att det i 189

många fall rör sig om personer som kommer att befinna sig länge i kommunen. 

 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2014-03-11, mål 6142-13.186

 Intervju med Torbjörn Nilsson.187

 E-postmeddelande från Katarina Forsström till Emil Erixon.188

 Intervju med Torbjörn Nilsson.189

!  57



Enligt Torbjörn Nilsson togs beslutet generellt emot positivt av biblioteksper-
sonalen. Många undrade dock hur de skulle hantera det rent praktiskt. Hur vet 
man till exempel att någon är papperslös bara för att han eller hon säger sig vara 
det? Svaret på den frågan blev att man får bedöma det från person till person och 
hellre fria än fälla. Att de nya reglerna inte gillades av alla visade såväl överkla-
gandet till förvaltningsrätten som de upprörda insändarna i lokalpressen. Även på 
biblioteket märktes detta av, berättar Nilsson, och rent praktiskt ledde det inititalt 
till en del svåra situationer för personalen som arbetade i informationsdisken. 
Nilsson berättar att det kom personer till biblioteket som hävdade att de var hem-
lösa bara för att provocera, som en protest mot de nya reglerna, vilket resulterade i 
en svår bemötandesituation för personalen. Enligt Nilsson tyckte personalen att 
idén var bra, men att de först hade lite svårt att se hur man praktiskt skulle kunna 
arbeta med den, och att det blev det lite chockartat till en början. 

Det som upprörde vissa kritiker, och som också provokatörerna ville sätta ljus 
på, var att olika regler skulle gälla för olika personer. Hur motiverar man att en 
person måste visa legitimation när en annan inte behöver göra det? Torbjörn Nils-
son slår fast att det finns olika regler för svenska medborgare skrivna i Malmö och 
Sverige jämfört med personer som är papperslösa, men att det inte utgör något 
problem: 

Det var ju det förvaltningsrätten kom fram till, att man inte behöver ha samma regler, samma 
regelsystem, utan vi kan ha ett annat regelsystem för personer som inte är svenskar och som 
inte har legitimation, som är papperslösa.  190

Nilsson påpekar också att biblioteken har en politisk inriktning, både via biblio-
tekslagen och via kommunens måldokument. I Malmö kommun talar man om att 
arbeta för ett socialt hållbart Malmö, där alla ska ha samma möjligheter, och det 
har ju inte de papperslösa om de inte får komma till biblioteken, konstaterar Nils-
son. Att bibliotekslagen skriver om att alla ska ha tillgång till folkbibliotek och 
talar om prioriterade grupper stärker biblioteket i sitt arbete att göra biblioteket till 
en plats som möjliggör personlig utveckling, vem man än är, säger Nilsson. Att 
det står ”alla” i bibliotekslagen innebär ju att det inte bara handlar om de som bor 
i kommunen, konstaterar Nilsson, och fortsätter: ”Då gäller det ju alla, och vad 
alla är, det är ju problematiskt hela tiden tror jag.”  Enligt Torbjörn Nilsson bör 191

biblioteket också i någon mening få utgöra en fristad: 

Min grundtanke är att biblioteket ska vara en plats där man ska kunna känna sig trygg oavsett 
vem man är, vad man än är. Om man illegalt vistas i landet ska man ändå kunna ha biblioteket 
som en fristad. Det är ju i sig inte en juridisk fristad, för vår policy, eller vårt sätt att vara väl-
komnande för alla människor, står ju inte över polisens eller SÄPO:s rättigheter. Det är inte 
som en ambassad. Men just att ha en plats där alla har lika värde och har möjlighet att kunna 
agera. Söka information, låna information, kommunicera med vem man vill och så. Det är 
den grundprincipen som ska gälla och som ska skapas genom att man i sitt bemötande och sitt 
sätt att arbeta blir duktig på det, så att människor känner sig välkomna.  192
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Har biblioteket något moraliskt ansvar som sträcker sig längre än lagstiftningen? 
Torbjörn Nilsson menar att det finns moraliska gråzoner och påpekar att de över-
gripande målen som finns i Malmö stad delvis är ideologiska: 

Alla har social bäring, och då är det klart att man hela tiden, eller då och då i alla fall, krockar 
med lagstiftningen kring vad man kan göra. Och sedan är det ju faktiskt så också, att om man 
tittar på vårt lagsystem, så krockar ju lagstiftningen med sig själv hela tiden. Olika lagsystem 
som krockar, och så jobbar man ju när man jobbar med juridik på hög nivå.  193

Torbjörn Nilsson understryker att de naturligtvis inte medvetet bryter mot några 
lagar, men påpekar att det kan finnas gråzoner där det kan uppstå ett behov av en 
rättslig bedömning. 

Det faktum att landets folkbibliotek agerar olika i frågan beträffande de pap-
perslösas rätt att använda biblioteken väcker frågan om det finns ett behov av na-
tionella riktlinjer i en sakfråga som denna. Enligt Nilsson hade det naturligtvis 
kunnat vara skönt om exempelvis Kungliga biblioteket hade några direktiv i frå-
gor som dessa eftersom bibliotekslagen inte går in på den konkreta nivån och 
kommunallagen gör att kommunerna ofta agerar väldigt självständigt. Det som i 
stället kom att ses som ett vägvisande direktiv var förvaltningsrättens dom i Mal-
mö: 

Att vi fick det här beslutet i förvaltningsrätten, det gjorde ju att Stockholms bibliotek gick på 
vår linje, som egentligen var Göteborgs linje från början. För då fick man ju ett ställningsta-
gande som innebar, jag tror att man ska tolka det så i alla fall, att det var juridiskt okej att 
göra skillnad på människor, papperslösa och icke papperslösa, i olika system.  194

Med den tydligheten, som förvaltningsrättens dom enligt Nilsson innebar, menar 
han att man hade kunnat önska att direktiv skulle komma från statlig nivå, som 
säger att vi vill att papperslös ska ha möjlighet att läsa, studera och kommunicera 
under den tid de är här. På senare år har det diskuterats vilken samhällsservice 
man bör ha rätt till som papperslös. Även om det kanske behovsmässigt är mer 
akut att få vård än bibliotekskort menar Torbjörn Nilsson att man ändå delvis kan 
jämföra dessa frågor. Offentliga institutioner arbetar ofta under samma lagar och 
mot samma mål, och Nilsson hänvisar bland annat till Malmökommissionen där 
slutsatsen är att allt som görs i kommunen hänger ihop. Olika institutioner och 
kommunala inrättningar ses från kommunens sida som olika verktyg för att uppnå 
övergripande visioner kring social hållbarhet, ett uttryck som är centralt i Malmö 
stads målsättning för framtiden, berättar Nilsson. Syftet med kommissionen som 
Torbjörn Nilsson hänvisar till var att ta fram ett underlag för hur hälsan skulle 
kunna förbättras för alla malmöbor.  I social hållbarhet samspelar allt från tand195 -
status och hälsa till möjligheten till utbildning och sociala kontakter, så utifrån en 
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kommunal kontext kan det vara relevant att jämföra tillgången till biblioteken 
med tillgången till andra samhällsinstanser, menar stadsbibliotekarien. 

Enligt Torbjörn Nilsson diskuteras frågan inte särskilt mycket på biblioteket 
längre. Relativt sett rör det sig om en liten hantering och få människor. Några ne-
gativa ekonomiska konsekvenser som skulle tala emot de här nya rutinerna har 
man ännu inte sett, och Nilsson påpekar att de som inte lämnar tillbaka det de lå-
nar blir spärrade och alltså inte kan fortsätta låna. Man förstår också på Nilsson att 
det inte är säkert att det per automatik skulle ändra något även om det skulle visa 
sig att svinnet ökade, eftersom principen att alla ska ha tillgång till information 
väger tyngre än ett eventuellt ekonomiskt avbräck. Han drar sig också till minnes 
diskussionen då biblioteket skulle hbtq-certifieras, och att det fanns en liknande 
diskussion då. Varför ska skattebetalarnas pengar läggas på att prioritera vissa 
grupper i samhället, frågade sig vissa då. Enligt Nilsson svarade biblioteket då att 
så inte var fallet, utan att det handlar om att man på biblioteken måste vara dukti-
ga på att bemöta alla människor eftersom bibliotekslagen säger att biblioteken är 
till för alla. 

Exemplet Göteborg 

Bakgrund 
Som framkom i intervjun med Malmös stadsbibliotekarie vände man sig från 
Malmös sida till Stadsbiblioteket i Göteborg för att få veta hur de hade hanterat 
frågan att registrera papperslösa som låntagare. Till skillnad från i Malmö blev 
frågan i Göteborg inget politiskt ärende på kommunal nivå, vilket kan förklara att 
den inte heller ledde till några skriverier i lokalpressen. I ett tjänsteutlåtande från 
2014, författat av Stockholms kulturförvaltning inför att deras kulturnämnd skulle 
fatta beslut i frågan, kan man läsa följande: ”I Göteborg har det på tjänstemanna-
nivå fattats ett beslut som ger papperslösa rätt till bibliotekens tjänster under en 
begränsad tid.”  Elisabeth Alvbåge, enhetschef på Göteborgs stadsbibliotek be196 -
kräftar att det stämmer att biblioteket skapade rutiner kring detta utan inblandning 
av kommunens politiker, men berättar också att kulturnämnden visserligen hörde 
av sig till biblioteket med frågan om hur biblioteket hanterade detta, men att de 
nöjde sig med att biblioteket redan hade rutiner i frågan. Utifrån Alvbåges per-
spektiv rörde det sig om en praktisk fråga som biblioteket helt enkelt behövde 
hantera: 

Vi började diskutera detta långt innan det kom till kulturnämnden som en fråga. Då hade vi ju 
redan diskuterat det och vi hade något slags policy för hur vi skulle hantera det på bibliote-
ken, fast de kände ju inte till den förstås på nämnden. För det handlar ju bara om ännu en ka-
tegori av låntagare som vi skulle hantera, så det var inget vi hade diskuterat med dem.  197
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Enligt Alvbåge ville kulturnämnden försäkra sig om att biblioteket inte nekade 
någon att låna böcker eller använda internet, men när de fick veta att det fanns ru-
tiner på plats drevs frågan inte vidare politiskt. 

Intervju, Göteborg 
Magdalena Djenke arbetar bland annat med att boka in och hålla gruppvisningar 
för sfi-grupper och skolklasser med nyanlända, och hon vittnar om att frågan ställs 
oftare nu än förr. I skolklasser kan det finnas elever som har fått avslag på sin asy-
lansökan men som fortfarande går kvar i klassen, och Djenke berättar att det hän-
der att lärare vill försäkra sig om att också dessa elever ska kunna skaffa biblio-
tekskort när exempelvis en introduktionsklass inför gymnasiet ska komma på en 
visning av biblioteket. Elisabeth Alvbåge berättar också att det under en period 
var lång väntetid för att bli tilldelad en god man, vilket man behövde ha om man 
som ensamkommande ungdom ville skaffa bibliotekskort. Därför beslöt man från 
bibliotekets sida att lätta på reglerna i de fall det behövdes. I bibliotekets interna 
manual kan man läsa: ”Ensamkommande flyktingbarn som ännu ej har fått en god 
man behandlar vi som papperslösa.”  Det är alltså möjligt för ensamkommande 198

under 18 år att registrera sig som låntagare även utan vårdnadshavares underskrift. 
Om de långa väntetiderna på gode män säger Elisabeth Alvbåge: ”Ska de inte få 
låna på biblioteket för att det finns en annan organisation som inte fungerar så 
bra? Nej, då måste de kunna få ett bibliotekskort i alla fall.”  199

Att utlåningen till papperslösa skulle leda till några negativa ekonomiska kon-
sekvenser tror varken Elisabeth Alvbåge eller Magdalena Djenke. Alvbåge kon-
staterar att det är vissa böcker som inte kommer tillbaka ibland, men att man alltid 
får räkna med ett visst svinn i hanteringen. Att utlån till papperslösa skulle innebä-
ra ett ökat svinn är inget hon känner igen. Dessutom händer det också att de inte 
får tag på personer som har uppgett personnummer, tillägger Djenke. Alvbåge på-
pekar också det faktum att eftersom man spärras från vidare lån om man inte läm-
nar tillbaka det man har lånat blir det inte några större kostnader att tala om. Vissa 
av de som i debatten har varit emot att biblioteken låter papperslösa använda bib-
lioteken har argumenterat att de som inte betalar skatt inte borde få ta del av of-
fentligt finansierad verksamhet som bibliotek. Detta resonemang avfärdar Alvbå-
ge och Djenke, och påpekar att många andra saker som kommer dessa grupper till 
del bekostas av skattepengar. Djenke tar som exempel att hela asylprocessen be-
kostas av skattepengar, och att man med det resonemanget skulle behöva stänga 
gränserna helt. Hon påpekar också att om man jämför kostnaden för eventuella 
böcker som försvinner med exempelvis sjukvårdskostnader rör det sig om väldigt 
lite pengar. Alvbåge konstaterar också att det relativt sett fortfarande rör sig om en 
väldigt liten grupp jämfört med alla andra människor som kommer till biblioteken 
i Göteborg, vilket också kan förklara att frågan inte diskuteras så mycket på bibli-
oteket längre. I praktiken ses inte frågan som särskilt problematisk. 
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Magdalena Djenke berättar att tanken från bibliotekets sida är att alla som bor 
i samhället ska ha samma möjlighet till information och till att delta i samhällsde-
batten. Hon kommenterar också att vi lever i en rörlig värld, vilket både innebär 
att folk kommer hit en kort period, exempelvis utbytesstudenter, men också att 
vissa människor stannar kvar trots att de inte har laglig rätt att göra det. I bägge 
fallen rör det sig om människor man måste bemöta, menar Djenke. Förutom att 
kunna följa med i samhällsdebatten här i Sverige kan det vara viktigt för männi-
skor att inhämta aktuell information om vad som händer i hemlandet eller att 
kommunicera med människor man känner. Djenke understryker vikten av att kun-
na fortbilda sig, trots att man befinner sig i en svår situation. 

I tidningsdebatten i Malmö var det en kritiker som menade att blir svårt för 
bibliotekspersonalen att avgöra vem som är papperslös och inte, om man ska ut-
färda bibliotekskort utan att kräva legitimation. Detta tillbakavisar Magdalena 
Djenke: ”Vi har ju någon slags grundidé att vi tror på vad folk säger, tills motsat-
sen bevisas.”  Hon exemplifierar detta med det faktum att de inte dubbelkollar 200

var en person bor när han eller hon uppger sin bostadsadress. Biblioteket kräver 
till exempel inte att man ska visa upp en hyresavi, konstaterar hon. 

Exemplet Sollentuna 
Det tredje exemplet på hur frågan om bibliotekskort för papperslösa har hanterats 
på svenska folkbibliotek utgörs av Sollentuna. Precis som i Malmö blev frågan i 
Sollentuna kommun ett politiskt ärende vilket resulterade i en offentlig debatt. 
Trots detta var det på biblioteket som man först uppmärksammade behovet enligt 
bibliotekets företrädare. 

Nyhetsrapporteringen i Sollentuna 
I februari 2014, knappt en månad innan förvaltningsrätten i Malmö förkunnar sin 
dom, kan man i tidningen Mitt i Sollentuna läsa rubriken ”(V) vill ge papperslösa 
lånekort på bibblan”. Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, Barkat 
Hussein, uttalar sig och säger: ”Vi tycker att biblioteket har ett ansvar att försörja 
alla som befinner sig i Sollentuna, med eller utan uppehållstillstånd, med informa-
tion.”  I Vi i Sollentuna säger Hussein ett par veckor senare: ”Vi tycker att flyk201 -
tingar, som inte har tillgång till en bostad eller gömmer sig, har behov att få låna 
och läsa böcker precis som alla andra”.  I Vänsterpartiets motion påpekas att 202

biblioteken i Sollentuna samtidigt genomför en hbt-certifiering, och att det i den 
processen också bör ingå att vara öppna och inkluderande mot inte bara homo-, 
bi- och transpersoner, utan också mot andra grupper i samhället.  En vecka sena203 -
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re intervjuas det ansvariga kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD), och även 
han är spontant positiv till Vänsterpartiets förslag: ”Spontant, och utan att ha kol-
lat med tjänstemännen vad det är för lagar och regler som gäller, så tycker jag att 
det är en rimlig tanke. Att även de som är papperslösa ska ha tillgång till 
litteratur.”  Ramstrand pekar även på bibliotekens roll som kultur- och demokra204 -
tiinstitution och att man vill vara öppna för människor från andra länder och värna  
om mångfalden. Magnus Ramstrand drar även en parallell till en annan politisk 
fråga som har diskuterats tidigare, nämligen papperslösas rätt till vård, och säger: 
”Mitt parti har kämpat hårt för att papperslösa ska ha tillgång till sjukvård. Nu har 
de det.”  205

I november samma år skriver Vi i Sollentuna återigen om ärendet. Anledning-
en är att kommunstyrelsen nu har behandlat Vänsterpartiets motion, och under 
kommunstyrelsemötet den 12 november föreslog Douglas Lithborn (M), Anna-
Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) att alla som saknar legitima-
tion ska kunna bli låntagare på biblioteket. Barkat Hussein är glad över enigheten 
över partigränserna och säger: ”Vi berömmer alliansen som har visat välvilja och 
även förbättrat förslaget”.  Nu återstår bara för kommunfullmäktige att godkän206 -
na förslaget, något som Barkat Hussein känner sig optimistisk inför. Mycket rik-
tigt klubbas förslaget igenom på nästa kommunfullmäktigemöte, men inte utan 
friktion. Den 10 januari 2015 rapporterar Vi i Sollentuna om ärendet, och skriver 
att Sverigedemokraterna när motionen skulle behandlas kallade de papperslösa 
kriminella. Den sverigedemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Josefin He-
lander lämnade också in en skriftlig reservation mot beslutet.  207

Den 12 december rapporterar Vi i Sollentuna att biblioteken i Sollentuna till 
slut har implementerat de nya reglerna. Dåvarande bibliotekschef Susanna Ohl-
ström menar att intresset har varit stort: ”Vi har haft ganska stora grupper från oli-
ka boenden som kommit förbi de senaste veckorna. Så vi har uppenbarligen nått 
ut.”  208

Det politiska förslaget i Sollentuna 
Precis som i Malmö formaliserades de nya reglerna kring papperslösas rätt till 
bibliotekskort efter ett politisk förslag på kommunnivå. Vänsterpartisterna Barkat 
Hussain och Qarina Ström lade fram en motion med titeln Motion beträffande 
bibliotekskort för papperslösa. I denna skriver motionärerna att det till Sverige, 
Stockholm och Sollentuna kommer människor som söker uppehållstillstånd och 
att det finns människor som trots att de får avslag på sina ansökningar väljer att 
stanna i Sverige. Hussain och Ström menar att även dessa människor har rätt att 
delta i informationssamhället. De hävdar vidare att för Vänsterpartiet är bibliote-
ken en självklar del i detta arbete. Människor som kommer till Sverige kan ha be-
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hov av att hålla kontakten med anhöriga i sina forna hemländer och ha intresse av 
att läsa tidningar och låna datorer och böcker. Man påpekar också det faktum att 
biblioteken i Sollentuna under samma period håller på att hbt-certifieras. Man ser 
här en koppling till arbetet med att inkludera fler grupper på biblioteken och skri-
ver: ”Vi anser att en del av denna certifiering bör vara att underlätta för papperslö-
sa invandrare att delta i informationssamhället genom att de till [sic] att dessa kan 
få möjlighet att skaffa bibliotekskort för Sollentuna bibliotek.” Det man yrkade på 
var för det första att uppdra till biblioteken i Sollentuna att ge papperslösa möjlig-
het ”att teckna särskild överenskommelse om lånekort med begränsad giltighetstid 
som ett led i det pågående arbetet med HBT-certifieringen och i enlighet med gäl-
lande biblioteksplan.” För det andra ville man att kultur- och fritidskontoret skulle 
få i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial på olika språk som informerade 
om de nya reglerna, eller som det uttrycktes i motionen: om ”den nya möjlighe-
ten”.  209

Vid kommunfullmäktiges möte den 5 mars 2014 överlämnas motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  Innan motionen hamnar på kommunstyrelsens 210

bord föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsens arbetsutskott att de ska 
remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden.  På arbetsutskottets möte den 211

8 april 2014 beslutar man mycket riktigt att Barkat Hussains och Qarina Ströms 
motion beträffande bibliotekskort för papperslösa remitteras till kultur- och fri-
tidsnämnden.  I ett tjänsteutlåtande från kultur- och fritidskontoret föreslår man 212

kultur- och fritidsnämnden att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen 
beträffande bibliotekskort för papperslösa. Kultur- och fritidskontoret skriver ock-
så följande i sitt tjänsteutlåtande: ”Kultur- och fritidskontoret bedömer förslag i 
motion som positivt. Arbetet med bibliotekskort för papperslösa bedöms inte bli 
kostnadsdrivande för nämnden i någon större utsträckning.”  I sin beredning av 213

ärendet kommer kultur- och fritidskontoret fram till att det finns två problem i 
frågan beträffande bibliotekskort för papperslösa, nämligen för det första att bibli-
otekskort utgör en värdehandling, och för det andra att det kan bli svårt att åter-
kräva böcker och liknande. Man bedömer dock att former för hantering av detta 
bör vara möjliga att skapa, och man hänvisar också till arbetet i andra kommuner: 
”Folkbibliotek i andra kommuner arbetar med liknande projekt och dessa ska stu-
deras i syfte att finna nödvändiga rutiner.”  På kultur- och fritidsnämndens 214

sammanträde den 25 september 2014 går man på arbetsutskottets linje och före-
slår att fullmäktige ska bifalla motionen av Barkat Hussain (V) och Qarina Ström 
(V) beträffande bibliotekskort för papperslösa på kommande sammanträde.  215

Hittills har motionen glidit genom den kommunala byråkratin utan problem. 
Därför är det intressant att läsa tjänsteutlåtandet från kommunledningskontoret, 
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daterat den 9 oktober. Kommunledningskontoret bereder ärendet inför kommande 
beslut från kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige, och under rubri-
ken ”Förslag till beslut” kan man i tjänsteutlåtandet läsa följande: ”Kommunled-
ningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta följan-
de: Motionen av Barkat Hussain (V) och Qarina Ström (V) beträffande biblio-
tekskort för papperslösa avslås.”  216

Hur har kommunledningskontoret kommit fram till den slutsatsen? Under ru-
briken ”Kommunledningskontorets beredning” i tjänsteutlåtandet kan man följa 
resonemanget. Först behandlas termen papperslösa. Man påpekar att det av mo-
tionen framgår att papperslösa ska förstås som personer som har fått avslag på sin 
ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Man tar därefter upp vilka olika grunder 
till att få uppehållstillstånd det finns, och man säger sedan att gömda och pappers-
lösa sedan 2013 utifrån ålder har olika laglig rätt till vård, tandvård, läkemedel 
och skolgång. Vilken roll detta spelar i den aktuella frågan beträffande biblio-
tekskort för papperslösa är inte helt tydligt. Under rubriken ”Bibliotekslagen” på-
pekas att det framgår av bibliotekslagen som gäller från den 1 januari 2014 att 
kommunernas biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, och inte enbart 
svenska medborgare. Men man påpekar också att Miljöpartiets motion inför den 
nya bibliotekslagen, om att biblioteken ska vara tillgängliga även för människor 
som vistas i landet utan tillstånd, avslogs i samband med riksdagens beslut om ny 
bibliotekslag. Därefter hänvisar man till den biblioteksplan som fullmäktige antog 
2009–2010, och av vilken det framgår att kommunen ska prioritera de grupper 
som omnämns i bibliotekslagen, däribland invandrare. Vad gäller frågan om bibli-
otekskort konstaterar man att person- och adressuppgifter samt legitimation eller 
pass krävs för att få bibliotekskort i Sollentuna. ”Däremot behöver man inte vara 
vara folkbokförd i Sollentuna”. Slutligen kommenterar man arbetet med hbt-certi-
fiering på biblioteken i Sollentuna, men kommunledningskontoret håller dock inte 
med om att papperslösa kan ses som en grupp som berörs av det här arbetet. Man 
skriver:  

Våren 2014 HBT-certifierades biblioteken i Sollentuna av Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Papperslösa omfattas inte som 
grupp i certifieringen. Däremot kan enskilda individer inom gruppen papperslösa omfattas av 
det bemötande som HBT-certifieringen innebär.  217

Slutsatsen av den här genomgången blir enligt kommunledningskontoret följande: 
”Mot bakgrund av att gömdas och papperslösas lagliga rätt inte omfattar biblio-
tekskort och att HBT-certifieringen inte omfattar gömda och papperslösa, föreslår 
kommunledningskontoret att motionen avslås.”  Formuleringen kan tyckas lite 218

märklig utifrån de skäl man nyss har anfört. Trots att man hänvisar till att biblio-
tekslagen säger att kommunernas biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 
alla och inte enbart svenska medborgare skriver man att man gör sin bedömning 
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mot bakgrund av att gömdas och papperslösas lagliga rätt inte omfattar biblio-
tekskort, vilket framställs som en sanning. 

Knappt en månad efter att nyss nämnda tjänsteutlåtande skrivs sammanträder 
kommunstyrelsen. I inledningen av sammanträdesprotokollet kan man läsa att i 
ärendet föreligger kommunledningskontoret tjänsteutlåtande, alltså det dokument 
som behandlades ovan. Märkligt nog kommenteras tjänsteutlåtandet inte alls en-
ligt sammanträdesprotokollet. Trots att tjänsteutlåtandet tydligt föreslog att motio-
nen skulle avslås verkar kommunstyrelsen tvärtom vara enig om att det rör sig om 
ett bra förslag. I protokollet kan man läsa att Douglas Lithborn (M), Anna-Lena 
Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD), ”med instämmande av” Anna Vik-
ström (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) yrkar att kommunstyrel-
sen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skapa rutiner på biblioteken som 
möjliggör för ”alla personer som av något skäl saknar en giltig legitimation att få 
möjlighet att vara låntagare”, samt att kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att 
ta fram ett informationsmaterial på olika språk som informerar om den nya möj-
ligheten. En enig kommunstyrelse bifaller yrkandet. I en protokollsanteckning 
lägger Barkat Hussain (V), Anna Vikström (S), Peter Godlund (MP) och Anki El-
len (SP)  följande till protokollet: 219

Majoriteten har i och med sitt agerande inte bara i praktiken bifallit Vänsterpartiets motion 
utan också förbättrat intentionen i densamma. Detta är något vi välkomnar. Vi menar att detta 
innebär en tydlig viljeyttring att inkludera grupper och personer som idag i stort sett står helt 
utanför informationssamhället. Att det råder en samsyn i frågan i kommunstyrelsen ser vi som 
positivt och vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi kan fortsätta detta viktiga arbete.”  220

På kommunfullmäktigesammanträdet den 26 november 2014 bifaller fullmäktige 
förslaget som kommunstyrelsen har lagt fram. Ingen sverigedemokratisk ledamot 
yttrar sig under överläggningen, men Josefin Helander (SD) lämnar en proto-
kollsanteckning för Sverigedemokraternas räkning. Där kan man läsa att Sverige-
demokraterna Sollentuna reserverar sig i frågan. Man skriver bland annat: 

Att enträget välja att betrakta papperslösa som flyktingar är att blunda för verkligheten. Detta 
är personer som har prövats mot världens mest liberala system och ändå inte har bedömts ha 
flyktingstatus. Detta är alltså inte flyktingar, inte någonstans i världen. Detta är illegala in-
vandrare. Detta är kriminella människor. Sluta upp med att skydda dessa brottslingar med 
hjälp av Sollentunabornas pengar.”  221

Enligt Sverigedemokraterna i Sollentuna är de papperslösa att betrakta som kri-
minella, varför de inte bör få ta del av bibliotekens tjänster. Detta uttalande visar 
på den stora skillnad som finns mellan Sverigedemokraternas och övriga partiers 
syn på de papperslösas rätt till biblioteken. 
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Intervju, Sollentuna 
På Sollentuna bibliotek berättar processchef Catharina Ek och vikarierande pro-
cesschef Carina Andersson om sina erfarenheter av den här frågan, och hur man 
har upplevt diskussionen från bibliotekets sida. Utifrån de tidningsskriverier och 
den politiska diskussion som har behandlats ovan ges intrycket av att frågan väck-
tes i och med Vänsterpartiets motion, något som Catharina Ek avfärdar. Möjlighe-
ten att göra undantag från legitimationskravet var något som fanns sedan tidigare 
och som praktiserades, och på biblioteket var det ganska okontroversiellt. ”Innan 
vi formaliserade de här tydliga reglerna så delade vi ju ändå ut bibliotekskort utan 
något problem, så jag tror aldrig att det har funnits någon tvekan hos personalen 
innan.”  Carina Andersson påpekar också att behovet uppstod när det kom väl222 -
digt många personer som inte hade svenskt personnummer eller giltig legitima-
tion. Det var delvis ett rent tekniskt problem eftersom det tidigare inte gick att 
föra in en person i bibliotekssystemet om personen inte hade ett fullständigt per-
sonnummer, och man kunde alltså inte ansöka om bibliotekskort om man inte 
hade ett personnummer. Andersson berättar att man från bibliotekets sida var 
tvungna att arbeta snabbt för att hitta en praktiskt lösning som gjorde det möjligt 
att få in de här människorna i systemet så att de skulle kunna låna. Andersson 
framhåller också det faktum att många människor i den här gruppen rör sig på 
biblioteket, och att det då blir konstigt att neka dessa ett bibliotekskort: ”Det är ju 
jättekonstigt att inte kunna ha ett lånekort om man hänger på biblioteket hela da-
garna.”  223

I protokollsanteckningen från Sverigedemokraterna vände man sig emot möj-
ligheten för papperslösa att bli låntagare med hänvisning till att dessa människor 
inte har rätt att uppehålla sig i landet. Detta resonemang avfärdar man på Sollen-
tuna bibliotek, och Catharina Ek säger att man inte heller kan veta vem som är en 
framtida kommuninvånare. Hon säger också att biblioteket ska vara en plats för 
alla, och att de från bibliotekets sida inte bryr sig om vad folk har för rättigheter 
utanför biblioteket. Carina Andersson håller med om det resonemanget och tilläg-
ger att biblioteket inte heller bryr sig om ifall någon skulle vara exempelvis kri-
minell, utan att alla är välkomna. Hon säger också: ”Det är ju inte vi som fattar 
beslut om någon får uppehållstillstånd eller inte, vi får ju se till individen och 
människan. Det tycker jag inte är problematiskt alls.”  Andersson menar också 224

att man tänker fel om man hävdar att andra kommuninvånare blir lidande bara för 
att man inkluderar också de här personerna. Man ger ju inte bort böcker, utan det 
material som köps in för att lånas ut till de här människorna kommer ju också öv-
riga kommuninvånare till godo i det långa loppet. Att svinnet skulle vara större 
bland dessa människor avfärdar man också. Ännu har man inte genomfört någon 
regelrätt utvärdering av de nya rutinernas eventuella konsekvenser, men när Cari-
na Andersson kontrollerar siffrorna ser hon inga iögonfallande skillnader jämfört 
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med övriga låntagare. För även om ett visst svinn existerar måste man jämföra det 
med övrigt svinn, påpekar Andersson, och tillägger att inte heller de fyra sista siff-
rorna i ett personnummer utgör någon garanti för att man inte stjäl eller tappar 
bort böcker. 

Andersson och Ek håller inte med om att biblioteket har ett särskilt moraliskt 
ansvar att hjälpa människor. Däremot menar Catharina Ek att man som tjänsteman 
har ett juridiskt ansvar: 

Biblioteket har ju ett juridiskt ansvar i form av bibliotekslagen, att tolka bibliotekslagen, det 
är ju det vi gör. Det är den värdegrunden som vi förmedlar efter vår egen tolkning. Så har 
biblioteket ett moraliskt ansvar? Nej, det har det inte. Vi utgår ju från bibliotekslagen.  225

Däremot bedrivs det ett demokratiarbete på biblioteken, och Catharina Ek menar 
att det handlar om att identifiera att alla människor inte har samma möjligheter, 
och att man utifrån det försöker arbeta utjämnande. I Vänsterpartiets motion på-
pekade motionärerna att Sollentuna bibliotek höll på att hbt-certifieras, och att 
mer inkluderande attityder även gentemot papperslösa borde falla inom ramen för 
det arbetet. Detta tycker Catharina Ek är lite långsökt, men håller med om att de 
två frågorna hänger samman på så vis att man ska arbeta demokratiskt på biblio-
teken. Att arbeta med normkritisk metod, som de fick lära sig under hbt-certifie-
ringen, hänger samman också med detta, säger Ek. 

I Sollentuna är det två saker i lånereglerna som är annorlunda för de låntagare 
som skaffar bibliotekskort utan legitimation jämfört med övriga låntagare. Man 
får max låna fem medier åt gången och man måste komma in och förlänga kortets 
giltighetstid lite oftare. Carina Andersson påminner om att alla låntagares kort är 
tidsbegränsade för att man med jämna mellanrum ska kunna kontrollera att kon-
taktuppgifterna stämmer. För att kunna komplettera låntagaruppgifterna med 
framtida personnummer, adress eller telefonnummer har de valt att sätta lite korta-
re tid för dessa personer. Catharina Ek tillägger: ”Så det är ju inget misstänkliggö-
rande, utan det är ju verkligen en hanteringsproblematik.”  Men om vissa perso226 -
ner kan få bibliotekskort utan att visa legitimation, varför ska då någon behöva 
legitimera sig? Detta skulle leda till väldigt mycket merarbete för personalen i 
form av administration, berättar Ek, eftersom alla kort då skulle behöva få en kor-
tare giltighetstid, vilken i sin tur skulle leda till att alla låntagare skulle behöva 
förnya sina bibliotekskort oftare. 

Sedan införandet av de nya rutinerna kring papperslösa den 4 december 2015 
har man på Sollentuna bibliotek registrerat 154 personer i kategorin 
papperslösa.  Denna siffra vill man från bibliotekets sida se öka, men Catharina 227

Ek erkänner att det är svårt att veta hur man ska nå den gruppen. Även om de inte 
aktivt ägnar sig åt uppsökande verksamhet riktad specifikt mot gruppen pappers-
lösa poängterar Ek att de väldigt tydligt vänder sig mot målgruppen nyanlända. 

 Intervju med Carina Andersson och Catharina Ek.225

 Intervju med Carina Andersson och Catharina Ek.226

 E-postmeddelande från från Catharina Ek till Emil Erixon.227

!  68



Detta sker exempelvis genom språkkaféer och andra stödfunktioner på biblioteket 
och Carina Andersson påminner om ett barnboksprojekt riktat mot ett asylboende. 
Olika typer av projekt med tydliga integrationssyften är alltså en viktig del av bib-
lioteksverksamheten i Sollentuna. Vilken roll biblioteken ska spela för ökad integ-
ration är som tidigare nämnts en central fråga i den politiska debatten om biblio-
tekens uppdrag. 
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Argumenten i debatten 

Många röster har hörts i diskussionen om bibliotekskort för papperslösa. I följan-
de avsnitt redogörs närmare för hur argumentationen har sett ut i debatten, och för 
att på tydligast möjliga sätt åskådliggöra vilken typ av argument som har använts i 
diskussionen kommer dessa argument att organiseras utifrån sitt innehåll. I inled-
ningen nämndes att argumenten i en argumentationsanalys kan delas in efter sin 
form eller sitt innehåll, och att en gruppering av argument efter innehåll är an-
vändbar när man ska strukturera upp en större debatt.  I den här diskussionen 228

kan man urskilja några olika tendenser, vilket låter oss organisera argumenten te-
matiskt utifrån dessa olika argumentationslinjer. Dessa argumentationslinjer be-
nämns i det följande praktisk argumentation, ekonomisk argumentation, ideolo-
gisk argumentation, och juridisk argumentation. Flera olika indelningar skulle 
vara möjliga, med fler eller färre kategorier, vilket innebär att vissa argument kan 
placeras i flera kategorier och att dessa ofta överlappar varandra. Det är alltså inte 
vattentäta skott mellan dessa kategorier, och exempelvis kan vissa praktiska ar-
gument framhållas för att stödja en ideologisk position etcetera. Denna tematiska 
uppdelning synliggör ändå de olika tendenser man kan se i diskussionen om pap-
perslösas rätt att ta del av folkbibliotekens tjänster. I detta avsnitt kommer diskus-
sionen utifrån dessa argument att ställas mot den medborgarskapsteoretiska dis-
kussionen som ställer frågan vilken roll medborgarskap spelar när det gäller rätten 
att nyttja offentliga institutioner. Man kan också fråga sig om de argument som 
kommer fram nedan styrker eller stjälper tanken på ett vidgat medborgarskapsbe-
grepp. 

Praktisk argumentation 
Som vi har sett har frågan om bibliotekskort till papperslösa diskuterats i fler 
sammanhang än på biblioteken. I slutändan är det ändå på biblioteken som man 
måste hitta fungerande rutiner för att den löpande verksamheten ska flyta på 
smärtfritt, vilket också kan vara en förklaring till att många av de synpunkter som 
framkommer i en bibliotekskontext är av praktisk karaktär. Flera röster från bibli-
otekens sida pekar på att efterfrågan, eller bristen på efterfrågan, har spelat in på i 
vilken mån den här frågan har diskuterats. I enkäten framkommer det att huruvida 
frågan har diskuterats eller inte ofta hänger samman med om behovet har funnits 
eller inte, det vill säga om det har funnits en faktisk efterfrågan. Även i intervju-
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erna framhålls det faktum att efterfrågan har ökat som ett argument för varför man 
behövde utforma nya riktlinjer i den här frågan. Det kan tyckas självklart att man 
tar tag i frågan först när den dyker upp, men det är värt att notera detta eftersom 
det visar på ett pragmatiskt, snarare än principiellt, förhållningssätt från bibliote-
kens sida. Det verkar vara djupt rotat på de flesta bibliotek att man försöker hitta 
en lösning för att tillfredsställa behovet när man ser att efterfrågan finns. Däremot 
visar det samtidigt på en tröghet att vissa inte arbetar mer proaktivt utan efter de-
visen att lösa situationen när den uppstår. Att efterfrågan har ökat är en konse-
kvens av att personer har flyttat in i kommunen och intervjupersonerna påpekar 
att det ofta rör sig om personer som kommer att bo länge i kommunen. Närvaron, 
det faktum att dessa människor är här, på biblioteken och i kommunen, framhålls 
alltså som ett argument för att inkludera den här gruppen. Ien Ang påpekade att en 
stad inte kan kontrollera vem som kommer och går utan måste ta hand om sina 
invånare efter bästa förmåga.  Det är den tanken som formuleras när biblioteken 229

säger att dessa människor bor här, och alltså utgör framtida, eller kanske till och 
med nutida kommuninvånare, och alltså måste inkluderas på biblioteken. Tanken 
på att närvaro motiverar medborgerliga rättigheter antyder Holgersson när hon 
påpekar hur svårt det är att skilja på medborgare och icke-medborgare när man 
diskuterar medborgarskap i termer av närvaro och praktik.  Ju mer en människa 230

etablerar sig på en plats, desto svårare blir det att förneka dem samhälleliga rättig-
heter, skriver Holgersson.  När man från bibliotekens sida väljer att betrakta alla 231

som kommer till biblioteket som kommuninvånare är det en liknande hållning 
man ger uttryck för. Att nyttja det lokala biblioteket på samma villkor som andra 
är ett exempel på det Sassen skriver om att långtidsboende papperslösa invandrare 
deltar i samma vardagliga praktiker som formellt definierade medborgare, prakti-
ker som i förlängningen ger gruppen medborgarskapsanspråk, trots sin juridiska 
status.  Såväl enkätstudien som intervjuerna visar att medborgarskapet i stor ut232 -
sträckning är en icke-fråga för biblioteken. Från deras perspektiv är utgångspunk-
ten att möta alla kommuninvånare, vilket går i linje med tanken på ett utvidgat 
medborgarskapsbegrepp. Bibliotekslagens tal om tillgång för ”alla” är därför inte 
principiellt problematisk för biblioteken, utan är ett ideal man redan strävar mot. 
Däremot kan man se praktiska svårigheter vilket kan få som konsekvens att man 
trots en inkluderande ambition utestänger vissa potentiella låntagare. 

Ett argument som framkommer från bibliotek som har infört rutiner som låter 
papperslösa skaffa bibliotekskort och som talar för dessa rutiner är helt enkelt att 
det fungerar. Frågan upplevs på flera håll som okomplicerad, utan negativa kon-
sekvenser. Dessutom framhåller vissa att detta inte är något nytt, och att även om 
de nya rutinerna har inneburit en standardisering har möjligheten att utfärda bibli-
otekskort till vem som helst alltid funnits genom olika typer av undantag. Trots 
detta har det höjts röster emot detta, och en fråga som har ställs är hur biblioteken 
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ska kontrollera vem som är papperslös, då detta är svårt att intyga. Den invänd-
ningen antyder att ett uppluckrande av legitimationskravet innebär en risk att in-
divider kommer att registrera sig som papperslösa med avsikten att anonymt kun-
na stjäla ur bibliotekets samlingar. I intervjuerna framkommer från bibliotekens 
sida en attityd att utgångspunkten är att man tror på vad människor säger, att man 
hellre ska fria än fälla och att man gör en bedömning från fall till fall. Trots detta 
kommer man inte runt det faktum att invändningen sätter fingret på det problema-
tiska med att frångå legitimationskravet. Om man är tydlig med att alla, inklusive 
papperslösa, ska kunna låna på samma premisser, då kan man inte neka någon att 
registrera sig utan legitimation. Att bibliotekspersonalen, som offentliganställda 
tjänstemän, på mer eller mindre godtyckliga grunder i stunden ska avgöra vem 
som ska ”accepteras” som papperslös och alltså kunna skaffa bibliotekskort utan 
att legitimera sig, är, vad man än anser i sak, problematiskt. Torbjörn Nilsson i 
Malmö påpekade också det faktum att man i och med införandet av de nya ruti-
nerna skapar ett system som bygger på undantag, vilket egentligen går emot bibli-
otekets systemstyrda principer.  Att frågan är problematisk innebär inte per au233 -
tomatik att biblioteken gör fel, och kanske är det så de måste arbeta för att kunna 
leva upp till bibliotekslagens tal om tillgänglighet för alla. 

Än så länge har man inte sett att möjligheten att låna utan att legitimera sig 
har lett till någon typ av systematiska bedrägerier, men om det skulle visa sig bli 
ett problem i framtiden behöver biblioteken, om man vill fortsätta inkludera an-
vändargruppen papperslösa, hitta sätt att hantera den problematiken. Annars kan 
de rutiner som var tänkta att fungera inkluderande i förlängningen misstänkliggö-
ra samma grupp som de var tänkta att gynna. Från bibliotekshåll är det främsta 
argumentet mot att utfärda bibliotekskort till papperslösa att de måste kunna kon-
takta sina låntagare, och man är därför orolig för att låna ut material till personer 
som inte kan uppge alla traditionellt sett nödvändiga uppgifter. Detta går i linje 
med det Susanne Broms skrev i Biblioteken och juridiken om att ett grundläggan-
de villkor för att få låna är att låntagare lämnar de uppgifter biblioteket behöver 
för att kunna kommunicera med låntagaren.  Denna oro grundar sig i ett behov 234

från bibliotekets sida att kunna kräva tillbaka sådant material som inte lämnas till-
baka i tid, så att biblioteket inte ska bli ekonomiskt lidande. Detta hänger samman 
med nästa argumentationslinje i diskussionen, nämligen den som utgörs av en 
ekonomiskt färgad argumentation. 

Ekonomisk argumentation 
Då ekonomiska argument lyfts i diskussionen om bibliotekskort för papperslösa 
görs det inte sällan för att påpeka svårigheten med, eller det felaktiga i, att låta 
denna grupp bli låntagare. Inom den ekonomiska argumentationen kan man skön-

 Intervju med Torbjörn Nilsson.233

 Broms (2005), s. 53.234
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ja två typer av ekonomiska argument, där man å ena sidan påpekar de faktiska 
merkostnader som dessa rutiner kan föra med sig för biblioteken, och å andra si-
dan argument av mer principiell karaktär som säger att endast den som enligt la-
gens definition är medborgare bör ha rätt att ta del av offentligt finansierad verk-
samhet som bibliotek. Den senare typen av ekonomisk argumentation är ofta tyd-
ligt ideologiskt laddad. 

I debatten om bibliotekskort för papperslösa har det hävdats att biblioteken 
inte kommer kunna kräva in ersättning för förkomna böcker, att vissa personer 
inte kan tvingas betala sina förseningsavgifter samt att stöldrisken är stor. Att böc-
ker och annat material försvinner med jämna mellanrum vet alla som arbetar på 
ett bibliotek. För att ekonomiskt svinn ska kunna anföras som ett relevant argu-
ment mot att låta papperslösa skaffa bibliotekskort måste man alltså kunna visa att 
svinnet är större hos denna låntagarkategori jämfört med andra. På inget av de 
medverkande biblioteken har man ännu genomfört någon regelrätt ekonomisk ut-
värdering av den frågan, men enligt intervjupersonerna tyder inget på att svinnet 
skulle vara större bland den här gruppen jämfört med andra låntagare. Det har 
också framhållits att även andra personer bidrar till svinnet och att varken person-
nummer eller adress utgör någon garanti för att man får tag på personen i fråga. 
Än så länge har man alltså inte på biblioteken sett något som tyder på att det leder 
till ett ökat ekonomiskt svinn att låta papperslösa skaffa bibliotekskort. Att hävda 
att det leder till stora kostnader för biblioteken att utfärda bibliotekskort till pap-
perslösa är alltså inte ett hållbart argument i sammanhanget, vilket undersökning-
en visar. 

Den andra typen av ekonomisk argumentation påtalar det felaktiga i att män-
niskor som inte ekonomiskt bidrar till den svenska välfärden ska få ta del av dess 
institutioner. Tanken är då att eftersom biblioteken finansieras av skattemedel bör  
inte människor utan rätt att vistas i Sverige ha rätt att ta del av dess tjänster. I den 
politiska diskussionen framförs åsikten att biblioteken därför främst bör rikta sig 
mot svenska medborgare, ett resonemang som utgår från tanken på medborgar-
skap som den avgörande faktorn för att få ta del av samhällsservice. Samtidigt har 
andra hänvisat till det faktum att papperslösa redan har rätt till viss sjukvård, och 
att olika typer av samhällsservice hänger samman då offentliga institutioner ofta 
arbetar under samma lagar och mål. Resonemanget att välfärden ska vara reserve-
rad medborgarna är förståeligt eftersom det följer välfärdsstatens logik som säger 
att staten tar hand om sina medlemmar. Den svenska socialdemokratiska väl-
färdsmodellen har kännetecknats av att medborgarskap utgör en av de viktigaste 
förutsättningarna för att få ta del av välfärden.  Amanda Nielsen använder be235 -
greppet medborgarskapsregim för att benämna den svenska linjen, som hon be-
skriver som en allt-eller-inget-hållning när det kommer till fördelningen av väl-
färd, det vill säga att vissa som bor i landet omfattas av hela välfärden med följ-
den att andra står helt utanför. Enligt Nielsen är en konsekvens av den svenska 
medborgarskapsregimen just att den skapar en större klyfta mellan de papperslösa 

 Nielsen (2016), s. 17.235

!  73



och resten av Sveriges befolkning.  De som argumenterar emot att låta pappers236 -
lösa registrera sig som låntagare på biblioteken med motiveringen att offentliga 
bibliotek endast ska vara till för svenska medborgare försvarar den linjen, medan 
den andra sidan i någon mån erkänner den här gruppen som närvarande invånare, 
vilket delvis utmanar tanken om medborgarskapets exklusivitet. Holgersson me-
nar att när olika offentliga instanser, som sjukvård, skola och socialtjänst, på lokal 
nivå vänjer sig vid att möta dessa människor som lever under hot om utvisning 
och hantera dem administrativt förändras det svenska icke-medborgarskapet.  237

Huruvida den uppluckringen av medborgarskapsregimen beskrivs som något 
önskvärt eller inte beror naturligtvis på vem man frågar. Klart är i alla fall att re-
gelverken på de bibliotek som låter papperslösa registrera sig som låntagare inte 
stödjer tanken på att offentlig biblioteksservice ska vara reserverad medborgarna. 

Hur man använder samhällets resurser är givetvis en ekonomisk fråga, men 
hur man utformar de offentliga institutionernas verksamhet är också en politisk 
fråga, vilket för oss vidare till nästa kategori, nämligen den ideologiskt färgade 
argumentationslinjen. 

Ideologisk argumentation 
En grundläggande fråga i diskussionen om papperslösas rätt till bibliotekskort är 
alltså frågan vem som är att räkna som medlem i det svenska samhället. De som 
konsekvent benämner de papperslösa illegala invandrare vill betona att dessa 
människor bör ha begränsade rättigheter eftersom de uppehåller sig i landet utan 
tillstånd, och utifrån en sådan argumentation är de papperslösa inte att betrakta 
som kommuninvånare. Å andra sidan framkommer hållningen att kommunen har 
ett befolkningsansvar för alla som bor där. Flera har också vittnat om att den här 
gruppen består av människor som ofta bor på platsen under lång tid, och Holgers-
son påpekar att de trots ett begränsat handlingsutrymme genom sina vardagliga 
motståndshandlingar gör motstånd mot att definieras som gäster eller 
inkräktare.  Utifrån ett sådan resonemang måste man från kommunalt håll i nå238 -
gon mån betrakta dessa människor som, om inte samhällsmedborgare, så åt-
minstone kommuninvånare. Att det på biblioteken, även där man inte formellt har 
antagit nya rutiner angående papperslösa, ofta finns en vilja att hjälpa alla som 
besöker biblioteket visar att tanken att närvaro som viktigare än medborgarskap 
är etablerad inom biblioteksväsendet.  

 Nielsen (2016), s. 17–18.236
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De som framhåller att papperslösa inte bör få ta del av biblioteken verksamhet av 
ideologiska skäl påpekar att dessa människor uppehåller sig illegalt i landet, och 
därför inte bör få ta del av sådant som bekostas av övriga kommuninvånares 
pengar. Budskapet är alltså att man anser att offentliga medel enbart ska bekosta 
samhällstjänster riktade mot kommuninvånare, och att de papperslösa inte hör till 
den gruppen. Vidare menar man att ett person som stannar i landet trots ett utvis-
ningsbeslut är att betrakta som en brottsling, vilket ytterligare inskränker perso-
nens rättigheter. I den politiska diskussionen är det sverigedemokratiska företräda-
re som ger uttryck för den hållningen, och jämför man det som har sagts på lokal 
nivå med det som framkommer i Sverigedemokraternas motion till riksdagen är 
det tydligt att Sverigedemokraterna håller en tydlig bibliotekspolitisk linje som 
säger att den som inte har rätt att vistas i landet inte har rätt att nyttja bibliotekens 
resurser. Utifrån det material som har presenterats ovan är detta en hållning som 
många inom biblioteksväsendet inte håller med om. Det finns alltså en tydlig ide-
ologisk skiljelinje när det kommer till bibliotekens uppdrag, där ena sidan säger 
att biblioteken har en viktig roll att spela när det kommer till ökad integration, 
medan andra säger att det inte bör vara bibliotekens uppgift att ägna sig åt integra-
tionsfrämjande arbete. Den diskussionen är inte nödvändigtvis partipolitisk, men 
väl ideologisk. Uppenbart är dock att den här frågan inte utgör någon vattendelare 
mellan de politiska blocken, och alltså inte går att placera in på en höger-vänster-
skala. Istället visar den på att Sverigedemokraternas bibliotekspolitik är väsens-
skild från övriga partiers. 

Trots den politiska diskussionen och de politiska förslagen är det i de studera-
de fallen inte politikerna som har uppmärksammat frågan, utan biblioteken som 
först har noterat behovet, och i intervjuerna framgår det att grundhållningen är 
viljan att inkludera så många som möjligt. Biblioteken är till skillnad från de poli-
tiska partierna inga ideologiskt styrda organisationer, utan drivs av tjänstemän 
som har att följa det regelverk och den lagstiftning som styr deras verksamhet. 
Trots detta framkommer det i flera av intervjupersonernas svar resonemang som 
är att betrakta som närmast ideologiska, eller som åtminstone uttrycker att det 
finns en tydlig gemensam uppfattning om vad som är bibliotekens värdegrund. 
Det formuleras hållningar som att alla som bor i samhället ska ha samma möjlig-
heter, att biblioteken inte ska göra skillnad på människor med olika möjligheter 
och att biblioteken som en del i sitt demokratiarbete måste sträva efter att arbeta 
utjämnande. Uppfattningen att biblioteket ska vara en plats för alla, oavsett vilka 
rättigheter låntagaren har utanför biblioteket skiljer sig radikalt från tanken att rät-
ten att använda biblioteken hänger samman med rätten att vara i landet.  

Vid utformningen av bibliotekens verksamhet är det ytterst bibliotekslagen 
som sätter ramarna för denna, och i diskussionen om bibliotekskort för papperslö-
sa dyker hänvisningar till lagstiftningen upp med jämna mellanrum. I den avslu-
tande kategorin visas hur lagstiftningen används i debatten. 
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Juridisk argumentation 
Även om det från bibliotekshåll framkommer argument i den här diskussionen 
som närmast är att betrakta som ideologiska kan man inte hävda att biblioteken 
eller bibliotekspersonalen har ett moraliskt ansvar som sådant. Däremot har bibli-
oteken ett juridiskt ansvar i form av att tolka bibliotekslagen, och flera bibliotek  
hänvisar till bibliotekslagen för att motivera varför papperslösa bör få registrera 
sig som låntagare. Med hänvisning till bibliotekslagens formulering om att alla 
ska ha tillgång till folkbibliotek motiveras att biblioteken kan utfärda biblio-
tekskort åt vem som helst. Utifrån intervjuerna verkar det inte finnas någon direkt 
konflikt mellan bibliotekslagen och den värdegrund som biblioteken säger sig ar-
beta utifrån och förmedla. I diskussionen om papperslösas rätt till bibliotekskort 
är det också tydligt att det aldrig hänvisas till bibliotekslagen av de som argumen-
terar emot detta. Att Sverigedemokraterna inte hänvisar till den har sin förklaring i 
att den inte avspeglar den bibliotekspolitik de förespråkar, och att de tvärtom sna-
rare arbetar för förändrade riktlinjer för biblioteken. De som förespråkar en starka-
re koppling mellan medborgarskap och välfärd hade på det sättet ett starkare stöd 
för sin argumentation i den förra bibliotekslagen som fortfarande talade om till-
gänglighet för alla medborgare. Att nuvarande lagstiftning uteslutande används 
som argument av de som är för papperslösas rätt till att använda biblioteken tyder 
på att lagen i sin nuvarande formulering stödjer ett sådant handlande från biblio-
tekens sida. Värt att notera är också att bibliotekslagen främst åberopas av före-
trädare från biblioteksområdet. Detta kan tyda på att kunskapen om lagen inte är 
allmänt spridd utanför det egna verksamhetsområdet. Eller är det så att formule-
ringen om tillgänglighet för alla trots sin inkluderande ambition visar sig vara allt-
för allmänt formulerad, och alltså blir uddlös som argument för att öppna biblio-
teken för de papperslösa? Om det krävs lokala politiska beslut för att biblioteken 
ska kunna utfärda bibliotekskort till vem som helst ifrågasätter det styrkan i lag-
textens formulering om tillgänglighet för alla. 

Den enda gången som frågan om bibliotekskort för papperslösa på något sätt 
har prövats juridiskt var när kulturnämndens beslut i Malmö överklagades av en 
privatperson vilket ledde till en dom i förvaltningsrätten. I överklagan hävdades 
att beslutet bröt mot kommunallagens regler om likabehandling av kommunens 
invånare, och som redan har nämnts avslog förvaltningsrätten överklagandet. En-
ligt en tolkning innebar förvaltningsrättens dom att det var tillåtet att ha olika re-
gelsystem för olika grupper. Viktigt att påminna om är dock att förvaltningsrätten 
inte tog ställning i sakfrågan om biblioteken borde tillåta papperslösa att bli lånta-
gare, utan bedömde om beslutet stred mot kommunallagens likställighetsprincip, 
vilket var det som överklagandet vände sig emot. Slutsatsen blev att det inte kun-
de röra sig om ett sådant lagbrott eftersom den här gruppen människor inte per 
definition är kommuninvånare. Denna slutsats av förvaltningsrätten är intressant i 
sammanhanget eftersom det visar hur den här gruppen samtidigt är närvarande 
och icke-närvarande i samhället. Det visar också på det komplexa i frågan när 
samma personer som argumenterar för utökade rättigheter för de papperslösa hän-
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visar till förvaltningsrättens dom som slår fast att de papperslösa inte kan betrak-
tas som kommuninvånare som ett argument för att låta dessa människor få samma 
rättigheter som övriga kommuninvånare på biblioteken. Att använda det faktumet 
som ett argument för att inkludera den här gruppen på biblioteken resulterar alltså 
i en inte oproblematisk argumentation. Om man talar om att kommunens befolk-
ningsansvar sträcker sig till alla som bor i staden och menar att även de pappers-
lösa är en del av samhället betyder det att man i någon mån betraktar dessa perso-
ner som kommuninvånare. Att samtidigt hävda att kommunallagen inte är tillämp-
lig eftersom det inte rör sig om några kommuninvånare visar på den ambivalens 
som finns och hur otydligt det är vilka regler som ska gälla för den här gruppen. 

Sammanfattande kommentar om argumentationslinjerna 
Den här genomgången av argumenten visar att det i diskussionen om biblio-
tekskort för papperslösa framkommer vitt skilda åsikter när det kommer till hur 
man ser på den här gruppens rättigheter. Skiljelinjen går däremot inte främst mel-
lan olika bibliotek, som är relativt överens, utan mellan olika politiska debattörer. 
Vid biblioteken framkommer en relativt pragmatisk hållning där utgångspunkten 
är att man vill hjälpa alla i så stor utsträckning som möjligt. Däremot ser man vis-
sa praktiska svårigheter i form av att inte kunna kräva in utlånat material vilket 
kan leda till en ekonomisk oro som kanske gör att man inte öppnar upp för den 
här gruppen. Vid de bibliotek där man har valt att låta papperslösa registrera sig 
som låntagare tolkar man bibliotekslagen som att den stödjer deras agerande, och 
att lagstiftningen alltså stämmer väl överens med den värdegrund som man arbetar 
utifrån. Bibliotekslagen talar som sagt inte längre uttryckligen om medborgare, 
och ute på biblioteken verkar medborgarskap vara en icke-fråga. Vid biblioteken 
kan man som sagt se vissa praktiska hinder för att registrerar människor utan gil-
tig legitimation, men det är inte på principiella grunder man vill neka någon. Trots 
detta är diskussionen om medborgarskap inte en icke-fråga i den större debatten, 
där framförallt vissa politiska företrädare återkommer till medborgarskapsbegrep-
pet. Överhuvudtaget kan man se att diskussionen om bibliotekskort för papperslö-
sa skiljer sig inom och utanför bibliotekssfären. Vid biblioteken finns en djupt ro-
tad självbild som handlar om att arbeta i en demokratisk anda vilket innebär att 
inte neka någon tillgång till information. Argumenten för papperslösas rätt till bib-
liotekskort grundar sig då i den värdegrunden, en värdegrund man anser att biblio-
tekslagen stödjer. Argumenten emot att låta papperslösa bli låntagare är därför i en 
bibliotekskontext snarare av praktisk och delvis ekonomisk art, samtidigt som fle-
ra bibliotek vittnar om att konsekvenserna inte har blivit stora.  

För att hitta ideologiska argument emot att låta papperslösa använda bibliote-
ken måste man vända blicken mot den politiska diskussionen där vissa aktörer 
menar att människor som inte hör till det svenska samhället inte ska få ta del av 
den svenska välfärden. En linje med starkare stöd i den tidigare bibliotekslagen än 

!  77



i den nuvarande. Vad det innebär att höra till det svenska samhället är den centrala 
frågan i den ideologiska diskussionen om papperslösas rätt till biblioteksservice. 
För bibliotekens vidkommande är det viktigare om låntagarna bor i kommunen 
och faktiskt besöker biblioteken än huruvida de är svenska medborgare eller inte. 
För många som arbetar på biblioteken ter sig det så självklart att det kan verka 
onödigt att påpeka, men debatten om papperslösa visar att det inte är en allmänt 
accepterad sanning. De som önskar att biblioteken skulle fokusera mer på svenska 
medborgare vände sig nog emot den nya lagens formulering, som strök det foku-
set. Att låta fler ta del av välfärden än de som formellt definieras som medborgare 
utmanar nämligen medborgarskapsregimen och ställer frågor om vad det innebär 
att tillhöra ett samhälle. I diskussionen om sjukvård för papperslösa utmanade 
kravet på sociala rättigheter tanken att rättigheter är beroende av uppehållstill-
stånd, och enligt Nielsen bidrog den förändringen att Sverige tog ett steg i en mer 
inkluderande riktning.  Om närvaro går före medborgarskap, vilket verkar vara 239

den premiss som många bibliotek arbetar utifrån, behövs en diskussion om vad 
som läggs i begreppet medborgare. Att ordet ströks ur lagtexten kan tolkas som ett 
tecken på att medborgarskapsbegreppet har förlorat lite av sin forna exklusivitet.  
Att vara icke-medborgare innebär inte längre att man per automatik är utestängd 
från sådant som medborgare har tillgång till. Bibliotekens agerande och biblio-
tekslagen stödjer alltså tanken på ett medborgarskap i förändring och kan ses som 
en del i en process som pekar mot ett medborgarskapsbegrepp i förändring. Om 
bibliotekslagen ska tolkas bokstavligt, vilket den görs vid flera bibliotek, när den 
talar om att folkbibliotek ska finnas tillgängliga för alla, då inkluderas följaktligen 
även de papperslösa, vilket är ett erkännande av att välfärden inte enbart kan vara 
reserverad medborgarna. 

 Nielsen (2016), s. 164.239
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Slutdiskussion 

Den här uppsatsen handlar om hur Sveriges folkbibliotek har hanterat mötet med 
de personer som brukar benämnas papperslösa och om vilka argument som har 
framförts i debatten rörande dessa människors rätt att registrera sig som låntagare 
på biblioteken. Som nämndes i uppsatsens inledning är offentliga bibliotek en av 
få offentliga inomhusmiljöer där vem som helst får uppehålla sig utan krav på 
konsumtion.  Så länge det är fallet är det därför naturligt att landets biblioteks240 -
personal kommer att möta många människor från olika utsatta grupper i samhäl-
let, däribland också de papperslösa. Undersökningens kartläggande del har visat 
att man på flera håll i landet har infört regler som gör det möjligt för personer utan 
giltig legitimation att skaffa bibliotekskort, på mer eller mindre samma premisser. 
som övriga låntagare. Samtidigt finns det flera kommuner där frågan överhuvud-
taget inte har diskuterats, ofta med förklaringen att man inte har upplevt att det 
finns ett behov. 

I de kommuner där man aktivt har diskuterat hur biblioteket ska hantera grup-
pen papperslösa har man tagit olika vägar fram till sina nya rutiner, där frågan i 
flera kommuner har blivit ett politiskt ärende medan man på andra håll har hittat 
lösningar internt på biblioteket utan inblandning av kommunpolitiken. Undersök-
ningen visar att båda vägarna är framkomliga men med olika följder. Även om 
biblioteken inte behöver gå den politiska vägen kan det för bibliotekspersonalen 
kännas tryggt att ha ett politiskt beslut i ryggen att hänvisa till om någon ifrågasät-
ter bibliotekets rutiner. Det är samtidigt framförallt på de platser där frågan har 
behandlats politiskt som en offentlig debatt har uppstått och där kritiska röster har 
höjts. För biblioteken kan det därför vara bekvämare att inte blanda in lokalpoliti-
ken eftersom uppmärksamheten då verkar bli mindre. Å andra sidan kan ett sådant 
agerande leda till att kunskapen om frågan inte sprids utanför biblioteket. Att en 
politisk diskussion gör att fler tar del av debatten visas nämligen av det faktum att 
det främst är på de platser som frågan har behandlats politiskt som lokalpressen 
har rapporterat om den. Den politiska vägen kan alltså stärka biblioteken i sitt 
agerande samt generera en offentlig debatt som sprider kunskapen om den här 
frågan. Samtidigt finns det något problematiskt med att det ska krävas lokala poli-
tiska beslut för att folkbiblioteken ska våga utfärda bibliotekskort till den här 
gruppen, något som de flesta biblioteksföreträdare säger sig vara positiva till. I 
längden innebär det nämligen att olika kommuner kan komma att behandla den 
här gruppen olika trots att biblioteken lyder under samma lagstiftning och regel-
verk. Om praxis blir att man på biblioteken inväntar beslut från kulturnämnd eller 
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kommunfullmäktige innan bibliotekskort kan utfärdas till papperslösa kommer 
bibliotekens bemötande av den här gruppen att bero på hur den politiska samman-
sättningen ser ut i de lokala beslutande församlingarna. Som den politiska diskus-
sionen i kommunerna har visat finns det en bred politisk enighet som stödjer de 
papperslösas rätt till biblioteken, men undersökningen visar också att ett av Sveri-
ges största politiska partier, Sverigedemokraterna, har en helt annan åsikt än övri-
ga partier i den här frågan. Den politiska enigheten är alltså inte total, och om det 
är upp till lokalpolitikerna att bestämma är det därför troligt att olika kommuner i 
framtiden kommer att fatta olika beslut i den här frågan, vilket i så fall leder till att 
de papperslösas rätt till ett bibliotekskort beror på vilken kommun de bor i. Bibli-
otekslagen är en ramlag som ger kommunerna stort utrymme att utforma biblio-
teksverksamheten utifrån lokala behov, men om man vill säkerställa att gruppen 
papperslösa behandlas på samma sätt av alla Sveriges folkbibliotek, oberoende av 
var i landet man befinner sig, behövs det en gemensam tolkning av vad biblio-
tekslagen säger angående folkbibliotekens ansvar gentemot dessa människor. Ge-
nom att aktivt tolka bibliotekslagen och utifrån den tolkningen motivera sina ar-
betssätt borde biblioteken inte behöva invänta politiska beslut för att kunna anpas-
sa sina rutiner till omvärldens förändringar. 

En central utgångspunkt för den här uppsatsen har varit det faktum att den 
nuvarande bibliotekslagen inte, till skillnad från den förra, använder ordet med-
borgare när den talar om vilka som ska ha tillgång till folkbiblioteken. Medan ti-
digare lagstiftning slog fast att folkbibliotek ska finnas tillgängliga för alla med-
borgare konstaterar den nu gällande lagen kort och gott att folkbibliotek ska fin-
nas tillgängliga för alla.  Däremot ger lagtexten inte någon specifik vägledning 241

när det kommer till frågan om hur gruppen papperslösa ska hanteras. I IFLA:s 
etiska regler slogs det fast att skälig service ska ge till alla oavsett immigrations- 
och asylsökningsstatus.  Vad som utgör ”skälig service” är inte glasklart, precis 242

som att bibliotekslagens formulering om att alla ska ha tillgång till folkbibliotek 
ställer frågan vad det innebär att ha tillgång till något. Om man tolkar tillgång som 
möjligheten att besöka ett bibliotek och använda dess resurser på plats har de pap-
perslösa aldrig varit exkluderade från biblioteksservice eftersom ingen nekas till-
träde till biblioteken i fysisk bemärkelse. Om man däremot menar att tillgång bör 
förstås som en likvärdig tillgång till folkbibliotekets resurser krävs det att rättighe-
terna förstärks och att alla ges samma möjligheter att ta del av, och låna ur, biblio-
tekets samlingar. Utifrån en sådan tolkning har inget svenskt folkbibliotek enligt 
bibliotekslagen rätt att neka någon att registrera sig som låntagare. Undersökning-
en har visat att de allra flesta bibliotek arbetar utifrån målsättningen att bistå alla 
som kommer till biblioteken och att det finns en uppfattning att det är den värde-
grunden som också avspeglas i bibliotekslagen formulering. Att också de pappers-
lösa bör inkluderas i bibliotekslagens tal om tillgänglighet för alla är alltså en 
okontroversiell tolkning på folkbiblioteken. 

 SFS 2013:801, 6 §.241
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Det faktum att låntagarna finns i kommunen är det som för biblioteket spelar 
roll, inte huruvida personen har fått avslag på sin asylansökan eller inte. De pap-
perslösa betraktas då som boende i kommunen och därför berättigade viss sam-
hällsservice. Saskia Sassen skrev att när långtidsboende invandrare deltar i samma 
vardagliga praktiker som formellt definierade medborgare skapar detta ett socialt 
kontrakt mellan de papperslösa och lokalsamhället.  I den svenska kontexten blir 243

detta sociala kontrakt synligt när biblioteken låter de papperslösa registrera sig 
som låntagare på biblioteken, och då i någon mån erkänner dessa människors po-
sition som medlemmar i lokalsamhället. Holgersson menar att man genom att för-
handla sin position i samhället kan motarbeta bilden av att vara tillfälliga gäster 
eller till och med inkräktare.  Detta innebär inte att man måste ändra hela förstå244 -
elsen av medborgarskapet och att dessa människor automatiskt ska bli svenska 
medborgare, men det visar på den uppluckring av medborgarskapsbegreppet som 
har diskuterats inom senare års medborgarskapsteori. Gränsen mellan medborgare 
och icke-medborgare är inte svartvit, utan Sveriges kommuner befolkas av männi-
skor med olika juridisk status. Att bibliotekslagen inte längre uttryckligen talar om 
medborgarskap underlättar därför bibliotekens arbete att bemöta alla människor 
och stödjer delvis tanken på ett medborgarskap genom närvaro och praktik. Från 
bibliotekens synvinkel finns det alltså inget generellt principiellt motstånd mot att 
låta personer utan uppehållstillstånd låna böcker på biblioteket. Vissa röster be-
skriver biblioteket närmast som en fristad, där människor inte bedöms utifrån den 
status de har i resten av samhället. Den tanken skiljer sig radikalt från uppfatt-
ningen att den som inte har rätt att uppehålla sig i landet inte heller har rätt att ta 
del av samhällets tjänster. Utifrån det senare synsättet är biblioteket som plats inte 
frikopplat från resten av samhället, utan tvärtom hänger rätten till biblioteken då 
samman med rätten att vara i landet. I sin avhandling beskriver Holgersson hur 
staden för de personer som hotas av utvisning blir ett slags minfält där olika mil-
jöer och situationer måste undvikas.  Att dessa personer då söker olika fristäder 245

är naturligt, och undersökningen visar att biblioteken, som kravlösa mötesplatser, 
har förutsättningar att kunna utgöra sådana platser. Däremot intar många bibliotek 
en relativt passiv hållning när det kommer till gruppen papperslösa genom att inte 
mer aktivt diskutera vilka specifika krav dessa personers förutsättningar ställer på 
bibliotekens rutiner och arbetssätt. 

Argumentationsanalysen av debatten om de papperslösas rätt att bli låntagare 
på biblioteken visar att den består av dels en praktisk och dels en ideologisk dis-
kussion. Det är viktigt att skilja dessa åt för att skapa ordning i debatten och på så 
vis synliggöra vilka åsikter som kommer fram. Att se svårigheter med att låta den 
här målgruppen bli låntagare innebär inte per automatik att man motsätter sig 
själva idén. Samtidigt finns det andra som, trots att bibliotekspersonal vittnar om 
att de nya rutinerna har fungerat utan problem, motsätter sig tanken på ideologiska 
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grunder. För biblioteken har medborgarskap aldrig varit avgörande för om man 
ska få ta del av deras tjänster eller inte, och utländska medborgare har länge kun-
nat skaffa bibliotekskort på landets bibliotek så länge de har kunnat identifiera sig. 
De mest kritiska rösterna i den politiska debatten vänder sig mot de papperslösas 
rätt att använda biblioteken med motiveringen att de inte har rätt till den svenska 
välfärden. Från bibliotekshåll är den generella attityden att man vill inkludera den 
här gruppen, samtidigt som vissa pekar på de praktiska svårigheter som kan upp-
stå på grund av brist på giltig legitimation eller bostadsadress. Många bibliotek i 
studien ger uttryck för att grundinställningen är att man vill möjliggöra lån för alla 
som kommer till biblioteken, vilket visar att de tolkar bibliotekslagens formule-
ring om ”alla” bokstavligt. Alla betyder då inte alla folkbokförda kommuninvåna-
re eller alla svenskar, utan utifrån den värdegrund som biblioteken ger uttryck för 
ska ”alla” förstås utan några sådana begränsningar.  

Om man på allvar vill möjliggöra för alla att låna måste man hitta fungerande 
rutiner så att inte praktiska hinder står i vägen för den möjligheten. Ännu har inga 
regelrätta utvärderingar av hur utfärdandet av bibliotekskort för papperslösa har 
fungerat genomförts, och det kan därför vara svårt för de enskilda biblioteken att 
ta del av andra biblioteks erfarenheter inför utformandet av den egna verksamhe-
ten. Då har man kommit längre inom vården, och i Statskontorets utvärdering av 
lagen om vård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd blir det tydligt att 
offentliga institutioner som möter den här gruppen kommer att ställas inför lik-
nande utmaningar. I rapporten konstaterades att många av de svårigheter som 
uppstod i tillämpningen av de nya reglerna skulle kunna undvikas genom att bätt-
re informera personalen samt genom att ta fram tydligare riktlinjer.  Genom att 246

ta del av olika samhällsinstitutioners erfarenheter från mötet med de papperslösa 
kan biblioteken öka sin kunskap om denna grupp och på så vis vara bättre förbe-
redda på vilka krav dessa människors förutsättningar ställer på den egna verksam-
heten. 

Trots en inkluderande ambition vid många bibliotek visar undersökningen att 
det finns många kommuner i Sverige där frågan om papperslösa inte har diskute-
rats eftersom man inte har uppfattat att behovet har funnits. Vissa säger istället att 
man löser sådana situationer när de uppstår, och vid många bibliotek verkar det 
finnas en vana att göra undantag från ordinarie rutiner då det behövs. Från dessa 
håll ter sig frågan om bibliotekskort för papperslösa därför oproblematisk ef-
tersom man arbetar utifrån inställningen att man finner en lösning om och när si-
tuationen uppstår. En sådan inställning kan dock vara problematisk eftersom den 
indirekt riskerar att utestänga vissa personer från biblioteken. För det första har 
det visat sig att en ordentlig diskussion om frågan, på och utanför biblioteket, kan 
sprida kunskap om vilka rättigheter de papperslösa har på biblioteken. Om man 
vill öka antalet låntagare från denna grupp kan det alltså fungera informerande att 
formellt anta nya rutiner. Den effekten uppnås inte genom den mer passiva håll-
ningen att vänta på att de papperslösa själva ställer frågan. De bibliotek som säger 
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sig göra enstaka undantag från sina ordinarie rutiner, men som inte marknadsför 
att möjligheten finns, utestänger alltså indirekt potentiella låntagare genom att 
dessa troligen inte känner till vilka rättigheter de har. Alla bibliotek vill öka anta-
let låntagare, och i intervjuerna är samtliga informanter överens om att dessa per-
soner är svåra att nå. Om biblioteken på allvar vill öka antalet låntagare ur denna 
grupp, som kanske redan drar sig för att uppsöka offentliga institutioner, behöver 
de utveckla sätt att nå ut med information till dessa människor om vilka rättigheter 
de har, och att öppet diskutera den här frågan redan innan behovet uppstår kan 
vara ett sätt att nå ut med den informationen. 

Att inte ha utarbetat tydliga rutiner i den här frågan ställer också stora krav på 
den enskilda biblioteksmedarbetaren. För att inte slentrianmässigt avfärda perso-
ner som inte kan uppvisa legitimation eller uppge en bostadsadress krävs det alltså 
att frågan har diskuterats internt redan innan situationen uppstår och att de enskil-
da medarbetarna har stöd från ledningen i form av tydliga riktlinjer. På en praktisk 
nivå utifrån bibliotekspersonalens perspektiv är det här ett av de svåraste momen-
ten när det kommer till att låta papperslösa skaffa bibliotekskort. Om utgångs-
punkten är att bibliotekslagen stipulerar att biblioteken måste låta alla låna, då in-
nebär det också att vissa personer måste få registrera sig utan att visa legitimation. 
Vissa kritiker har vänt sig emot sådana rutiner med motiveringen att samma krav 
då inte ställs på alla låntagare, och vad man än tycker i sakfrågan går det inte att 
komma ifrån att biblioteken, i och med införandet av rutiner som gör det möjligt 
för papperslösa att skaffa bibliotekskort, inför ett system som bygger på att man 
gör undantag från det ordinarie systemet. Att vissa kan registrera sig utan att iden-
tifiera sig innebär nämligen inte per automatik att ingen längre behöver legitimera 
sig på biblioteken, och just detta behov av parallella system gör frågan problema-
tisk eftersom det ställer stora krav på flexibilitet och fingertoppskänsla hos biblio-
tekspersonalen. För att hårdra resonemanget kan man fråga sig vad som skulle 
hända om en person som talar felfri svenska vill låna en bok på biblioteket men 
inte kan visa legitimation eftersom han eller hon säger sig vara papperslös. Troli-
gen skulle bibliotekspersonalen ifrågasätta detta, men om biblioteket ska leva upp 
till kravet på att alla ska kunna skaffa bibliotekskort finns det inget som stoppar 
personen från att låna boken. Det kan alltså bli problematiskt om det åläggs den 
enskilda biblioteksmedarbetaren att i stunden, på godtyckliga grunder, bedöma 
vem som tros vara papperslös eller ej. Hur bra svenska får man tala för att passera 
som papperslös? På sådana frågor finns det naturligtvis inga enkla svar, men det 
är nödvändigt att de har diskuterats för att säkerställa att folkbiblioteken ger alla 
låntagare den biblioteksservice de har rätt till och inte indirekt utestänger vissa på 
grund av ängslighet i personalgruppen. Vissa kritiska röster i den offentliga debat-
ten om bibliotekskort till papperslösa visar också att det kan finnas en misstänk-
samhet mot den här gruppen. Att döma av erfarenheterna från de bibliotek där 
man har möjliggjort lån för papperslösa rör det sig om en ogrundad oro, vilket in-
förandet av tydliga fungerande rutiner har visat. Att som vissa bibliotek hävda att 
man löser situationen när den uppstår riskerar också att leda till en tröghet som 
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gör att man inte lyckas fånga upp potentiella låntagare när de väl kommer till bib-
lioteket eftersom bibliotekspersonalen kan känna sig osäker på vilka rutiner som 
gäller. Att så pass få papperslösa har registrerat sig som låntagare, även i de kom-
muner där man har möjliggjort detta, beror nog snarare på passivitet än misstänk-
samhet från bibliotekens sida. 

I debatten har bibliotekslagen använts som ett argument för att låta papperslö-
sa skaffa bibliotekskort, och framförallt dess formulering om tillgänglighet för 
alla. Att hänvisa till lagstiftning innebär ofta ett tungt vägande argument, men värt 
att notera är att det nästan uteslutande är företrädare för biblioteken som använder 
bibliotekslagen i sin argumentation. Att de som inte vill att papperslösa ska få an-
vända biblioteken inte hänvisar till den är föga förvånande, men man skulle kunna 
förvänta sig att fler politiska företrädare som vill utöka de papperslösas rättigheter 
skulle använda bibliotekslagen som ett argument i den politiska diskussionen. En 
slutsats man kan dra av detta är att bibliotekslagen inte är allmänt känd utanför 
bibliotekssektorn, en annan att den inte tillskrivs tillräcklig tyngd för att fungera 
som ett övertygande argument. Hur det än står till med den saken tyder mycket på 
att bibliotekslagen inte uppfattas ge tydliga riktlinjer i den här sakfrågan. På 
många bibliotek verkar man som sagt tolka lagens formulering om tillgänglighet 
för alla som att ingen ska nekas tillgång till bibliotekets resurser, och utifrån den 
tolkningen är formuleringen närmast radikal: utan undantag garanteras alla till-
gång till bibliotek. Å andra sidan erbjuder bibliotekslagen, som den allmänt for-
mulerade ramlag den är, stort tolkningsutrymme. Att man i flera kommuner har 
fattat lokalpolitiska beslut innan biblioteken har implementerat de nya rutinerna 
visar som sagt att bibliotekslagen inte uppfattas som tvingande när det kommer 
till frågan om de papperslösa. Inför den nya bibliotekslagen kommenterade lag-
stiftarna att syftet med att stryka ordet medborgare var att göra lagtexten mindre 
begränsande, men med tanke på nyss anförda exempel är det oklart vilken effekt 
den lagändringen har fått. Diskussionen om papperslösas rätt till bibliotekskort 
visar att bibliotekslagen i många kommuner uppfattas som otydlig när det kom-
mer till vilka rättigheter gruppen papperslösa ska ha. 

Amanda Nielsen skrev att senare års diskussion om papperslösas rättigheter 
har visat på välfärdssystemets exkluderande praktiker.  Samtidigt har frågan om 247

de papperslösas rätt till bibliotekskort visat att det finns en stor uppslutning kring 
tanken på att även denna grupp genom sin närvaro åtnjuter vissa rättigheter, ett 
exempel på det Linda Bosniak sade om att samhället i en tid av stor transnationell 
migration ställs inför frågan om var gränsen mellan insider och outsider ska gå.  248

Undersökningen har å andra sidan tydligt visat att alla inte stödjer tanken på utö-
kade rättigheter för icke-medborgare. Detta i kombination med bibliotekslagens 
tolkningsutrymme samt det faktum att flera kommuner har låtit frågan om pap-
perslösas rätt till bibliotekskort bli ett politiskt ärende kan få som följd att gruppen 
papperslösa även fortsatt kommer att behandlas olika i olika delar av landet. 
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Sammanfattning 

Normalt måste låntagare legitimera sig och uppge kontaktuppgifter innan biblio-
tekskort kan utfärdas. I Sverige bor det människor som inte kan uppfylla de kra-
ven och den här uppsatsen har intresserat sig för hur svenska folkbibliotek agerar 
gentemot denna grupp. Syftet med uppsatsen har varit att studera vilka argument 
som används i diskussionen om de papperslösas rätt till bibliotekskort och utifrån 
detta undersöka hur Sveriges folkbibliotek tolkar formuleringen i bibliotekslagens 
sjätte paragraf som slår fast att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Frå-
gor som har besvarats är: På vilka premisser tillåts personer utan giltiga id-hand-
lingar att ta del av biblioteksverksamheten på svenska folkbibliotek idag? Hur tol-
kar folkbiblioteken bibliotekslagen när det kommer till att låta papperslösa regi-
strera sig som låntagare på biblioteken? Vilka argument för och emot att låta pap-
perslösa registrera sig som låntagare på biblioteken används i debatten? 

Den teoretiska utgångspunkten för analysen har varit den diskussion inom 
medborgarskapsteorin som problematiserar medborgarskapsbegreppet och disku-
terar medborgarskap i termer av närvaro och praktik. Helena Holgersson har myn-
tat begreppet vardagliga medborgarskapshandlingar och menar att ju mer männi-
skor etablerar sig på en plats, desto svårare blir det för samhället att förneka dem 
rättigheter som andra invånare har. Med avstamp i den diskussionen ställdes frå-
gan om bibliotekens agerande gentemot de papperslösa stöder tanken på ett utvid-
gat medborgarskapsbegrepp.  

För att få en överblick över hur Sveriges folkbibliotek agerar i den här frågan 
skickades en enkät ut till huvudbiblioteken i Sveriges 290 kommuner. För att få en 
djupare förståelse för hur frågan har diskuterats lokalt, på biblioteken och i den 
offentliga debatten, gjordes nedslag i tre svenska kommuner. Materialet bestod då 
av intervjuer med biblioteksföreträdare samt tidningsartiklar och politiska doku-
ment, och debatten analyserades med inspiration från argumentationsanalysen. 

Undersökningen har visat att vissa svenska folkbibliotek har diskuterat frågan 
om bibliotekskort för papperslösa och anpassat sina rutiner efter detta. Argumen-
tationsanalysen har visat att debatten om de papperslösas rätt till bibliotekskort 
består av en praktisk och en ideologisk diskussion. Utifrån ett biblioteksperspektiv 
är det största hindret för att utfärda bibliotekskort till papperslösa att man vill 
kunna identifiera sina låntagare. Vissa politiska företrädare formulerar dock ett 
principiellt motstånd mot att låta människor utan rätt att vistas i landet använda 
biblioteken. Bibliotekslagen ger inga tydliga riktlinjer när det kommer till frågan 
om bibliotekskort för papperslösa, men dess formulering om tillgänglighet för alla 
används som ett argument för att låta papperslösa bli låntagare. För biblioteken är 
närvaro viktigare än medborgarskap, och bibliotekslagen stöder den hållningen. 
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Bilaga 1. Sammanställning av enkäten 

Nedan presenteras en komprimerad sammanställning av resultatet från enkäten 
Kan man bli låntagare utan ID-handlingar och bostadsadress? som skickades ut 
till Sveriges folkbibliotek. Svar i fritext har här utelämnats vilket förklarar att vis-
sa frågor saknas i sammanställningen. Den kompletta sammanställningen finns i 
uppsatsförfattarens ägo. 
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