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Inledning 

Bakgrund 
Sedan mitten av 1990-talet har det gått att följa allt fler rapporter i media 
angående hemlösa människors levnadssituation. I undersökningar tycker man 
sig se att hemlösas belägenhet blivit värre under senaste decenniet.1 Främst 
kretsar debatten kring förhållanden i storstäderna men även mindre orter har 
fått en sämre situation för människor utan fast bostad. I oktober 2002 utförde 
jag min skolpraktik på Kulturhuset i Stockholm där jag dagligen mötte utslagna 
som sökt sig till husets bibliotek. Nyfikenheten väcktes för vilken funktion 
folkbiblioteken fyllde i deras liv. Fungerade biblioteket endast som värmestuga 
eller fanns vitalare uppgifter för den hemlöse? Förutom informativ roll har 
folkbiblioteket en social funktion som mötesplats i det offentliga rummet. Min 
andra fundering blev om hemlösa lämnades utrymme till denna plats? 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets 
demokratiska funktioner har för hemlösa människor.2 En övergripande 
frågeställning är om biblioteket som demokratiskt rum lämnar plats åt hemlösa 
som användargrupp. I undersökningen har hemlösa och bibliotekarier 
intervjuats. För jämförelse med internationellt perspektiv har en artikelstudie 
utförts av Nordamerikanska biblioteks erfarenheter av hemlösa. 

                                                 
1 Kommittén för hemlösa, 2001, Statens offentliga utredningar 2001:95, Att motverka hemlöshet - en 
  sammanhållen strategi för samhället, Slutbetänkande av kommittén för hemlösa, s. 22.  
2 Personkrets 3:1 i uppsatstiteln är taget från Lars Noréns pjäs som handlar om de marginaliserade och  
  utslagna i samhället. Personkrets 3 syftar enligt LSS på  människor med psykiska eller fysiska  
  funktionshinder  som kan bero på missbruksproblem. 
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Syfte och målsättning 
Uppsatsens syfte är att undersöka betydelsen folkbibliotekets demokratiska 
funktioner har för hemlösa. Jag vill finna svar på varför och hur hemlösa 
människor använder offentliga bibliotek. Målet är att ge en tydligare bild och 
ökad förståelse för folkbibliotekets roll för hemlösa som användargrupp.  

Syftet är även att undersöka ett biblioteks attityd gentemot hemlösa ur ett 
etiskt- och integritetsperspektiv. Om hemlösa tillåts beträda folkbiblioteket 
som gemene besökare. De övergripande frågeställningar arbetet följt är: 

• Lämnar folkbiblioteket som demokratiskt rum plats åt hemlösa? 

• Vilken samhällsroll åtar sig folkbiblioteket för hemlösa? 

• Hur använder hemlösa biblioteket? 

Utifrån ovanstående frågor samt ur teorin som presenteras i stycket Teoretiska 
utgångspunkter har undersökningen tagit ansats. För större förförståelse om 
hemlöshet och för placering av arbetet i en vidare kontext behövde jag veta 
mer om tidigare undersökningar. De redogörs i nästa stycke. 

Forskningsöversikt 
Generellt är forskning om Sveriges hemlösas användning av bibliotek 
obefintlig. Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap finns inga 
tidigare undersökningar om folkbibliotek och hemlösa. Flera uppsatser 
avhandlar bibliotekens betydelse inom kriminal, sjuk- och äldrevård. Dessa 
saknar relevans för mitt arbete. Mitt intresse riktades istället mot 
undersökningar inom de sociala och samhällsvetenskapliga fälten.  

För information om hemlöshet användes delbetänkanden som utgivits av 
statliga Kommittén för hemlösa. Kommittén tillsattes 1998 för att med 
myndigheter och organisationer finna åtgärder och möjliggöra en bättre 
levnadssituation för hemlösa.3 Delbetänkanden som nyttjats är Adressat okänd: 

                                                 
3 Kommittén för hemlösa, 2000, Statens offentliga utredningar 2000:14, Adressat okänd - om  
  hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik, s. 3. 
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om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik, SOU 2000:14 och Att 
motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället, SOU 2001:95.  
Kommittén menar att forskning om hemlösa inte har någon högre prioritet vid 
universitet och högskolor. Få har disputerat inom fältet som medfört att 
diskussion om metoder inom forskningen varit försumbar. Kommittén anser att 
flera faktorer spelat in. En förklaring är att frågan sågs löst då 
miljonprogrammet för nya bostäder genomdrivits på 1970-talet. Sedan 1980-
talet har fokuseringen åter hamnat på hemlösas situation som krävt resurser för 
att utveckla kunskap både tvärvetenskapligt och ur ett långsiktigt perspektiv.4 
Enligt fil.dr Hans Swärd vid Socialhögskolan i Lund har saknaden av 
kontinuitet i hemlöshetsforskning medfört att kunskapen ur en längre period 
varit svår att bygga upp. Det medförde att nyare studier från 1990-talen började 
från början med egna definitioner och teoretiska begrepp.5 Dagens forskare är 
eniga om behovet av mer metodisk forskning för identifikation av processer 
och faktorer som påverkar hemlöshet.6 Syftet med min uppsats är inte att finna 
direkt sådana faktorer. Undersökningen fokuserar på hemlösas sociala 
vanemönster gällande offentliga inrättningar i hänseende till folkbibliotek. 
Resultatet är tänkt att belysa en gråzon i hemlösas livsvillkor.  

Hemlösa i Sverige 1999: vilka är de och vilken hjälp får de? är en utgåva 
från Socialstyrelsen som redovisar en undersökning av hemlösa i Sverige 1999. 
Studien omfattar antal hemlösa som var kända, födelseland, försörjning, 
boendesituation, föräldraskap, genomförda insatser, missbruk samt psykiska 
och kroppsliga problem. Även en fördjupningsstudie i några kommuner 
utfördes för att se hur arbetet med hemlösa bedrevs hos socialtjänst, psykiatri, 
frivilligorganisationer och bostadsbolag.7 Skriften gav i mitt fall viktig 
bakgrundsinformation om hemlösa och skapade större förståelse för deras 
sociala situation i samhället. 

Finns välfärden även för de hemlösa? är en C-uppsats i statsvetenskap 
författad av Ulrika Thorell vid Karlstads universitet där hon diskuterar om 
hemlöshet är förenligt med generell välfärd. Analysen utgår från Bo Rothsteins 
principer om att staten bör behandla medborgarna med lika omtanke och 
respekt, samt vad staten kan göra med gällande av grundläggande resurser. Det 
empiriska materialet är hämtat från ”Hemlöshetsprojektet” i Göteborg som 

                                                 
4 Kommittén för hemlösa, 2001, s. 195. 
5 Swärd, Hans, 1998, Hemlöshet - fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma?, s. 25. 
6 Kommittén för hemlösa, 2001, s. 195. 
7 Socialstyrelsen, 2000, Hemlösa i Sverige 1999: vilka är de och vilken hjälp får de?, s. 3. 
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startade 1999. Slutsatserna visar att hemlöshet inte är förenligt med välfärd. 
Thorell menar att hemlösa behandlas på ett ojämlikt och diskriminerande sätt 
och inte kan anses ta del av den generella välfärden.8 Välfärdstjänster syftar här 
på arbetslöshetsstöd, sjukpenning, bostadsbidrag och socialtjänst. Thorell 
undersöker inte bakomliggande orsaker till hemlöshet och går inte in på 
hemlösas sociala vanor. Uppsatsen var behjälplig för en vidare bild av 
hemlöshetens problematik ur välfärdssamhällets perspektiv. En fundering är 
om bibliotek kan, och får, vara socialt stöd för marginaliserade människor? 
Folkbiblioteket har med funktionen som offentligt rum gett alla medborgare 
rätt att vistas däri. Kan publik öppenhet där utstötta samhällsgrupper får 
möjlighet att inrymmas vara välfärdstjänst? Som framkommer av senare 
undersökning har biblioteket en viktig social funktion för hemlösa människor. 

I publikationen Svensk biblioteksforskning- biblioteksforskning i Sverige 
visar Maj Klassons metaundersökning om svensk biblioteksforskning att det 
saknas användarstudier som djupare försöker förstå och analysera bibliotekens 
funktion hos samhällets individer. Klasson säger att luckor finns i forskningen 
om bibliotekens samhällsroll i pedagogiskt och sociologiskt perspektiv.9 Syftet 
med min uppsats fyller luckan om folkbibliotekens funktion för gruppen vi 
kallar hemlösa. 

Ovanstående översikt visar att lite undersökts om hemlösas vanor på 
svenska folkbibliotek. Naturligt är forskningen koncentrerad på orsaker som 
påverkar uppkommen hemlöshet och åtgärder att minska dito. För jämförelse 
med internationella förhållanden vände jag blickarna mot USA där debatten 
om hemlösa på bibliotek pågått under längre tid.10 Villkoren är inte fullt 
representativa för Sverige med antal hemlösa mångfalt större i USA där både 
fler familjer och barn saknar hem. Statistik visar på mellan 200 tusen till 3 
miljoner hemlösa där 51 procent är hemlösa män, 34 procent är familjer och 12 
procent är ensamstående mödrar11. Situationen ger ändå en bild för 
komparation med svenska förhållanden. Undersökningen av den amerikanska 
debatten redovisas i stycket ”Hemlösa på bibliotek ur internationellt 
perspektiv”. I analysen jämförs förhållandena i USA med svaren från 
informanterna på Gävle stadsbibliotek. 

                                                 
8 Thorell, Ulrika, 2002, Finns välfärden även för de hemlösa?, s. 36. 
9 Klasson, Maj, 1990, Svensk biblioteksforskning nr 4 - Biblioteksforskning i Sverige, s. 69. 
10 Simmons, Randall, 1985, "The Homeless in the Public Library", s.110. 
11 Silver, Judi, 1996, Libraries and the Homeless: Caregivers or Enforcers,  
    http://www.lis.uiuc.edu/review/winter1996//silver.html 
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För djupare analys av uppsatsens empiriska undersökning med hänsyn på 
syfte och frågeställningar måste den vila på en teoretisk grund. Den presenteras 
i nästa stycke.  

Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgår från demokratiska funktioner som 
utgör ramen för folkbibliotekens verksamhet. Demokratiska principer som 
organisationerna IFLA, SAB, UNESCO, Sveriges bibliotekarieförbund och 
Bibliotekslagen formulerat. Stycket har delats in under rubrikerna 
Folkbiblioteket och demokratin samt Folkbibliotekets sociala funktion. 

Folkbiblioteket och demokratin 
När folkbiblioteken och demokrati nämns är det riktigt att först syfta på varje 
medborgares rätt att ta del av för henne viktig information för att aktivt kunna 
delta i den samhälleliga debatten och utvecklingen. Detta uttrycks tydligt i 
kulturpropositionen från 1974: 

Vår demokrati bygger på möjligheten för alla människor att ge uttryck för sina 
uppfattningar, delta i debatt och opinionsbildning och därigenom påverka utformningen 
av samhället. Ett krav på demokratin är att det finns möjlighet till en dialog mellan olika 
samhällsgrupper. Ett fritt kulturliv är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati 
och för en samhällsförändring i demokratiska former. Kulturell verksamhet är ett sätt att 
frigöra aktivitet och engagemang hos människorna. Kulturfattigdom i den meningen att 
möjligheter till aktivitet och engagemang förkvävs eller inte ges stöd att utvecklas är 
något i sig odemokratiskt och därigenom också ett hot mot demokratin.12 

Folkbiblioteksutredningen från 1982 menar att bibliotekens uppgift blir att 
erbjuda information för bildning, förströelse och fantasi. Rätten till fri 
information oavsett medium blir ett verktyg för invånarnas kunskapsprocess 
och det demokratiska maskineriet.13 Biblioteket tillhandahåller böcker och 
andra medier som folkbibliotekens nydanare Gösta Östling menar är 
nödvändiga för alla människor med viktiga humanistiska och sociala värden.14 
Litteraturen ger oss möten med levnadsöden, tankar, miljöer och upplevelser. 
Författaren Milan Kundera säger:  

                                                 
12 Östling, Erik, 1974, ”Biblioteket som bibliotek”, s. 33. 
13 Folkbiblioteksutredningen, 1982, Folkbibliotek i tal och tankar, s. 11 ff. 
14 Holmström, Bengt, 1982, Bilden av biblioteket, s. 14. 
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att litteraturen inte undersöker verkligheten utan existensen. Existensen är de mänskliga 
möjligheternas område - allt vad människan kan bli och allt vad människor är kapabla till. 
Biblioteket är denna forsknings formelsamling och dess enda möjliga laboratorium, vid 
sidan om författarens skrivbord, och dess forskningsinstitut.15 

Alla människor har behov av information men för individer i bristande 
intellektuella miljöer eller med liten skolning måste samhället ta ett särskilt 
ansvar att visa dem bibliotekets möjligheter.16 Biblioteksorganisationen IFLA 
(International Federation of Library Associations) antog i mars 1999 elva 
värdegrunder där man fastslog sin syn av den intellektuella friheten på 
bibliotek.17 Värdegrunderna sju till tio tas upp då de är intressantast för 
undersökningen. Som påminnelse är ett syfte att utröna bibliotekens 
uppfattning om hemlösa som besöksgrupp. Punkterna lyder: 

• Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för 
alla användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av 
diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak. 

• Biblioteksanvändare skall ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. 
Bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja 
användares identitet eller det material de använder. 

• Bibliotek finansierade av allmänna medel och till vilka allmänheten äger 
tillträde skall upprätthålla principerna om den intellektuella friheten. 

• Bibliotekarier och andra anställda i sådana bibliotek har en plikt att 
upprätthålla dessa principer.18 

Svenska bibliotekarieförbundet, BF, har antagit yrkesetiska riktlinjer för 
bibliotekarier. De får ofta göra bedömningar av verksamheten och användarna 
utifrån etiska och professionella ställningstaganden. Riktlinjerna som förbundet 
tog fram säger att:  

Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares behov 
arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög kvalitet och 

                                                 
15 Hansson, Jan, 2000, "Uppleva, leva sig in, leva samman", s. 143.  
16 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 13. 
17 IFLA, http//www.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_se.htm 
18 IFLA:s förklaring om intellektuell frihet, punkt sju till tio. 
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lättillgängliga, Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena, Bibliotekarien 
skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt och jämlikt. Den 
enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller personliga förhållanden och 
erhållen information, som lånat material.19  

I analysen undersöks hur yrkesetiska riktlinjerna efterlevs i bibliotekariernas 
kontakt med hemlösa biblioteksbesökare. 

Kristin Ellingjord Johansson som har studerat bibliotek- och 
informationsvetenskap och undersökt målskrivningar för olika kommuners 
biblioteksverksamheter skriver att: 

Folkbibliotekets demokratiska uppdrag framgår också av analysen som Joacim Hansson 
gör av 1995 års Kulturutredning och 1911 års Folkbiblioteksutredning. Han menar att 
något som binder samman de två utredningarna är föreställningen om folkbiblioteket som 
institution höjd över alla politiska och sociala samhällsgränser. I utredningarna består den 
demokratiska synen av två delar. Den ena i att biblioteket ska motverka ojämlikheter i 
samhället gällande tillgången till litteratur och den andra att bibliotekets uppgift är att 
försvara tillgången till fri information. Som offentlig institution har biblioteken alltså kraft 
att arbeta för utjämning av samhällsklyftor som delar upp befolkningen i grupper av de 
som har och inte har tillgång till information.20 

För att garantera bibliotekens fortlevnad i svenska kommuner utfärdade 
regeringen i december 1996 den svenska bibliotekslagen. Den ger 
folkbiblioteken ett demokrati-, kultur-, utbildnings-, informations-, och 
serviceuppdrag. §2 i lagen säger att bibliotekens uppdrag i samhället och för 
medborgarna ska vara: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet, i övrigt 
skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”21 

Bibliotekslagen ger biblioteken ett socialt uppdrag då den talar om att 
prioritera svagare grupper i samhället såsom barn, funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter. Alla medborgare skall enligt lagen ha 
tillgång till ett bibliotek för information och upplysning oavsett sin 
samhällsstatus och klasstillhörighet. Det är också något som FN-organet 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest yttrar. Manifestet utgavs 1949 och 
reviderades senast 1994. Det har betytt mycket för folkbiblioteksutvecklingen i 
flera länder med utgångspunkt i att frihet, välfärd och samhällelig utveckling 
uppnås genom välinformerade medborgare som aktivt tar del i samhällslivet. 

                                                 
19 Bibliotekarieförbundet, Etiska riktlinjer, http://www.dik.se 
20 Ellingjord Johansson, Kristina, 2002, Kulturskapare eller serviceorgan: folkbibliotekens uppdrag i  
    dagens samhälle, s. 11. 
21 Bibliotekslagen, § 2, http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 
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Folkbiblioteksmanifestet säger att folkbibliotekets funktioner är till för alla, 
oberoende av ras, kön, nationalitet eller samhällsklass. Särskilda tjänster ska 
ges till dem som inte kan ta del av vanliga utbud, som till exempel patienter på 
sjukinrättningar, intagna på anstalter samt handikappade människor. 
Folkbibliotekets huvuduppgift är att arbeta för utbildning, information och 
kultur och ”Att garantera medborgarna tillgång till alla slag av 
samhällsinformation.”22 

Ellingjord Johansson menar att målskrivningarna för Sveriges kommuners 
biblioteksverksamheter generellt visar att: 

Biblioteket ska verka för att skapa gemenskap och ge alla möjlighet till del i den 
kulturella välfärden. Det ska vara en plats vars verksamhet syftar till att öka människors 
livskvalitet och kreativitet, en öppen plats dit människor kan söka sig för utbyte av 
kunskap och tankar. Andra positiva värden som framträder är att bibliotek kan vara en 
plats som stärker människors identitet och känsla av sammanhang. 23 

Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) tillsatte 1998 en arbetsgrupp, 
Demokratigruppen, för att bredda debatten om demokrati och bibliotek. Som 
inspiration för reflektion och handling gällande bibliotekens demokratiska 
roller formulerades tio teser som skickades ut till alla Sveriges bibliotek.24 Fem 
av dessa biblioteksteser finner jag intressanta för bibliotekens inställning till 
hemlösa. Teserna är: Mötesplats i tid och rum, Uppleva, leva sig in, leva 
samman, Grogrund för delaktighet, Gränssnitt för medborgare samt Frizon för 
alla. I analysen av intervjuerna försöker jag finna hur väl dessa teser efterlevs 
och vad de betyder i praktiken.  

De danska biblioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-
Hansen menar att biblioteket inte får bli en statisk organisation utan ingår i det 
omgivande samhällets nätverk som ständigt förändras. Biblioteken måste 
därför anpassa sig och vara lyhörda till de tendenser som rör sig omkring 
biblioteksverksamheten. Ett lokalt bibliotek måste samarbeta och även verka 
som dynamisk motor i det omgivande lokalsamhället utifrån vad som där 
sker.25 

                                                 
22 Unescos folkbiblioteksmanifest, 1995, "Folkbiblioteksmanifest", s. 9. 
23 Ellingjord Johansson, 2002, s. 30. 
24 Atlestam, Kicki, Forsén, Ulla, Hassner, Kerstin, 2000, Bibliotek- mötesplats i tid och rum,  
   En bok om demokrati, s. 6 ff.  
25 Andersson, Marianne, Skot-Hansen, Dorte, 2000, Det lokale bibliotek, s. 256. 
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Folkbibliotekets sociala funktion 
Utöver bibliotekets primära uppgift som informationsförmedlare har det flera 
andra viktiga roller. I följande kommer jag att ta upp den sociala rollen och den 
som mötesplats i det offentliga rummet. Funktioner jag tycker är särskilt 
viktiga för hemlösa, den grupp som ingår i mitt undersökningsfält.  

Bibliotekens sociala betydelse är något som ibland tycks glömmas bort. 
Men i kristider med sviktande konjunkturer betonas deras sociala betydelse då 
bibliotekets resurser fritt står till buds för meningsfullt tidsfördriv och 
personlig utveckling. Så förekom under 1930-talets depression med biblioteken 
som ett medel bort från arbetslöshetens apati.26 Osäkra medborgare som 
upplever vilsenhet inför framtiden kan stärkas genom bibliotekens kompetens i 
att utveckla kunskap och tankar, och tillsammans med andra kommunala 
instanser kan man bekämpa uppståndna nedgångar i samhället.27 Ideologiskt 
ska biblioteken arbeta för alla grupperingar och deras varierande önskningar.28 
Detta inräknat i de speciella behov som kan uppstå i stadsdelar, där om så 
behövs, ett samarbete mellan bibliotek och lokala miljö- och 
bildningsorganisationer bör upprättas. Anders Järnegren, universitetslektor i 
sociologi i Lund, menar att: ”bibliotekets karaktär av ’neutral mark’ kan ha 
betydelse för möjligheterna att föra ut diskussionen till grupper av människor 
som normalt inte deltar i debatten”.29 Exempelvis för medborgargrupper som av 
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar hamnar utanför eget boende, 
samhällsinformation och arbete. Som tidigare nämnts ger biblioteken möjlighet 
att minska jämlikhetsklyftor. Tore Nordström, bibliotekschef i Örnsköldsvik 
menar att i princip alla statliga biblioteksutredningar håller fast vid den 
medborgerliga rättigheten biblioteket utgör och att de har en betydelsefull 
kulturell service bredvid den ordinarie verksamheten.30 Barbro Carlsson som 
arbetar på skolöverstyrelsen med kultur- och folkbildningsfrågor, skrev 1982 
att politiskt fattiga människor, sådana som står i marginalen beroende på 
sociala och ekonomiska samhällsförhållanden, behöver bibliotek som kan 
anpassa sig efter de svagare och utsattas behov av förändring.31  

Fil dr Joacim Hansson vid Bibliotekshögskolan i Borås menar att de 
”informationssvaga grupperna i samhället är de samma som också i övrigt kan 

                                                 
26 Holmström, 1982,  s. 13. 
27 Järnegren, Anders, 1982, ”Bibliotek, kris och samhällsplanering”, s. 46. 
28 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 165 ff. 
29 Järnegren, 1982, s. 49. 
30 Nordström, Tore, 1974, ”Biblioteket som kulturcentrum”, s. 49.  
31 Carlsson, Barbro, 1982, ”Bakom fasaden”, s. 52 ff. 
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definieras som underprivilegierade eller ’svaga’, såväl i social som ekonomisk 
mening”.32 Som länk mellan individer och myndigheter har folkbiblioteken 
möjlighet att nå personer som normalt lever i periferin, med information som 
kan vara direkt riktad till specifika grupper eller med mer allmän 
samhällskaraktär.33 Enligt organisationen Biblioteket i samhället (BIS) bör 
folkbiblioteken hålla med information till olika samhällsgrupperingar som kan 
ge insikt om deras egna förhållanden i omvärlden.34 Ett bibliotek kan på så sätt 
stärka individer att tro på sin inneboende förmåga att ändra och påverka.35 
Biblioteken sägs ha en socialiserande förmåga enligt biblioteksforskaren Liz 
Greenhalg: ”The library works as an entry point to a wider society for many 
different groups and it therefore has a particular kind of socializing role.”36 
Omvänt anses att biblioteken även bör verka som instrument för enskilda att 
framföra egna åsikter och ställningstaganden.37 

Enligt en undersökning i Storbritannien så var de sociala och ekonomiska 
fördelarna med att driva ett bibliotek i ett socialt instabilt område mycket högre 
än om biblioteket inte skulle finnas. Forskarna Grenhalg och Worpole säger 
att: ”…neighbourhood library is a much cheaper form of welfare provision 
than the alternative costs of increased policing, custody costs and other 
factors.”38 

Enligt undersökningen av besökares aktiviteter på bibliotek i 
Storbritannien fann man att många var ”omätbara”. Funktioner som biblioteken 
inte har primära men som ändå anses viktiga av besökarna. Några av dem var 
att använda caféet, möta människor, hålla sig varm, delta i det sociala 
samspelet eller som tillflyktsort i staden.39 Bibliotekets från omgivningen 
störningsfria och avskilda rum inbjuder människor till samtal och möjlighet att 
lyssna.40 Bibliotekens lokaler kan därför fungera som fristad där man kan läsa, 
strosa och sova utan att bli störd. Biblioteket är ofta den enda platsen i en 
stadskärna dit många människor ensamma går för lugn och ro samtidigt som de 
kan känna sig personligt trygga. Detta gäller särskilt ensamma kvinnor.41 För 

                                                 
32 Hansson, Joacim, 2003, "Professionalism, folkbildning, och de socialt underpriviligerade", s. 13. 
33 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 110. 
34 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 153. 
35 Greenhalg, Liz, Worpole, Ken, Landry, Charles, 1995, Libraries in a World of Cultural Change, s.  
 20. 
36 Greenhalg, Worpole, Landry, 1995, s. 90. 
37 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 153. 
38 Greenhalg, Worpole, Landry, 1995, s. 99. 
39 Greenhalg, Worpole, Landry, 1995, s. 35. 
40 Norman, Birger, 1982, ”Mina bibliotek”, s. 30. 
41 Greenhalg, Worpole, Landry, 1995, s. 52. 
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flertalet personer kan biblioteket vara huvudorsaken till besöket i staden bara 
för att få bläddra i tidningar, kolla upp notiser om arrangemang, träffa vänner 
eller fika.42 Det viktiga blir att verka som arena där möjligheter till 
meningsfullare liv, utveckling av personligheter och demokrati ges utrymme.43 
Biblioteken har därför en viktig uppgift att verka som frizon för alla 
medborgare då de är en del av offentligheten som inte står under den privata 
marknaden med sina utestängningsmekanismer där personer utestängs på 
grund av sina sociala och/ eller ekonomiska villkor .44  

Modellen för svensk biblioteksarkitektur har generellt varit att utforma 
byggnader för folkbibliotekens ändamål utefter användarens sinne av 
välbefinnande. Ljus och olika färgkulörer tillsammans med estetisk inredning 
har anpassats optimalt för att göra lokalerna till samlingsplats för kulturella 
ändamål utöver den ordinarie verksamheten. Jag citerar Otttervik:  

Där den inbjudande miljön kompletteras med bibliotekspersonalens strävan att komma 
människor till mötes, har man skapat ett ansikte utåt och inåt, karakteriserat av den 
harmoni, som är en så viktig förutsättning för ett framgångsrikt biblioteksarbete.45 

En central roll för biblioteken är att kunna erbjuda hjälp och möjligheter till 
kommunala föreningar och organisationer som vill nå ut med sina 
informationsprogram.46 Med sina många utspridda lokaler kan de användas för 
verksamheter bortanför den reguljära även om centrala uppgifterna är 
förmedling av emotionell och intellektuell information.47 Nämnt i slutanalysen 
är en undran om inte frivilligorganisationer genom biblioteken kan nå hemlösa 
med information. Om folkbibliotek som rum för möten säger författaren Göran 
Greider: 

Själva existensen av ett bibliotek i någon vanlig svensk ort förändrar den ideologiska 
laddningen i stadsbilden […] en byggnad som markerar det offentligas närvaro i den 
sociala vildmarken. Själva existensen av ett offentligt bibliotek talar om för invånarna att 
demokratin, dvs. de gemensamma angelägenheterna, sträcker sig också hit.48 

                                                 
42 Greenhalg, Worpole, Landry, 1995, s. 73. 
43 Nordström, 1974, s. 65. 
44 Löfgren, Mikael, 2000, ”Frizon för alla”, s. 62.  
45 Ottervik, Gösta, Möhlenbrock, Sigurd, 1964, Bibliotek i Sverige, s. 144. 
46 Nordström, 1974, s. 63. 
47 Norman, Birger, 1982, ”Mina bibliotek”, s. 30. 
48 Greider, Göran, 2000, ”Biblioteket, demokratin och kulturen”, s. 97. 
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Bibliotekariestudenterna Helena Carlsson och Christina Persson menar att 
folkbiblioteken har en viktig social funktion som mötesplats för många 
människor. Särskilt gällande pensionärer, arbetslösa och ensamma. De säger att 
det finns många besökare som använder folkbiblioteken som ett andra 
”vardagsrum” istället för att i första hand låna böcker.49 Det stämmer överens 
med ensamma hemlösa som går till biblioteket som social inrättning vilket 
undersökningen senare pekar på. Carlssons och Perssons biblioteksstudie visar 
att mötesplatsfunktionen inte helt saknar konflikter. 

Vissa grupper eller individer kan ibland uppträda ”störande”. Missbrukare eller 
alkoholister besöker biblioteket ibland och deras beteende kan uppfattas som jobbigt av 
övriga besökare samt personal. […] Det är positivt att folk besöker biblioteket anser 
personalen. Samtidigt vill man inte att det ska få funktionen som en värmestuga eller 
uppehållsrum. Men åsikterna går lite isär här. Man anser dels att det är roligt när folk 
kommer till biblioteket även om det inte är av någon speciell anledning, men vill att 
bibliotekets huvudfunktioner d v s att främja läsandet inte ska komma i skymundan. Att ta 
sig tid med människorna oavsett deras avsikter med biblioteksbesöket är viktigt.50  

Även 1982 års folkbiblioteksutrednings sammanställning av kommuners 
biblioteksprogram visade att ambitionerna ofta var att folkbiblioteket skulle 
vara samhällets träffpunkt för sociala aktiviteter, vara ett samhälleligt 
resurscentrum för information samt vara till för alla och då särskilt eftersatta 
grupper.51 

Centrala begrepp 
Här redogörs för några viktiga och förekommande begrepp i uppsatsen. 

Folkbibliotek: Ett för allmänheten tillgängligt bibliotek som 
tillhandahåller medier för förströelse, bildning och utbildning. Folkbiblioteken 
finansieras till största delen av primärkommunen, men kan också få bidrag från 
statens kulturråd, från andra statliga myndigheter eller från landstinget. 
Folkbibliotek finns i var och en av Sveriges 284 kommuner.52  

Hemlös: Det finns olika definitioner av vad hemlöshet är som gör att det 
blir ett svårfångat begrepp. Både i Sverige och i övriga världen finns ingen 
allmängiltigt tagen definition av uttrycket. Detta medför att det blir väldigt 
                                                 
 
49 Carlsson, Helena, Persson, Christina, 2001, Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om      
 folkbibliotekens funktion som mötesplats, s. 51. 
50 Carlsson, Persson, 2001, s. 30. 
51 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s.27.  
52 Nationalencyklopedin, 1991, andra bandet, s. 521.  
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svårt att jämföra hemlöshetsundersökningar från en tid till annan eller mellan 
nationer.53 Swärd menar att olika undersökningar utgår från olika grupper av 
hemlösa med egna lösningar bundet till grupperna.54 I min uppsats har jag valt 
att följa de definitioner som uttrycks av socialstyrelsen enligt 1993 års 
hemlöshetsundersökning samt enligt SOU 2000:14.     

1. Personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande 
inneboende förhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är 
uteliggare. Till de hemlösa räknas således personer som bor på institutioner eller 
härbergen […] Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos kompisar 
eller bekanta.55  

2. En hemlös människa är en person som saknar tillgång till egen bostad och vars 
livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla en reguljär bostad.56 

Sociologen Ingrid Sahlin har delat upp olika undersökningars förekommande 
definitioner av hemlöshet i två grupper som hon kallar bostads- respektive 
asocialitetsrelaterade definitioner.57 

• Bostadsrelaterade definitioner avser personer vars hemlöshet beror på olika 
boendesituationer, t ex. om man bor på institution, hos vänner och bekanta 
eller helt saknar bostad. 

• Asocialitetsdefinitionen syftar på hemlöshet beroende på personens 
individuella perspektiv som missbruk, kriminalitet, psykisk störning eller 
annat avvikande beteende. 

Hon menar att de två definitionerna speglar olika synsätt och metoder man 
utgår ifrån och som sammanfattningsvis kan ge skiftande föreställningar om 
vad hemlöshet är. Begreppet hemlöshet kan bindas till känslomässiga tillstånd 
och sociala band. Vissa människor har bostad men föredrar att sova på 
parkbänkar och toaletter därför att de inte finner sig tillrätta inom hemmets 
väggar.58 

                                                 
53 Kommittén för hemlösa, 2000, SOU 2000:14, Adressat okänd - om hemlöshetens 
 bakgrund, orsaker och dynamik, s. 21.  
54 Swärd, 1998, s. 40. 
55 Swärd, 1998, s. 33. 
56 Kommittén för hemlösa, 2000, s. 10. 
57 Kommittén för hemlösa, 2000, s. 71. 
58 Swärd, 1998, s. 30. 
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En distinktion finns mellan orden hemlös och bostadslös. Det förra syftar 
på en person utan tillgång till hem medan det senare syftar på personer utan 
eget hem men som har möjlighet till bostad genom till exempel vänners 
försorg. Båda betydelserna menar att personen inte är skriven på fast adress 
och saknar reguljärt hem. För att undvika förvirring hos läsaren är hemlös det 
ord som genomgående används i uppsatsen. De intervjuade hemlösa har alla 
varit härbergsboende. 

Härbärge: Ytterst av medellågty. Herberge, ursprungligen med 
betydelsen: plats som kan hysa en här; gammalt ord för enklare 
övernattningsställe eller värdshus; även institution för bostadslösa (vilka ibland 
kallades härbärgesklientel).59 Syftet med härbergen är att ge en akut sängplats 
för natten till de obemedlade och fattiga, ofta mycket spartanskt och i 
flerbäddssalar. Några ambitioner till rehabilitering har inte funnits.60 I 
socialstyrelsens undersökning av hemlösa 1999 var 1182 personer 
härbergsboende eller uteliggare i Sverige. 83 procent var män och 17 procent 
kvinnor. Många har varit hemlösa mycket lång tid.61 Man varnar för 
socialisering i en ”hemlöshetskultur” som skiljer sig från vanligt boende. De 
blir passiva och hjälplösa att bryta sitt levnadsmönster och förhållandena kan 
även förvärras.62  

Härberget har tydligt uttalade regler som gästerna ska följa för att inte 
riskera bli utan boende. Reglerna kan se olika ut mellan olika härbergen 
beroende på ägare och huvudman. En vanlig modell som härbergen följer är 
insläpp mellan kl.19.00-21.00 där en fast rutin med inskrivning, uppvisning 
och avlämning av vapen och droger samt att personen signerar en acceptans av 
härbergets förhållningsregler, sedan följer gemensam enklare förtäring. Kl. 
22.00-23.00 ska tystnad råda, vanligen sover man i flerbäddsrum med separat 
kvinnoavdelning. Kl. 06.00-06.30 är det väckning och frukost. Kl. 07.00-08.00 
töms härberget och städas inför kommande natt.63 

RIA - Hela människan (Kyrkornas Rådgivning i Alkoholfrågor): 
Rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor, socialt omvårdnads- och 
behandlingsarbete utifrån kristen grundsyn. Har sedan 1959 bedrivits inom 
ramen för De kristna samfundens nykterhetsrörelse. RIA söker, bland annat via 
uppsökande verksamhet och behandlingshem, stödja och hjälpa missbrukare. 

                                                 
59 Nationalencyklopedin, 1992, nionde bandet, s. 265. 
60 Swärd, 1998, s. 201. 
61 Socialstyrelsen, 2000, s. 53. 
62 Kommittén för hemlösa, 2000, s. 143. 
63 Rickäng, Bertil, 2000, Hemlösas situation - erfarenheter inom Hela människan, s. 7. 
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Verksamheten omfattar ett hundratal lokala rådgivningsbyråer (RIA-enheter) 
och bedrivs till stora delar ideellt.64 I Gävle finns ett sådant dagcenter där 
intervjuer av sex hemlösa bedrevs för uppsatsens undersökande del. 

Frivilligorganisationer är frivilliga då de utan myndigheters inblandning 
engagerar sig praktiskt i sociala frågor i det breda samhällsfältet. Den socialt 
inriktade frivilligsektorn är i jämförelse med andra länder ringa i Sverige. 
Vanligt är att organisationer som arbetar aktivt med hemlösa har en 
organisationstyp som står sociala myndigheter nära. Genom att människor fritt 
kan söka sig till dessa organisationer finns stora fördelar. Många hemlösa letar 
sig endast till organisationerna. År 1993 var 88 procent av de hemlösa kända 
hos sociala myndigheter medan resterande endast fanns hos 
frivilligorganisationer. De är därför en viktig kanal för många människor som 
inte önskar samröre med socialtjänsten.65 Frivilligorganisationer blir även ett 
språkrör stående på de utsattas sida i kampen att få rösterna hörda i den 
politiska och samhälleliga debatten. 

Metod och källmaterial  
Som metod har använts intervjuer med hemlösa och bibliotekarier. En enkät 
ställd till hemlösa utarbetades men gav dåligt svarsresultat. Den användes 
därför som komplement till intervjuerna. Insamlad information utgör 
källmaterialet som legat till grund för analysen. Analysen baseras på de 
teoretiska utgångspunkterna, intervjuer av hemlösa och bibliotekarier samt på 
tidskriftsartiklar om hemlösa på bibliotek i USA.  

För bredare förståelse och djupare inblick i forskningsområdet inledde jag 
arbetet med dokumentstudier av tidigare undersökningar. Litteratur har funnits 
genom universitetens hemsidor, databaser och bibliotekskataloger. 

Enligt Swärd finns inom hemlöshetsforskning två möjligheter att utföra 
orsaksanalyser. Antingen orienterat mot de hemlösa individernas situation eller 
mot hemlösheten som socialt problem genom analys av statistiska uppgifter 
och sambandsberäkningar.66 Min undersökning får klassas efter först nämnda 
där analysen gjorts utifrån intervjuade hemlösas egna berättelser och åsikter. 

Jag följde en kvalitativ empirisk undersökningsmetod där subjektiv 
tolkning av undersökt material fått stor betydelse. Den kvalitativa metoden 

                                                 
64 Nationalencyklopedin, 1994, femtonde bandet, s. 535. 
65 Kommittén för hemlösa, 2000, s. 147. 
66 Swärd, 1998, s. 109. 
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medger att varje företeelse består av en unik kombination av kvaliteter och 
egenskaper och därför inte kan mätas eller vägas.67 

Sociologiprofessor Jan Trost säger att för studier och förståelse av 
individers sätt att resonera eller upptäcka skiftande handlingsmönster är en 
kvalitativ undersökning lämpligast.68 Utmärkande drag för metoden är 
helhetsinriktningen som utgår från undersökta människors föreställningar där 
sociala fenomen ska begripas inifrån. Kritik mot metoden är den subjektiva 
hållningen där insamling och tolkning av materialet helt beror på individerna. 
Resultaten i uppsatsen bygger på författarens egna tolkningar av intervjuer och 
analyserad information. Person som utför liknande forskning kan därför finna 
andra resultat. Jag ämnar inte åberopa några generella slutsatser av analyserat 
material. Informanter som intervjuats är för få till det och meningen är närmare 
att presentera åsikter med hänsyn till uppsatsens frågeställningar.  

Intervju som metod 
För undersökningsmomentet valdes djupintervjuer där fältanteckningar fördes i 
block samt inspelning med bandspelare om informanten medgav. En icke-
standardiserad intervjuform som medgett större flexibilitet vid frågeställandet 
till den intervjuade användes. Intervjuerna var icke-strukturerade, det vill säga 
att merparten av frågorna var öppna och gav möjlighet för informanten att 
svara utifrån egna attityder och erfarenheter.69 Hela undersökningen bedrevs ur 
kvalitativt perspektiv, från datainsamling och analys till tolkning av resultaten. 
Så kallad ”variant A” enligt Trost:s kvalitativa ansatstabell.70 

Fördelar som uppnås med intervju som utfrågningsmetod är möjligheter att 
ge information om tidigare händelser, ge fakta om dolda förhållanden samt ge 
upplysningar som ligger ”under ytan”.71 

Intervju med hemlösa 
Sex hemlösa, fem män och en kvinna, intervjuades på frivilligorganisationen 
RIA - Hela människans dagcenter i Gävle i februari år 2003. För 
undersökningen som socialstyrelsen utförde 1993 listades skalor på olika typer 
av hemlöshet. De hemlösa som intervjuats i uppsatsen placeras i grupperna Ab 
till Ac, det vill säga bor på härbergen eller särskilda arrangemang för 

                                                 
67 Andersen, Heine, 1994, Vetenskapsteori och metodlära, s. 71. 
68 Trost, Jan, 2001, Enkätboken, s. 22. 
69 Andersen, 1994, s. 71 ff. 
70 Trost, 2001, s. 20. 
71 Andersen, 1994, s. 80. 
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bostadslösa från dag till dag till på något längre sikt.72 Urval av informanter har 
gjorts genom att RIA:s biträdande föreståndare tillfrågat gäster om villigheten 
att intervjuas efter eget intresse och ”dagsform”. Gästen förmedlades till ett 
mindre rum jag upplåtits i RIA:s lokal för att ostört bedriva intervjuerna. Vad 
jag bedömt har gästerna uppriktigt intresserat tagit del av frågorna och ingen 
informant var drogad. För information om vilka frågor som ställdes ses bilaga 
1. 

Intervju med bibliotekarier 
Under tre dagar i februari 2003 intervjuades fyra bibliotekarier, varav tre på 
stadsbiblioteket i Gävle och en på filialen i Andersberg. Intervjuerna utfördes 
på bibliotekariernas tjänsterum. Anledningen till att fler informanter valdes på 
stadsbiblioteket var att de hemlösa enligt undersökningen mest gick dit. 
Således torde stadsbibliotekarierna ha störst erfarenhet av hemlösa som 
besöksgrupp. En informant är verksam bibliotekschef och kunde delge mer 
övergripande åsikter. Intervjuerna var nödvändiga för att vidga bilden av 
studiefältet genom ett biblioteks erfarenheter av hemlösa. Även här utfördes en 
ostrukturerad form av intervju. För frågor som ställdes ses bilaga 2. 

Enkätundersökning på härberget 
För att nå större antal hemlösa och därigenom bredda studien utfördes en 
enkätundersökning på härberget i Gävle. Verksamheten drivs av Gävle kristna 
råd i samverkan med RIA i Gävle. Härbergets policy att gästande ska ges full 
anonymitet tillät inte att jag själv genomförde distributionen av enkäterna. 
Enkätformulären delades ut av personal under tre veckor för att säkra en god 
svarsfrekvens. Informanterna prickades av varefter enkäterna lämnades in för 
att undvika dubbelräkningar. Tyvärr blev resultatet otillfredsställande då endast 
8 procent av 80 utlämnade enkäter besvarades mot förhoppningen på 25 
procent. Anledningen var att Härberget i snitt har cirka tio permanent 
återkommande gäster per natt. Utifrån förutsättningen var antalet svarande 
procentuellt bra, men utifrån antal hemlösa jag hoppats nå mycket dåligt. Om 
gästerna svarat var upp till samtycke och medvetandetillstånd. Av sex enkäter 
är tre ifyllda av kvinnor och tre av män, åldern varierar mellan 41-69 år. Alla 
är härbergsboende utan egen bostad. Inkomna och besvarade enkäter har 
använts som komplement till intervjuerna. För enkäten i helhet ses bilaga 3. 
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Observation som metod 
Observationer som metod valdes bort då formen är tidskrävande och mer 
svårarbetad med tanke på uppsatsens syfte. Att bevaka och följa förmodade 
hemlösa på bibliotek torde bli meningslöst när målet är djupare förståelse av 
bibliotekens betydelse för gruppen. Även svårigheter uppstår att med säkerhet 
fastställa att observerad ingår i undersökningsfältet. 

Disposition 
Första kapitlet introducerar läsaren en kort historik om svensk hemlöshet samt 
rådande fakta om dagens hemlösa. Andra kapitlet visar utvecklingen av 
sockenbiblioteken från sekelskiftet 1900 fram till nutida folkbibliotek. 
Samhällsfunktioner biblioteken ålagts då och idag med tonvikt på svagare 
grupper visas. Därefter presenteras resultaten från undersökningen av 
bibliotekarier och hemlösa på biblioteket i Gävle. Sedan följer ett stycke om 
internationella erfarenheter av hemlösa biblioteksbesökare som i analysen 
jämförs med svenska förhållanden. Sist redovisas slutdiskussionen utifrån 
uppsatsens syfte och mål samt en sammanfattning med de viktigaste resultaten. 
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Hemlöshet 

För att belysa läsaren om hemlöshetens bakgrunder och skapa större förståelse 
i senare presenterad undersökning följer en summarisk redogörelse om 
hemlöshet ur historiskt perspektiv fram till idag. Även teorier och faktorer som 
inverkar kring hemlöshet tas upp. 

Hemlöshet från 1500-tal till framväxande välfärdssamhälle 
Hemlöshet som socialt- och samhällsproblem kan spåras långt tillbaka i tiden, 
medan hemlöshet med nuvarande innebörd är relativt nytt. Under 1800-talet 
existerade hemlöshet i mening ”att vara utan bostad”, men var inte allmänt 
förekommande begrepp. För beskrivning av tillståndet användes vanligare ord 
som gå husvill eller husvill. Även orden tidstjuvar, lösdrivare, landsstrykare 
och luffare förekom i folkmun. 

Tiggare och lösdrivare var ett problem redan under 1500-talet främst i 
Stockholm. Generellt uppfattades tiggare och fattiga som arbetsovilliga och 
lata. Att de frivilligt valt sättet att leva och därför skulle jagas iväg från 
huvudstaden. År 1663 utfärdades Stockholms stads tiggarordning med syfte att 
få ordning med tiggare. Bland annat föreslogs att tiggeri enbart fick utföras av 
speciellt utvalda iklädda särskilda kläder för möjligheten att identifiera dem.  

Omkring 1845 fanns 6000 personer häktade för ”försvarslöshet och 
olovligt kringstrykande”. Orsaker till antalet lösdrivare var fattigdom, missväxt 
och återkommande krigföring fram till början av 1800-talet.73 En enhetligare 
utformning av fattigvården tog sin början med 1847 års fattigvårdsförordning. 
Detta vid samma tidpunkt som politiska agendan handlade om utvecklandet av 
demokratins form, där 1840 års riksdag fört en socialpolitisk stormig debatt 
föregående den nya förordningen. 

Lagen om försvarslösa ersattes 1885 med lag (1885:27) angående 
hantering av lösdrivare. Trots att synen på tiggare i samhället mildrats medgav 
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den nya lagen att kringdrivande människor utan arbete kunde anhållas med 
varning som påföljd. Greps personen en andra gång riskerades en dom till 
tvångsarbete på tre år. Lagen medgav att härbergsboende kunde överflyttas till 
straffarbete. Lagen om lösdriveri avskaffades inte förrän år 1965 när nya lagen 
om förfarandet vid samhällsfarlig asocialitet infördes. 

De första två decennierna av 1900-talet lade grunden för modern 
socialpolitik jämte övrig demokratiutveckling i samhället. Fattiga tiggare 
började ses som individer med mänskliga rättigheter. En viktig anledning var 
fattigvårdslagen som tillkom år 1918. Här hade ett reformarbete drivits av det 
tillkomna Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bestående av 
riksdagsmän och liberala filantroper. Den obligatoriska fattigvården skulle 
innefatta ”det underhåll och den vård som äro erforderliga”. Detta gällde dock 
inte personer vars nöd hade orsak i alkoholmissbruk eller ovillighet till arbete. 

I november 1912 till januari 1913 besöktes Stockholms natthärbärgen och 
ungkarlshotell av en grupp sammanslutna kallad 1912 års män. Gruppen 
bestod av män ur olika yrkeskategorier med gemensamt samhällsintresse. 
Utklädda till hemlösa observerades förhållanden inifrån med intryck som 
skrevs ner och redovisades i CSA:s organ Social tidskrift. Bilden som 
presenterades var vedervärdig och misären ett faktum. Till följd skapades 
debatter och initiativ i stadsfullmäktige. 

CSA drev tesen att bostadsfrågor var av social natur och ingen fråga för 
fattigvården. Mellan 1933-1935 fördubblades produktionen av bostäder efter 
en uppgörelse mellan bondeförbundet och den av Per-Albin Hansson ledda 
socialdemokratiska regeringen.74 En bostadssocial utredning tillsattes som efter 
14 år publicerade sina slutbetänkanden (SOU 1945:63, 1947:26). Den utgjorde 
grund för efterkrigstidens bostadspolitik där kommuner uppmanades att bilda 
allmännyttiga bostadsföretag att förvalta och bygga hyreslägenheter.  

Hemlöshet i välfärdssamhället (1965-)  
Hemlösheten ökade i början av 1960-talet och det fanns drygt 3000 
kommunala härbergsplatser. För bekämpning av bostadsbristen 1965 
verkställde regeringen miljonprogrammet som innebar att en miljon bostäder 
skulle produceras under en period av tio år. Det ledde till överskott av bostäder 
som på 70-talet gav Sverige världens högsta bostadsstandard där utslussning av 
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 23

hemlösa till eget boende steg. Den tiden ökade även samhällsinsatserna i form 
av socialmedicin till hemlösa med missbrukarproblem. Ett exempel var den 
omtalade Krukis verksamheten i Stockholm åren 1967-1969.75 

Antal hemlösa ökade på 1980-talet, främst i storstäderna blev de 
påtagligare. I mitten av decenniet uppstod nya hemlöshetsinstitutioner med 
värmestugor och dagcentraler drivna av religiösa- och frivilligorganisationer.76 
Samtidigt förändrandes missbrukarvården där flera äldre 
missbrukarinstitutioner som tagit hand om missbrukande hemlösa lades ner.77 
Av undersökningar och fältstudier som Socialmedicinska institutionen Kronan 
utförde i slutet på 1980-talet konstaterades att yngre andel uteliggare stigit, att 
uteliggare och härbergsboende med psykiska problem ökat, att antal 
uteliggande kvinnor ökat i ringa bemärkelse samt att alkoholmissbruk minskat 
marginellt medan narkotika- och blandmissbruk ökat.  

Under andra halvan av 1990-talet har hemlöshet uppmärksammats alltmer 
där media lyft fram den ovärdig ett välfärdssamhälle. Om institutioner 
avvecklades under 1970-talen har de under 1990-talet åter öppnats i form av 
härbergen och kategoriboenden. Efter miljonprogrammet som hjälpte många 
bostadslösa har utvecklingen gått motsatt riktning och gett ökad exklusion. Det 
är påtagligt i offentliga rummet vilket blivit alltmer privatiserat.78 Vissa städer 
har socialtjänst och affärsidkare i samverkan mot tiggare för att citykärnan då 
bedöms säkrare och mer trygg. Enligt Swärd förtäljer tidningsreportage hur 
samhället blivit hårdare i attityden till hemlösa: ”det finns inte en port i denna 
stan där vi kommer in längre. Överallt sitter lappar där det står att man inte kan 
ha uteliggare. Vi ska bekämpas står det”, uttalar sig en hemlös kvinna.79 Med 
hemlöshet bildas ofta en extrem form av utestängning från den sociala sfären i 
flera olika samhällsfält, där utestängning i ett fält startar en kedjereaktion av 
utestängningar.80 Det finns en paradox i situationen att leva utanför då dessa 
människor samtidigt lever mitt i samhället. De har ingen dörr till ett hem att 
stänga efter sig utan tvingas äta, sova och leva på platser där de ständigt 
beskådas. Paradoxen blir att de trots utanförskapet konstant upplever sig 
bevakade då de bokstavligen lever och rör sig i samhällets centrum. Hemlösa 
som visar dålig hygien eller går trasigt klädda är ofta införstådda med att de 
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påverkar sin omgivning. Det kan ha negativ inverkan på självkänslan då de av 
andra människor inte uppfattas som individer utan som en kategori. Många 
hemlösa och särskilt kvinnor försöker dölja situationen genom att hålla sig rena 
och använda hela kläder när de rör sig i offentliga rummet. Att vara fräsch blir 
ett sätt att försöka tillhöra mängden och avskärma sig från den 
schablonmässiga bilden av en hemlös.81  

Den nya hemlösheten var ett begrepp som uppkom i offentliga debatten 
under 1990-talet. En anledning till begreppet var att markera en distinktion 
mellan grupperna hemlösa. De utgjordes inte längre enbart av alkoholiserade 
medelålders män utan också av kvinnor, ungdomar och människor med 
psykiska problem. Men fenomenen är inget nytt bland hemlösa utan det är 
istället den stora uppmärksamheten mot dem som är ny.82 

Den hemlöse individen personifieras ofta i media som socialt utslagen, 
med stora missbruksproblem och psykiska störningar. Denna stereotypa bild av 
hemlösa som uteliggare är inte helt representativ för alla som saknar bostad då 
uteliggarna utgör en minoritet av gruppen. År 1993 fanns cirka 10 000 hemlösa 
i Sverige varav 10 procent var uteliggare enligt rådande definition.83 Däremot 
verkar uteliggarnas situation förvärrats enligt Socialstyrelsens undersökning 
från 1999. Det har medfört att associeringar från arbetslivet ökat, färre har egen 
inkomst och andelen psykiskt störda har ökat från 19 till 35 procent. Även 
antal boende utanför de tre största städerna har ökat från 38 procent till 54 
procent.84 Den rikstäckande kartläggning socialstyrelsen utförde 1999 visar att 
15 av landets kommuner hade minst 100 hemlösa och enligt definition 
beräknades finnas 8440 hemlösa i Sverige varav 700 var härbergsboende och 
500 uteliggare.85 Gävle har cirka 80 hemlösa.86 

Jämförs hemlöshetens utveckling sedan 1960-talet med idag menar Swärd 
att Avinstitutionalisering bytts mot Reinstitutionalisering, Integration gått mot 
Exklusion, Hjälp och behandling mot Behovsprövning och motkrav samt att 
Statens ansvar blivit Individens ansvar.87 
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Fakta om dagens hemlösa  
Bedömningar Kommittén för hemlösa gjort är att majoriteten hemlösa är 
människor som tillfälligt saknar hem till följd av en svag position på 
bostadsmarknaden. Hemlöshet tenderar att uppkomma i tider av ekonomisk 
tillväxt och ökad urbanisering medan den mäts och uppmärksammas i tider av 
nedgång och ekonomisk stagnation. Hemlöshet är koncentrerad till större 
städer men är också en realitet i mindre städer där hemlösa med utomnordisk 
bakgrund ökar och av personer under 30 år är majoriteten kvinnor.88 

Socialstyrelsens kartläggning 1999 visar att flest hemlösa är män och var 
femte kvinna. Medelåldern är 39 år (kvinnor 37 år och män 40 år), hälften 
lever på socialbidrag och en fjärdedel har sjukbidrag eller pension. I Stockholm 
finns hundratal tiggare där studier visar att majoriteten är hemlösa med stora 
missbruksproblem. Var tredje hemlös har barn under 18 år, men många barn 
antas leva i familjehem i frånvaro av hemlös förälder. 40 procent är nyblivna 
hemlösa och en femtedel är hemlösa sedan minst fyra år. 70 procent har 
missbruksproblem, 35 procent psykiska problem och en fjärdedel har 
dubbeldiagnos (missbrukare med psykisk sjukdom). Män har vanligare 
problem med missbruk och kvinnor psykiska problem. Yngre hemlösa 
använder oftare narkotika och äldre alkohol. En tredjedel, cirka 3000, av 
Sveriges hemlösa bor i storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö.89 

Utmärkande bland hemlösa i USA jämfört med övrig befolkning i landet är 
att de oftare lever ensamma, kommer från splittrade hem, är gifta i mindre 
omfattning, saknar längre teoretisk utbildning och oftare haft kontakt med 
psykiatriska- och alkoholkliniker. Swärd säger att även om hemlösa lever i ett 
utanförskap gentemot övriga världen finns inom hemlöshetsgruppen värden 
och normer som skapar en solidaritet och ”vi-känsla” mellan dem. Hemlösa i 
dessa grupper får ofta behoven av tillhörighet tillfredsställda här inom, något 
som övriga samhället inte kan ge. Lämnar de gruppen förlorar de sociala 
värden och riskerar bli väldigt ensamma.90  

Kommittén för hemlösa menar att det inte går att peka ut enskilda faktorer 
i välfärdsutvecklingen som påverkar hemlösheten. Däremot finns ett flertal 
allmänna faktorer i samverkan man tror har hög signifikans för 
hemlöshetsprocessen. Dessa kan vara: arbetslöshet, disponibel inkomst, 
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socialförsäkringssystemets och missbrukarvårdens utformning.91 Swärd menar 
att många hemlöshetsforskare är eniga om komplikationen till att exakt veta 
faktorerna som skapar hemlöshet är hög. Vad de tror sig veta är att ett snårigt 
system av ekonomiska, kulturella och sociala variabler ligger bakom 
problemet.92 Samhällsgrupper med redan svag ekonomi riskerar särskilt att 
drabbas av faktorerna och bli marginaliserade till samhällets bottenskikt.  

De mest utsatta har enligt Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum varit 
ungdomar och invandrare utan möjlighet till arbetslöshetsersättning. Samt 
individer med dåligt fotfäste på arbetsmarknaden på 80-talet och som fått 
sämre möjligheter att bättra levnadsförhållandena under 90-talet. 

Av 32 kommuner som enligt Boverket hade bostadsbrist våren 1999 ingick 
endast 50 procent av de, enligt socialstyrelsens kartläggning, tio kommuner 
med flest antal hemlösa. Det visar att i hälften av kommuner med flest hemlösa 
och utan brist på bostäder hyr inte bostadsföretagen ut till hushåll med 
socioekonomiska svaga resurser. Av hushållen som vräks består hela två 
tredjedelar av män mellan 25-40 år där 70 procent har svenskt medborgarskap. 
De flesta vräkningarna beror på obetalda hyror (85 procent) och resten på 
störningsuppträdande eller av återkommande förseningar med 
hyresinbetalningar.93 Jämfört med USA verkar Sverige ha mindre problem med 
antalet hemlösa familjer.94 För de som vräks och saknar möjlighet att inhysa sig 
hos vänner och bekanta återstår oftast härberget som enda alternativ till att 
sova under bar himmel. 

Institutioner som drevs utifrån samhälleliga syften som att stävja superi 
och höja god moral var läsestugorna och folkbiblioteken i Sveriges tidiga 
1900-tal. Nästkommande kapitel redogör för folkbibliotekens framväxt och 
sociala funktioner för marginaliserade grupper. 
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Folkbibliotek 

Detta kapitel visar en kort historik kring de moderna folkbibliotekens framväxt 
i Sverige. Fokus riktas på folkbibliotekens betydelse för marginaliserade och 
”svaga” användare där gruppen hemlösa ingår.  

Från läsesällskap till modernt folkbibliotek - en historik 
Dagens svenska folkbibliotek har sina historiska rötter i läsesällskapen, 
sockenbiblioteken och folkrörelsebiblioteken.95 I Sverige uppstår det första 
kända folkbiblioteket omkring år 1800. Denna tid förekom flertalet 
läsesällskap för en sluten krets människor som gemensamt köpte in, lånade och 
diskuterade politisk, social och ekonomisk litteratur med varandra. 
Medlemmarna i de kooperativa läsesällskapen var godsägare, affärsmän, 
officerare och fabrikörer, ledare för det annalkande industrisamhället.96 

I Värmland startade runt 1830-talet sockenbiblioteksrörelsen pådrivet av 
biskop Carl Adolph Agardh. Fler av biblioteken följde på landets orter i 
samarbete med söndagsskola och folkskola. Rörelsen blev framgångsrik trots 
att driftsbidrag från Svenska regeringen uteblev. Finansieringen av biblioteken 
sköttes med avgifter på lån.97 På 1860-talet nådde sockenbiblioteken kulmen 
med 1500 bibliotek, för att senare förlora befolkningens intresse till följd av 
bland annat det stora beståndet andlig- och moraliserande litteratur.98 Under 
sockenbiblioteksrörelsen uppstod fristående bibliotek som protest mot 
sockenbiblioteken och majoriteten religiös litteratur. De ”fria” biblioteken 
bildades ur medelklassens önskan om att själva avgöra vad de ville läsa. Ett 
exempel är Härnösands gymnasiebibliotek.99 
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Läsestugan, även benämnd ”Värme- och läsestuga för fattiga”, var vanlig 
kring sekelskiftet 1900 med inspiration från läsrummen i Göteborg som startat 
1882. Som alternativ till krogarna serverade läsestugorna smörgåsar och 
alkoholfria drycker till läsningen. En anekdot är att Gävle 1902 upprättade två 
läsestugor för kroppsarbetande klasser som genom ekonomiskt bidrag från 
stadens brännvinsmedel skulle ansvaras av diakonirådet.100 Södra Läsestugan 
var den sista av läsestugorna och lades ner sommaren 1916. Den ansågs då 
endast fungera som värmestuga under vinterhalvåret sedan Gefle 
Stadsbibliotek öppnats. I Göteborg fanns läsestugor till 1962 och när sista 
hotades av nedläggning erbjöd sig natthärbergsnämnden ta över då 140 
personer av deras klientel återkommande gästade stugan. Enligt Torstensson 
kunde 1901 läsas i Social tidskrift: ”I mycket små städer kan man avstå från 
läsestugorna, men i mellanstora eller stora städer äro de alldeles nödvändiga till 
följd af den där rådande bostadsbristen”.101  

När industrialismen fick genombrott i tätorter och städer uppstod 
folkrörelserna med behov av bildning för folket. Sockenbiblioteksrörelsen var 
starkast knuten till landsbygden men då stadskommunerna fick bättre ekonomi 
tog utvecklingen av folkbiblioteken fart i tätorterna.102 I små kommuner levde 
sockenbiblioteken kvar för att bilda stommen för de moderna folkbiblioteken.103  

Den lönearbetande arbetarklassen började organisera sig både fackligt och 
politiskt och framträdande slagord blev: ”kunskap är makt!”. För svensk 
folkbildning sattes böckerna i första rummet och som grundval stod det skrivna 
ordet.104 Andra argument för utökad folkbildning gav urbaniseringen och 
tillströmningen av människor som ökade sociala motsättningar med stigande 
kriminalitet och superi som följd.105 I städerna blev själva ansatsen för 
folkbiblioteken att fånga in kroppsarbetande skaror för både bildningssyfte och 
stävjning av alkoholmissbruk.106  

Vid sekelskiftet år 1900 startade studiecirkelbiblioteken i nära band med 
olika folkbildningsorganisationer. Att nämna är Godtemplarorden (IOGT) år 
1902, samt Arbetarnas bildningsförbund (ABF) som startades 1912. Då 
medlemmarna i cirkelbiblioteken snart fann att litteraturen för sina ändamål, 
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som lånades på allmänna bibliotek, var svår att nå, insåg man det klokare att 
starta sina egna bibliotek. Som mest fanns 5000 cirkelbibliotek i landet.107 Inom 
nykterhetsrörelsen blev läsning som handling viktigare än vad man läste. 
Föreningarna menade läsning vara disciplinerande där känslor och tyckanden 
kontrollerades av det skolade intellektet.108 I norden var tron på folkbiblioteken 
som motverkare till sedelöshet och alkoholkonsumtion stor. För samhället sågs 
biblioteken ekonomiskt fördelaktiga att investera i, med därigenom minskade 
kostnader inom sociala och kriminalvården.109  

Samtidigt startades arbetarbibliotek som ägdes av arbetareföreningar, där 
det mest kända var Stockholms arbetarebibliotek som år 1927 ingick i 
Stockholms stadsbibliotek. Parallellt med utvecklingen bedrev 
studentföreningarna Heimdal och Verdandi vandringsbibliotek.110 I storstäderna 
fanns även privata bibliotek som mot betalning hyrde ut böcker bestående av 
mestadels skönlitteratur. Kändast av privata biblioteken var Stockholms 
läsesalong med besökare ur medelklasspubliken.  

År 1915 startade Sveriges allmänna biblioteksförening som centralorgan 
för de olika biblioteken. Valfrid Palmgren var bibliotekspionjär och eldsjäl för 
biblioteksfrågor som 1912 utförde en biblioteksutredning efter en resa till USA 
där hon studerat biblioteksväsendet. Tankarna hon förde med sig presenterades 
i skriften Bibliotek och folkbildning (folkuppfostran?). I utredningen gavs 
förslag på hur stödet till svenska folkbibliotek kunde formas. Valfrid var själv 
emot ordet folk i folkbibliotek, härört ur engelskans public, och föredrog 
istället översättningen offentlig. Gement antydde folk en negativ klang, en plats 
för lägre klasser i samhället.111 Palmgren pläderade för att kommunala bibliotek 
skulle bli offentliga för medborgare oavsett klass eller stånd och menade att 
succén för amerikanska bibliotek berodde på att de: 

…äro avsedda för alla samhällsklasser och alla åldrar, kort sagt, de äro avsedda för alla 
samhällsmedlemmar utan åtskillnad och äro i det avseendet det vackraste uttryck för sann 
demokrati, som tänkas kan … Om någonsin alla ett samhälles medlemmar, oberoende av 
samhällsställning och andra intressen, kunna samlas om någon institution, så borde det 
vara biblioteket … I föreningar av olika slag splittras människorna av olika åsikter … I 
böckernas värld, bibliotekets, äro de alla lika; för var och en av dem finns vad han önskar, 
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och de skarpaste antagonister kunna utan att störa varandra sida vid sida tillfredsställa var 
och en sin smak.112  

Nämnt i kapitlet om hemlöshetens historik skedde efter 1912 flertalet reformer 
för samhällets demokratisering där alla politiska partier enades om kravet på 
bättre folkbildning.113 Den biblioteksförfattning som riksdagen antagit år 1905, 
efter intensiv debatt och där propositionen om stadsbidrag till folkbiblioteken 
givits positivt gehör, reviderades med följd att statsanslagen höjdes samt att 
skolbibliotek och studiecirkelbibliotek inberäknades.114 Härav gavs signalen för 
framtida inriktning där kommunbiblioteken senare kom att bedriva all 
biblioteksverksamhet. Då visionerna om folkbiblioteket som en 
sammanslagning av sockenbibliotek, föreningsbibliotek och avgiftsbelagda 
lånebibliotek tog form uppstod kontraster i synen på uppfostringsidéer, 
folkbildningsideal och kundinriktning.115 En attitydväxling som skett till 
folkbibliotekets uppgift var enligt Torstensson: 

…hur det först mycket handlade om att folkbibliotek var ett viktigt instrument för att råda 
bot på den tidens allt mer alarmerande nykterhets- och sedlighetsproblem inom de s.k. 
bredare folklagren. Strax därefter handlade det dock allt mer om att olika samhällsklasser 
skulle mötas i folkbiblioteken.116 

Det första stifts- och landsbiblioteket startades i Linköping år 1926 och fokus 
riktades mot Skolöverstyrelsens ordnade kurser för utbildning av 
bibliotekarier. Under perioden påbörjades en statlig utredning av 
organisationen för framtida biblioteksväsende. Resultatet av utredningen blev 
1930 års biblioteksförfattning som möjliggjorde en utbredning av 
folkbiblioteken under 1940-talen. Statliga bidrag höjdes och kvalitativa 
aspekter blev viktiga. Ett system med öppna hyllor infördes som för besökaren 
möjliggjorde fri åtkomst till böckerna. Det blev således möjligt till fria boklån 
utan avgifter vid nyttjandet av litteraturen. Biblioteken klassades som 
offentliga samhällsinstitutioner som skulle bekostas via skattemedel.117 Allmän 
målsättning var ett bibliotek för alla grupper av samhällsmedborgare med 
uppgift: 
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att göra det möjligt för en låntagare att utan dröjsmål och utan alltför betungande 
formaliteter som lån erhålla den litteratur, han kan behöva för sin enskilda utbildning, sitt 
arbete och sin förströelse.118 

Före andra världskriget rådde åsikten att folkbibliotekens uppgift var att bilda 
och fostra samhällets medborgare.119 I Folkbibliotekssakkunniga betänkande 
från 1949 sades om biblioteket att: 

Det skall lämna vägledning vid samlingarnas utnyttjande och aktivt verka för att största 
antal medborgare kommer i kontakt med de värden, som biblioteket representerar. Det 
skall samverka med alla andra organisationer, som har kulturell verksamhet på sitt 
program: skolor, universitet, museer, folkbildningsorganisationer, föreningar osv.120 

1960- och 1970-talen blev en omvälvande period för svenska biblioteksvärlden 
med nya huvudbibliotek som byggdes och inreddes. Bokbussar 
nykonstruerades och filialsystemen expanderade i stadsdelarna och på 
landsbygden. Bibliotekstjänst konstruerade ett specialanpassat 
databehandlingssystem för svenska förhållanden och tron på framtiden nådde 
nya höjder, sprunget ur sin tids politiska radikalism.121 

Med 1960-talets nya biblioteksbyggnader anpassades lokalerna för musik, 
film och scenframträdanden. För biblioteket blev det möjligt att ge användarna 
en total service med kulturprogram till låga priser.122 Folkbiblioteken blev 
öppnare med initiativ till att ordna utvecklande sociala verksamheter som 
samtal, spel och café. En vanlig syn på biblioteket blev att det skulle verka som 
kulturcentrum med allmänkulturella arrangemang på dagordningen. En 
utredning från Stockholms stadsbibliotek 1972 visar tydligt synen på detta: 

Biblioteken kan också bli väsentliga, positiva miljöfaktorer på ett mera allmänt plan, om 
de ges en inbjudande och stimulerande utformning och är generöst tillgängliga för 
aktiviteter av skilda slag under invånarnas fritid […] Biblioteken bör vara vitala och 
inspirerande stadsdelscentra , dit människor av alla åldersgrupper och kategorier finner 
det naturligt att söka sig till av många olika anledningar…123  

Hur viktigt det är för stadsinvånare med en inbjudande lokal i ett för övrigt 
ödsligt och sterilt stadsrum delger Tore Nordström, bibliotekschef i 
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Örnsköldsvik, om i Skärholmen på 1960-talet. I ett socialt instabilt 
förortsområde med hög immigration och påföljande problem kom stadsdelens 
folkbibliotek få betydelse. Med grå betong utanför gav biblioteket gemenskap 
och värme och med tidens brist på lagbestämmelser ökade handlingsfriheten 
där allaktiviteter, barnpassning och byalag möjliggjordes.124 

Folkbiblioteket förflyttade sig även ut i samhället med mottot, enligt 
folkbiblioteksutredningen 1982, att vara ”en resurs för samhället med ansvar 
för verksamheter ute i detta”.125 Biblioteken såg nu som ansvarslott att nå 
människor som själva inte kunde ta sig till biblioteket, bland andra interner, 
åldringar och mentalsjuka. Uppsökande förmedling på nykterhetshem föregick 
också. Biblioteken rörde sig härigenom i socialvårdens fält. Speciellt på mindre 
orter var biblioteket enda institution som kunde åtgärda behoven. 

I slutet av 1970-talet väcktes Sveriges politiker ur sin blomstrande idyll 
och kommunerna tvingades se över den offentliga verksamheten. 
Folkbiblioteken drabbades av försämringar med följd att anslag för mediainköp 
minskade, öppethållanden minskade och mindre bibliotek stängdes.126 Scenariot 
är fortfarande aktuellt, inbegripet 1990-talets kunskapssamhälle och 
informationsteknologi. Av kommunala kulturutgifter står folkbiblioteken för 
störst del, cirka 40 procent, av medlen.127  

Antytt i texten ovan har folkbiblioteken haft en viktig social samhällsroll 
redan från sekelskiftet 1900 genom svensk industrialism fram till idag. 
Biblioteket är både fysiskt, ideologiskt och verksamhetsmässigt av dignitet 
med sin sociala öppenhet i demokratiska rummet. Efter detta kapitel om 
bibliotekens framväxt är det nu dags för undersökningen av hemlösa på 
folkbibliotek. 
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Redovisning av undersökningen 

Här redovisas undersökningen av hemlösa besökare på folkbiblioteket. Första 
stycket presenterar de intervjuade hemlösa och bibliotekarierna som 
företrädare för biblioteket. Redovisningen sker i form av temafrågor där jag 
med intervjuer och teoretiska utgångspunkter som bas diskuterar utefter 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Till hjälp har en enkätstudie ställd till de 
hemlösa använts. I andra stycket presenteras internationella erfarenheter av 
hemlösa användare på bibliotek som jämförs med svenska förhållanden. Av 
sekretess har namnen ändrats på intervjuade hemlösa och bibliotekarier. 

Presentation av intervjuade hemlösa 

Kicki, 42 år saknar bostad sedan snart ett år och brukar bo på härbärget. Hon 
går till stadsbiblioteket tre till fyra gånger i veckan. 

Lars, 41 år har varit utan bostad i en månad och bor nu på härbärget. Just nu 
går han varje dag till biblioteket för att värma sig, men säger sig också läsa 
mycket tidningar och böcker när han är där. 

Lennart, 49 år bor just nu i husvagn men besöker RIA:s dagcentral ibland. Han 
brukar besöka stadsbiblioteket ungefär två gånger i veckan några timmar 
varje tillfälle. 

Stig, 65 år har ingen egen bostad och bor tillfälligt på härbärget. Han brukar 
mest gå till stadsbiblioteket på sommaren för att fika och läsa. 

Viktor ”Uteliggare”, 50 år saknar egen bostad sedan ett och ett halvt år och bor 
ibland på härbärget men tycker det är mycket ”stök” där. Han besöker 
stadsbiblioteket någon gång i veckan med oftast spontana besök på 
eftermiddagarna.  
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Örjan, 56 år har varit utan bostad i fyra år efter att ha blivit vräkt då frun dog 
och han fick problem med alkohol. Han är nu härbärgesboende på längre 
sikt. Innan Örjan kom till härberget besökte han stadsbiblioteket nästan 
varje dag.  

Presentation av intervjuade bibliotekarier 

Berit har arbetat som bibliotekarie i 30 år. Hon är ansvarig för flykting- och 
invandrarlitteratur och boken kommer på Stadsbiblioteket i Gävle. Hon 
träffar både interner och häktade i arbetet. Med sin erfarenhet tycker hon 
sig ha en god bild över olika låntagare. En hemlös definierar hon som en 
person utan hem, som bor på härbärge och saknar egen bostad. Hon tycker 
sig se att det finns en mindre men regelbundet återkommande grupp av 
hemlösa på biblioteket. 

Kerstin har arbetat som bibliotekarie i fem år och ansvarar för samhällsfrågor 
och fackliga uppgifter på Stadsbiblioteket i Gävle. Som hemlös definierar 
hon en människa utan fast boende som inte har förmåga och möjlighet att 
anpassa sig till samhället. Hon tror att antalet hemlösa har ökat och gissar 
att det finns cirka 50 hemlösa personer i Gävle. Till biblioteket vet hon att 
många hemlösa är ständigt återkommande och personalen brukar få 
information av vakterna och av en vaktmästare som tidigare arbetat inom 
socialvården.  

Sara har arbetat som bibliotekarie i två år och är verksam på filialen i 
stadsdelen Andersberg. En hemlös definierar hon som en människa utan 
fast förankring eller hem. I Gävle tror hon det finns runt 150 hemlösa men 
har svårt att avgöra om någon av bibliotekets besökare är hemlös. 

Ulf har arbetat inom biblioteksvärlden i snart 30 år och har idag en ledande 
position på Stadsbiblioteket i Gävle. Han ser två definitioner av hemlösa. 
Dels de som saknar bostad och har missbruksproblem, och dels de som är 
hemlösa ideologiskt och känslomässigt med få kontakter med andra. Han 
uppskattar att det finns cirka 100 hemlösa utan bostad i Gävle och att en 
viss del utgör en besöksgrupp på biblioteket.  
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Tematisk redovisning av intervju- och enkätstudien 
Här presenteras och förs en mindre diskussion kring undersökningen uppdelad 
på elva temafrågor med utgångspunkt från frågorna ställda vid intervjuerna och 
i enkätstudien.  

När och hur ofta besöker hemlösa biblioteket? 
En genomgång av källmaterialet visar att de hemlösa besöker biblioteket året 
runt. Alla intervjuade hemlösa utom en säger sig regelbundet gå till biblioteket. 
En informant svarar någon gång i månaden medan resterande informanter 
svarar från två till alla dagar i veckan. Hur länge de brukar vara där varierar 
mellan 30 minuter till fyra timmar. Majoriteten går dit eftermiddagar. Två 
informanter säger: 

Det är faktiskt lite olika. Det kan vara från en till tre, fyra timmar. Det beror på lite… säg 
man kommer dit på eftermiddagarna… för egentligen sitter man där och väntar tills 
klockan blir sju och dom öppnar på härberget. Det är mest på eftermiddagarna från tre, 
fyra till sex.128 

Ja, då när jag gick ute gick jag nästan varje dag. Det var när jag inte bodde här (syftar på 
härberget förf. anm.). Då var jag där ända till halv sju på kvällen, dom öppnade här 
klockan sju… jag satt där på eftermiddagarna.129  

Alla intervjuade utom en säger sig gå till biblioteket mest vintertid när vädret 
är kallt. Majoriteten svarar att de föredrar att sitta ute sommarhalvåret men att 
biblioteket ibland besöks även då. 

När härbärget i Gävle stänger klockan åtta på morgonen går de flesta 
gästerna över till RIA:s dagcentral beläget vägg i vägg. Dagcentralens 
öppethållande är måndag till fredag klockan 08.00-16.00. Efter stängning på 
eftermiddagar och helger finns ingen speciell plats avsedd för de hemlösa att 
gå till. De tvingas driva omkring i väntan på härbergets öppnande klockan sju 
på kvällen. Att många här väljer en öppen plats som biblioteket att spendera 
tiden finner jag inte förvånande. RIA brukar rekommendera gästerna gå till 
biblioteket för öppenheten och värmen. 

Av enkätundersökningen framgår att majoriteten informanter frekventerar 
biblioteket sena eftermiddagar med cirka tre timmar per besök. En informant 
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svarar att han föredrar gå på morgonen. En informant svarar han aldrig går till 
bibliotek för de är ointressanta.  

Bibliotekets personal uppfattar att det dagligen finns en grupp hemlösa 
som besöker stadsbiblioteket. En av bibliotekets informanter uppskattar det 
vara cirka 10-15 personer per dag. En bibliotekarie tycker fler kvinnor kommer 
på vintern. En informant tror att fler hemlösa går till biblioteket sedan 70-talet. 
Hon säger att det förr var gamla lufsiga farbröder men nu är mer yngre killar.  

Vi har en kille i militärkläder som suttit här varje dag i två års tid. Han dyker upp när vi 
öppnar, sätter sig vid borden och pustar ut. Han luktar inte illa… verkar sköta sin hygien. 
De kan dyka upp när helst. Det är lite mer folk på vintern… inte lika många på sommaren. 
Det är ganska många timmar som de är här.130 

Av personalens och hemlösas svar dras slutsatsen att det finns en grupp 
hemlösa som dagligen besöker biblioteket några timmar till hela dagar. Enstaka 
kommer på morgonen och majoriteten på eftermiddagar. Hemlösa besöker 
biblioteket året runt men oftare på vinterhalvåret och mer sällan sommartid. 

Vilket bibliotek brukar hemlösa besöka? 
Alla hemlösa informanter svarar att de enbart går till stadsbiblioteket. Det tror 
jag beror på den centrala placeringen som närmsta bibliotek på gångavstånd 
från härbärget och RIA:s dagcentral. Det kan även bero på att där finns fler 
folk i rörelse och chansen större att träffa bekanta. Anledningen kan också vara 
att lokalerna är större och de hemlösa därmed blir mer anonyma och känner sig 
tryggare. 

Varför besöker hemlösa biblioteket? 
Att enkelt svara på frågan blir svårt då lika många svar som hemlösa existerar. 
Men av intervjuerna framgår att majoriteten besöker biblioteket för att ingen 
annan plats är offentligt öppen. Flertalet intervjusvar manar om värmen på 
vintern och toaletterna. Kicki säger: 

Ja… åtminstone på vintern, då är det för att det är kallt. Man behöver gå på toa kanske. 
Läser dagstidningen… och så får man ju… om man har legg eller lånekort så får man ju 
sitta vid datorn en timma. 

                                                 
130 Berit, bibliotekarie. 



 37

Bortsett från värme och plats att vara på säger informanterna att de besöker 
biblioteket för att läsa tidningar. Hälften svarar att de går dit för att fika och se 
om de möter någon bekant. Två informanter säger sig nyttja datorer och 
Internet. Datoranvändarna säger att det är spontana besök utan att dator bokas i 
förväg. Kicki menar det beror på svårigheten att passa tider då hon på förhand 
inte vet om hon är nykter vid tidpunkten. Hemlösa informanter som inte 
använder datorer ger förklaringen att de saknar kunskap om tekniken. Ingen 
informant uppger att bibliotekets kulturprogram besöks. Ingen av intervjuade 
hemlösa uppger att något planeras innan besöket på biblioteket utan de bara 
”droppar in”.  

Enkätstudien visar att främsta anledningarna till besök på biblioteket är 
läsning, toalettbesök, att värma sig, fika på caféet och nyttja datorer. En man 
har även svarat referenstjänster.  

Samtliga av bibliotekarierna tror att den sociala funktionen är en stor 
anledning till att hemlösa kommer till biblioteket. Tre bibliotekarier säger: 

Sover är det första jag tänker… att det är varmt. Även mötesplats kan jag tänka mig. 
Läser tidningen kanske och ser vad som händer i världen. Toaletterna tänker jag mig 
också. Det är som en fristad. Man måste inte prestera eller visa upp något. Att man 
upplever det som ett offentligt vardagsrum… ett ställe man har rätt att vara på utan att 
man måste betala för sig. Att det finns tillgång till böcker, tidningar och toaletter.131     

Värmestuga är huvudskälet. Sova en stund. En form av bolösning kanske…[…] Jag tror 
också att det kan vara av social betydelse. Att de känner att de är en del av samhället. Har 
folk omkring sig. Kanske har bibliotekarierna mer kontakter med dem på mindre ställen… 
småprat och så. Men så är det inte här… vi har så fullt upp med frågor. Men jag tror att 
det är viktigt att biblioteken finns för dem.132 

En del går och äter mat på toaletterna… en del sitter och värmer upp sig på biblioteket… 
sitter och läser… går hit där ingen kör ut dem på en gång. En del är ju så att säga portade 
va på många andra ställen.133  

Förutom sociala anledningar tror bibliotekarierna att toaletter och värme är 
betydelsefullt. Tillgång till tidskrifter tror två av fyra bibliotekarier vara 
viktigt. Också bibliotekets funktion som mötesplats för hemlösa med möjlighet 
för dem att fika och prata med andra är en åsikt som är mycket tydlig bland 
biblioteksinformanterna. 
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Vid sammanställning av bibliotekariernas åsikter varför hemlösa uppsöker 
biblioteket är det för: värmen, anonymiteten, toaletterna, som sovplats, som 
mötesplats, att dricka kaffe och läsning. Bibliotekariernas uppfattningar om 
varför hemlösa kommer till biblioteket stämmer relativt bra med de hemlösa 
informanternas svar. Det som skiljer mellan informantgrupperna är synen på 
sovplats, matplats och läsning. Tre av bibliotekarierna säger att biblioteket 
används som sovplats men ingen av de hemlösa uppger det som personligt 
skäl. Det kan bero på det faktum att mina informanter inte sover på biblioteket 
eller att de inte vill uppge att det förekommer. Givetvis går inte att utesluta att 
hemlösa utanför min undersökning använder biblioteket som sovplats.  

En slutsats varför hemlösa går till biblioteket är för den ideologiskt öppna 
hållningen som möjliggör en neutral frizon dit människor oavsett samhällsklass 
kan komma. Besökaren är inte tvingad betala pengar för att vistas därinne och 
som hemlös känner man sig välkommen utan att sticka ut ur mängden. De 
upplever en fysisk gemenskap med andra besökare men bevarar anonymiteten. 
Känslan av trygghet infinner sig i sociala gemenskapen. Övriga anledningar till 
hemlösas biblioteksbesök är för värme, toaletter, tidskrifter och litteratur. 

Vad läser hemlösa på biblioteket? 
På frågan vad man läser svarar samtliga hemlösa dagstidningar men även 
fackböcker och skönlitteratur. Mest läses lokala dagstidningar som Gefle 
Dagblad och Arbetarbladet för nyheternas skull. Två informanter svarar att de 
läser dagstidningar för bostadssökning. Endast en informant uppger att han 
läser månadstidningar.  

Fem av sex hemlösa informanter läser böcker. Som exempel på 
litteraturområden nämns hästar, elektronik, modellflyg, historia, reseskildringar 
och medicin. De flesta läser efter intressen. Mest läses således fackböcker men 
även skönlitteratur förekommer men inte i lika utsträckning. Kanske beroende 
på att romanen kräver längre tidsperiod av koncentrerad läsning som blir svårt 
när man tvingas läsa på plats i biblioteket. 

… men jag läser böcker och tidningar och dagstidningar. Läkarböcker blir det alldeles för 
mycket av… jag är intresserad av sådant… medicin och sjukdomar, eftersom jag har 
mycket sjukdomar själv… sen kan jag läsa andra böcker också. […] …annars har jag inte 
kunnat läsa ut en hel bok, en roman, rakt igenom… flera timmar liksom, det går inte… jag 
har inte klarat av det… tre sidor så är det bara att börja om från början… då har jag glömt 
bort det.134 

                                                 
134 Lars, hemlös. 
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Enkätundersökningen pekar åt samma håll. Samtliga svarar att de helst läser 
dagstidningar sedan fackböcker och skönlitteratur. Två svarar 
månadstidningar. 

Om hemlösas läsvanor går bibliotekariernas uppfattning isär då någon tror 
att de inte alls läser tidskrifter eller böcker utan mer tecknade serier. Om 
synpunkten månar om uppfattningen att serier skulle vara ”enklare” litteratur 
utan större intellektuella krav på läsaren låter jag vara osagt.  

De läser… mer serier, inte böcker. Inte några fackböcker vad jag vet. Och jag tror inte att 
de läser tidskrifter. De sitter mest vid ”skön” där ingen kan se dem… på café Edbom (där 
tidskrifter förvaras förf. anm.) syns man.135 

Bland bibliotekarierna förekom åsikter att läsningen bara var kamouflage för 
att vistas på biblioteket. 

Vissa tar en bok, men jag vet inte om de läser eller bara kamouflerar sig. Vet inte om de 
läser några tidskrifter… tror att det är mer böcker. Mest skönlitteratur.136 

Vad framkommer är dock att hemlösa i högsta grad läser böcker och i 
synnerhet fackböcker. Läsningens humanitära värden berördes tidigare.137 Jag 
har inte undersökt frågan bland informanterna då den inte ingått i uppsatsens 
syfte. Men min gissning är att litteratur betyder mycket för den hemlöses 
emotionella tillstånd. Både som tidsfördriv och för egen reflektion och 
tankebefruktelse. 

Hälften av bibliotekarierna tror att hemlösa inte alls eller i mycket liten 
utsträckning läser tidskrifter trots att de hemlösa informanterna uppger detta 
som en stor anledning till besök på biblioteket. Hälften av bibliotekarierna tror 
också att hemlösa läser mest skönlitteratur medan undersökningen visar att 
fackböcker är vanligast.  

Slutsatsen blir att hemlösa finner att tidningar och fackböcker för 
upplysning och upplevelse är viktiga. Den hemlöse är avskärmad från övriga 
samhället men får genom bibliotekets bestånd tillgång till nyheter och kunskap. 
Jag tror att läsningen bryter isoleringen och är betydelsefull för psykisk balans 
och känslomässig utveckling. 
                                                 
135 Kerstin, bibliotekarie. 
136 Berit, bibliotekarie. 
137 Se uppsatsen s. 7. 
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Har hemlösa lånekort på biblioteket? 
Ingen av intervjuade hemlösa har lånekort. En informant har tidigare haft på 
annat bibliotek. Två informanter säger sig intresserade av att äga lånekort. 
Anledning till att kort saknas menar flera bero på att de föredrar läsning på 
plats. Svårigheten är att hålla reda på lånade böcker när fast adress saknas. 

Enkätundersökningen visar att två informanter, man och kvinna, har 
lånekort och lånar böcker. I Sverige räcker en giltig fotolegitimation för ett 
lånekort. Det är enkelt och bra jämfört med USA där låntagaren måste vara 
skriven på adress för att erhålla kort.138 

Vart går hemlösa om biblioteket inte är tillgängligt? 
Om hemlösa informanterna inte har biblioteket att gå till menar de alternativen 
är att planlöst driva omkring, gå till centralen, bowlinghallen eller ett fik bara 
för att komma in någonstans. På frågan vart hon gick om inte biblioteket var 
tillgängligt svarar Kicki: 

Ja… det vet jag faktiskt inte. Jag hittar väl på något annat ställe att sitta på då… nånstans. 
Men i regel om man går och sätter sig på ett fik och sådär… då… lär man ju fika eller 
någonting och det är inte säkert man har pengar alla gånger. För jag menar, man behöver 
ju inte fika för att man sitter där inne på biblioteket. 

De hemlösa trycker på betydelsen att biblioteket inte kostar något som visar att 
gratisprincipen är viktig för den som i regel saknar pengar. Biblioteket gör att 
informanterna inte helt utestängs från rådande marknadssamhälle. Som jag 
nämnt tidigare uppfattar hemlösa att samhället blivit hårdare i attityden och att 
exklusion blivit allt mer påtaglig.139 Jag tolkar här att Demokratigruppens 
biblioteksteser: Mötesplats i tid och rum, Grogrund för delaktighet samt Frizon 
för alla, är ytterst aktuella och relevanta för hemlösa. Biblioteket möjliggör för 
utträngda hemlösa att mötas och känna sig välkomna på lika villkor som 
genomsnittlige medborgare. De har ett rum som inte utestänger utan ger en 
fristad mitt i samhällets kärna tillsammans med andra människor. 

                                                 
138 Landgraf, Mary N., 1991, “Library Cards for the Homeless”, s. 946. 
139 Se uppsatsen s. 23. 
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Vad betyder biblioteket för hemlösa?  
Studien visar att förekomsten av ett folkbibliotek är mycket betydelsefullt för 
den hemlöse. Flertalet hemlösa informanter svarar att den viktigaste funktionen 
biblioteket har för dem personligen är som informationskälla. Att de kan gå 
någonstans för upplysningar genom tidningar och böcker. Två informanter 
menar att sociala aspekten är den viktigaste funktionen. Att de kan gå till en 
plats att möta människor och bekanta att prata med.  

På frågan vad de tror att biblioteken betyder för hemlösa generellt, är 
svaren att bibliotek är viktiga för åtkomsten av litteratur, att hemlösa kan vara 
någonstans om de inte vill driva i staden, för värmen och som sovplats samt en 
plats att fika och möta människor på. Om bibliotekets roll för hemlösa menar 
Kicki att:  

…man kan gå in utan anledning… man kan läsa tidningar, man kan träffas, man kan… ja, 
värma sig typ på vintern… och det är ju liksom… inte så jävla roligt att gå ute en hel dag 
när det är 20 grader kallt. 

Enkätundersökningen ger underlag för att biblioteket är ganska viktigt för 
hemlösa. En informant svarar att biblioteken inte är viktiga medan en svarar 
mycket viktiga. Däremot anser alla enkätinformanterna att biblioteket fungerar 
bra till mycket bra för dem. Ingen uppger att något saknas på biblioteket. 

Av bibliotekarierna tror och hoppas samtliga att biblioteket har stor och 
viktig betydelse för de hemlösa. En biblioteksinformant anser att det inte spelar 
någon roll att det är just ett bibliotek och menar att viktigast för hemlösa är en 
plats att vara på. 

Det spelar ingen roll att det är ett bibliotek. Men här behöver man inte rättfärdiga sig… 
man behöver inte köpa och handla något som på caféer och restauranger. Här krävs inget. 
Man kan träffas, biblioteken har en social funktion. Att de vill vara anonyma är nog 
viktigt för dem. Jag brukar heja på dem som är här ofta… en besökare har djupa 
existentiella frågor. Men de ställer aldrig referensfrågor… aldrig. Det är viktigt för mig att 
bemöta även dem som en vanlig låntagare.140 

Åsikten att bibliotekens sociala roll är viktig är genomgående för båda 
grupperna av informanter men de hemlösa framför också att 
informationsåtkomsten är minst lika betydelsefull. Något som bibliotekarierna 
verkar osäkra om då några tror att tidningar och böcker ofta används som 

                                                 
140 Kerstin, bibliotekarie. 
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kamouflage. Slutsatsen är att folkbiblioteket har mycket stor betydelse för den 
hemlöse. Både ur socialt och informativt perspektiv. 

Tillåts hemlösa besöka biblioteket? 
Bibliotekariernas syn på hemlösa är generellt att de har lika rätt som andra att 
besöka biblioteket. Den hemlöse uppfattas inte som något stort bekymmer och 
ingen bibliotekarie vill stänga ute någon enbart för att hem saknas. 
Bibliotekarien Ulf menar att biblioteket är en institution för alla oavsett 
politiska åsikter, utseende, ekonomi eller bostad.  

Rätt att besöka har alla invånare i Gävle. Det är en öppen institution. Den är till för alla 
Gävles invånare… oavsett ekonomi, bostad , utseende, ras eller politiska åsikter. Det är 
ett ställe för yttrandefrihet. Det är ett försvar för demokratin… också att vi har dom mål 
som vi har här… mötesplats, upplevelser och demokrati.141 

Bibliotekarierna menar att om man är välkommen inte beror på saknaden av 
bostad utan på uppförandet, att man till exempel inte röker eller dricker i 
lokalerna. Grundinställningen är att alla är välkomna oavsett om personen 
luktar sprit eller är hemlös. En bibliotekarie anser att man inte kan dra igen 
dörren och stänga hemlösa ute eftersom biblioteket är ett offentligt rum. Men 
tycker samtidigt att det måste finnas gränser för besökaren. För henne är 
gränserna generösa och hon skulle inte säga åt någon bara för att användaren är 
lortig. Informanten säger att hon vill möta alla människor med samma respekt. 
Alla bibliotekarier överensstämmer i att biblioteket ska tillåtas vara en kravlös 
fristad för hemlösa, inte att de ”flyttar in” men att besök är möjliga utan att de 
drivs ut. Bibliotekarierna menar att öppenheten är viktigast men att det även 
ligger ett ansvar på besökaren att inte missbruka den. 

Av hemlösa informanter är det endast en som säger sig bli utkörd från 
biblioteket ibland. De andra har aldrig haft några problem med incidenter och 
säger sig även inte veta några. Kicki säger att om hon är full eller påtänd så går 
hon inte dit och verkar medveten om bibliotekets regler. Både intervjuerna och 
enkätstudien visar att de hemlösa överlag tycker bra om personalen. Flera 
hemlösa säger de inte brukar prata med bibliotekarierna medan andra tycker sig 
få hjälpen de behöver. Totalt sett möter biblioteket dem bra anser alla hemlösa. 

                                                 
141 Ulf, bibliotekarie. 
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Uppfattas hemlösa som problem för biblioteket? 
Alkohol- och drogpåverkade personer kan ibland uppfattas störande i 
verksamheten anser alla bibliotekarier. Vissa besökare är rastlösa och oroliga 
och vankar i lokalerna eller springer till toaletterna. Ett exempel som ges på 
användningen av toaletter är en kvinna som för några år sedan alltid gick och 
tvättade sig på barnbibliotekets toalett och hur besvärligt det var med 
nedsmutsning. Även a-lagare som sitter i parken jämte biblioteket lånar ofta 
bibliotekets toaletter för behoven. En bibliotekarie menar att toaletterna 
används men att inget stök märks trots att städerskorna alltid hittar spritflaskor. 
En av de hemlösa informanterna säger att stadsbibliotekets toaletter bara kostar 
en krona och därigenom är billigast i staden. 

Bibliotekarierna tycker det är svårt att avgöra var gränsen går mellan att ta 
hänsyn till sig själva och låntagare. En informant säger hon är feg och inte vill 
störa andras integritet.  

Ett annat exempel är en man vi kallar Jesus. Han luktar illa och är smutsig, jag vet att 
musikbiblioteket har problem med honom. Folk vill ha ut honom. Men det blir ju en 
konflikt… man är feg, man vill inte köra ut honom bara för att han luktar men man känner 
ju på doften att nu är han här. Tidvis är han duschad men ibland på vintern luktar han och 
går i trasiga skor och trasiga kläder. Jag har själv tyckt ”usch, vad äckligt” och vi hade 
köpt en ny soffa och han blev den förste att sätta sig i den… stanken satt i. Det är en svår 
balans att ta hänsyn till sig själv och låntagare… att störa deras integritet.142 

Hon nämner de inte kan ha ögonen på besökarna hela tiden men att om 
spritdofter känns går de och tittar.  

Många ifrån slottet sitter längst ner i hörnet på ”skön” där de är mer dolda. Vissa har ett 
fast mönster som dom följer när de kommer. Det är sällan dom tilltalar oss bibliotekarier. 
Dom går förbi… verkar vilja vara obemärkta. Vi kan inte ha ögonen på dem hela tiden. 
Men känner man spritdofter går man och tittar. Dricker någon säger man till dem. Men 
personalen uppför sig olika. En del vill inte säga till… och en del är benägna att hålla rent 
och snyggt och säger till.143 

Hur personalen uppfattar drogpåverkade tror två av bibliotekets informanter 
skiljer sig och menar att det är olika från person till person, en del vill inte säga 
till och en del är stenhårda på reglerna. 

Många incidenter inträffar enligt bibliotekarierna. En informant var med 
om tillfälle då en full karl blev våldsam och slängde en cykel i fönstret efter 

                                                 
142 Berit, bibliotekarie. 
143 Berit, bibliotekarie. 
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han blivit utkörd. Bibliotekarien berättar också att en kollega blev biten i 
kinden av en man som då polisanmäldes. Hon känner ingen oro när hon arbetar 
men vet att vissa i personalen tycker det är obehagligt att arbeta själv sena 
kvällar. En informant menar det blivit lugnare sedan biblioteket började hyra in 
vakter som gör dagliga rundor i lokalerna. Upprinnelsen till behovet av vakter 
var att en kriminell, som nu avhysts, hotat med kniv och uppträtt hotfullt i 
caféet. Assistenterna var rädda på kvällarna och förseddes med larmknapp till 
vakterna. Mellan klockan 17.00 till 20.00 är det bara två personer, assistent och 
bibliotekarie, som bemannar biblioteket. En informant som aldrig utsatts för 
incidenter tror att hemlösa kan upplevas som belastning för personalen om 
polis och sociala myndigheter måste kontaktas. Hon tror även att andra 
besökare kan störas. Bibliotekarie Ulf påpekar att personer kan vara störande 
under verksamheter och säger att senast under veckan kördes en berusad man 
ut sedan han stört i programmet. Särskilt olyckligt menar Ulf är om det är barn- 
eller ungdomsprogram då barnen kan bli skrämda av störiga besökare.  

Ja, personalen känner sig ibland hotade och skrämda… det gör dom. Många gånger låter 
det mer än vad det är, men det är just det här… att om dom missbrukar så är det svårt. Det  
finns ju en osäkerhet, berättigad… det kanske låter värre än vad det är men… du vet ju 
inte alltid, det kan ju slå runt åt fel håll… om den här aggressiviteten finns där… om 
någon är förstörd av missbruk så är det kanske lättare att träda över gränser. Jag har 
handgripligen, så att säga, fått se till att få ut de här personerna.144 

Inte många personer är portade på stadsbiblioteket men det händer om de har 
bråkat eller utgör hot mot personalen. Ulf menar att man inte riskerar 
personalens hälsa och det tyvärr därför finns avtal med Securitas. Han har själv 
varit med om tre incidenter senaste halvåret samt att han känner till minst tre 
till. Ulf säger att personalen ibland känner sig skrämda och hotade men att det 
många gånger låter mer än vad det är. Han har vid tillfällen kört ut stökiga 
personer och menar det känts hemskt att behöva men att biblioteket inte har 
möjlighet till något annat.  

För vi har inte personal… det är så få personal som jobbar på kvällar och vi har inte 
möjlighet där en kan avsättas för att ta hand om det uppstår problem med dem hemlösa 
som är missbrukare så att säga… av ett eller annat slag, alkohol eller narkotika eller… 
andra typ av tablettmissbrukare… det har vi inte… vi är… personalen är utsatt så… 
faktiskt.145 

                                                 
144 Ulf, bibliotekarie. 
145 Ulf, bibliotekarie. 
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Biblioteket har små resurser och för lite personal på kvällarna att möjligheten 
att avsätta någon till att ta hand om bråkiga personer inte finns. På frågan om 
det existerar någon särskild policy för hemlösa svarar Ulf att det finns en 
policy för personalen som uttalar att användare ska bemötas med respekt och 
vänlighet. Samt en policy för att personalen inte ska känna sig hotade utan 
säkra på arbetet. Därför finns avtal med Securitas att snabbt kunna larma dem. 
Han tycker det är synd att inte kommunen i stort har någon policy för hemlösa 
och att socialförvaltning och bostadsföretag borde ta större ansvar. 

En bibliotekarie tror att hemlösa upplever sig själva som demokratilösa. 
Att de står utanför. Hon reflekterar att de är så osynliga och saknar röst. 
Antagligen skiljer det sig mellan olika städer hur de för fram sig själva. Vad 
hon vet finns ingen gemensam policy för bemötandet av hemlösa och hon är 
fundersam om det brukar finnas det.  

Kanske upplevs de som en belastning för personalen kan jag gissa. Mer för användare att 
de störs, att man måste kontakta polis och sociala myndigheter. Det finns ingen 
gemensam policy för hur man ska uppträda… kanske man inte brukar ha det?146 

En annan bibliotekarie är kritisk till hur mycket uppgifter som ska belastas 
bibliotekets personal och säger: 

Jag tycker inte att vi ska ta socialtjänstens ansvar. Som att ha öppet på julafton för utsatta 
grupper… är det vad vi ska göra? Om vi ska höja vår status måste vi bli mer 
informationsspjutspetsar. Biblioteken ska vara öppna för alla men det finns en gräns för 
hur mycket socialt ansvar ett bibliotek ska ha. Som ”öppet alla dagar”… ingen söker 
information då, de som kommer gör det ur en social aspekt. Men visst borde samhället 
kosta på sig härbergen… den sista mänskliga rättigheten.147  

Att besökaren saknar bostad ser ingen av bibliotekarierna som anledning till att 
utestänga någon. Däremot uppfattas personer som inte sköter sin hygien och 
luktar illa samt personer som uppträder störigt och hotfullt mot personal och 
besökare som problem. Vad jag kan bedöma är olika incidenter vanligt 
förekommande på biblioteket. Flera ur personalen har varit med om tillbud och 
därför har patrullerande vakter inhyrts för ordning och säkerhet i 
verksamheten.  

                                                 
146 Sara, bibliotekarie. 
147 Kerstin, bibliotekarie. 
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Kan biblioteket vara substitut för ett hem? 
Bibliotekets funktioner som mötesplats, värmestuga samt socialt umgängesrum 
är återkommande svar från de hemlösa. Dessa funktioner är samma vi finner i 
ett hem. Skillnaden mellan en person som har bostad och en utan är att de som 
saknar hem fortfarande har sociala behov men ingenstans att tillfredsställda 
dem. Häri utgör biblioteken ett vardagsrum i det offentliga. Men går det säga 
att biblioteket är ett substitut för ett riktigt hem? Jag vill svara både ja och nej. 
Sara Granat har studerat vad ett hem innebär genom intervjuer av hemlösa och 
funnit att: 

Informanternas uppfattning av vad som utgör ett hem kan sammanfattas med äganderätt, 
självbestämmande, personliga tillhörigheter, trygghet och avskildhet som de viktigaste 
kriterierna för skapandet av ett hem. Ett hem är en plats där man ska få vara ifred och där 
man kan vara sig själv.148 Man kan vara utan bostad men ändå känna att man har ett hem. 
Det kan också vara ett socialt utanförskap, man kan känna sig hemlös trots att man har en 
lägenhet. Om man inte trivs i tillvaron för övrigt, det saknas faktorer som familj och 
vänner som kommer på besök.149 

Ur social betydelse förmår biblioteket hemlösa känna sig mindre vilsna och 
utanför. De blir delaktiga i en del av det öppna samhället där olika medborgare 
rör sig och åsikter förs. De kan träffa vänner under lugnare former över en fika 
eller genom spel och samtal. Biblioteket ger dem rätten att vara sig själva och 
trygghet och möjlighet att vara ifred. Om de kriterierna gör ett hem är svaret ja. 
Däremot kan ett bibliotek aldrig ge besökaren äganderätt, självbestämmande 
eller plats att förvara personliga ägodelar. Här blir svaret nej, ett bibliotek kan 
inte ersätta ett riktigt hem. 

Vad betyder demokrati för informanterna? 
Många av de intervjuade hemlösa hade svårt att svara på vad demokrati 
betydde. Bortsett från informanter som inte visste vad de skulle svara menade 
en att han inte var insatt i politik. En informant svarade frihet. Om innebörden 
av ordet demokrati säger Kicki : 

… jag vet inte ens riktig vad det betyder en gång… ja, jag menar, man måste ju liksom få 
säga, tycka och tänka som man vill. Säga vad man vill utan att bli liksom… nedtryckt för 
det. Att man blir behandlad… även fast man kanske är bostadslös, missbrukare… att man 
blir behandlad lika som om man vore en direktörsdotter. Att alla blir behandlade lika… 
men så är det ju definitivt inte. 

                                                 
148 Granath, Sara, 1994, Hemlöshetens olika dimensioner- ur fem perspektiv, s. 34. 
149 Granath, 1994, s. 66. 
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I enkätundersökningen har flertalet hoppat över frågan. En informant svarar 
”folkstyre” och en informant svarar att alla får säga sin mening. Slutsatsen blir 
att flera hemlösa i undersökningen har svårt att uttrycka vad demokrati betyder 
medan enstaka informanter har ett tydligt begrepp om innebörden av ordet 
demokrati.  

På frågan om hemlösa har demokratiska rättigheter svarar bibliotekarien 
Ulf: 

Dom har demokratiska rättigheter precis som vilken annan medborgare som helst… VD 
eller hemlösa, studerande eller invandrare så är de individer i ett samhälle. Ska man ha 
någon möjlighet att påverka sin egen situation måste jag ju också ha rättigheter att 
påverka situationen med inlägg och deltagande i det politiska livet. Biblioteken är en källa 
till förbättring för personen.     

Om demokrati svarar en bibliotekarie: 

Alla ska ha rätt att komma till biblioteket. Det ska vara gratis och en mötesplats. Utrymme 
för upplevelser. Det är jätteviktigt att det är gratis och att alla kan ta del av böcker och 
tidskrifter. Jag tror att svenska bibliotek är jätte snälla. Alla grupper ska ha rätt att besöka 
bibliotek.150 

Även under denna fråga kan man se att intervjuade bibliotekarier har en öppen 
inställning till hemlösa besökare och att de inte tycker att människor som 
saknar hem ska fråntas demokratiska rättigheter alla medborgare bör ha. Efter 
detta kapitel om hemlösa och bibliotekariers åsikter om förhållanden i Sverige 
är det dags för redovisningen av amerikanska folkbiblioteks erfarenheter av 
hemlösa. 

Hemlösa på bibliotek ur internationellt perspektiv 
Det unika med biblioteken är öppenheten och det okritiska ickedömande av 
besökaren och anledningen till konsultation av biblioteket.151 Ett bibliotek som 
institution kräver väldigt lite av sina besökare. Besökaren behöver inte betala 
entrebiljett eller medlemskap och det finns inget krav på kontakt med 
personalen. Folkbiblioteken ger utrymme till människor oavsett hur de är, det 
är en zon som inte diskriminerar några medborgare.152 Boken Libraries in a 
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World of Cultural Change baseras på en undersökning av Storbritanniens 
bibliotek där forskarna  Greenhalg och Worpole säger:  

For it is the public library that has provided a shelter or safe haven for many people 
unused to coping - and without the means to do so - within the busy and indiffient world 
of the modern town or city.153 

Av undersökta bibliotek hade flertalet daglig erfarenhet av hemlösa och 
psykiskt sjuka personer. Folkbibliotek är som tidigare nämnts en institution 
öppen för alla medborgare men biblioteken tyckte sig genom de hemlösa fått 
den nya, inte alltid önskade funktionen att verka som en sista utväg att gå till, 
ett slags dagcentral. Greenhalg och Worpole menar att det kan vara olyckligt 
då bibliotekens personal ställs mot vad som brukligt ingår i yrkesrollen. 
Bibliotekarier och assistenter är inte utbildade att verka som socialarbetare men 
tvingas ändå in i rollen.154 Även om folkbiblioteken är en samlingspunkt kan 
och ska de inte lösa de sociala problemen i området menar de danska 
biblioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen.155  

I lästa tidskriftsartiklar ligger fokus i debatten om hemlösa på bibliotek på 
bibliotekariernas personliga attityd kontra den professionella i bemötandet av 
den hemlöse. Hur bibliotekarien uppträder mot och professionens inställning 
till hemlösa har en avgörande betydelse på bibliotekets funktion som öppen 
institution. De hemlösa på biblioteken i USA delas in i två typer. Dels de som 
är ofarliga men som uppfattas som ”besvärande” av bibliotekets besökare och 
personal. Sedan finns de som har potentialen att skada sig själv eller andra. För 
de Nordamerikanska biblioteken har det blivit vanligt att ledningen utarbetar 
policyn för personalen som ett stöd i bemötandet av hemlösa besökare.156 De 
olika förhållningsreglerna kan innefatta åtgärder vid fysiska hot, störande prat, 
sexuella ofredanden och intagande av mat och dryck. Uppträdanden som 
antydan till hot eller våldsamt uppträdande är beteenden som går under lagen 
som kriminella handlingar. Härav måste bibliotekarierna avgöra när 
uppträdandet går från att bryta bibliotekets regler till verkligt kriminellt 
beteende. Ett splittrat uppförande kan bli ett asocialt uppförande som kan leda 
till ett brottsligt uppförande. Som störande kan räknas personer som är 
berusade, smutsiga, illaluktande, högljudda och ”stirriga”.  
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Artiklar i olika skrifter myntar om att hemlösa använder biblioteket till 
sovplats, för att värma sig, som skydd vid kallt väder, för skötsel av hygien, 
tvätt av kläder och som en plats att fördriva dagen.157 Sådana beteenden på 
offentlig plats gör att de uppfattas som avvikande och inte platsar in i gängse 
normer, men egentligen är det inte beteendet utan bristen på ett hem som 
indirekt skapar avvikelsen.158 Andra biblioteksfunktioner hemlösa säger sig 
nyttja är möjligheten att läsa, prata med vänner, spela spel och som en säker 
plats undan våld.159 Vanligen använder de en tidning eller bok för att legitimera 
sin närvaro enligt Simmons. Han har i artikelstudier av ”problembesökaren” 
utskilt några vanliga huvudområden som diskuteras. Jag presenterar dem kort. 
1) Störande av andra besökare. Vissa besökare tar lätt illa vid sig om det sitter 
ovårdade personer i bibliotekets salonger. De känner oro för sig själva och sina 
barn. Ställda frågor är hur mycket hänsyn och tolerans som ska visas avvikande 
personer, och hur hård attityd biblioteket ska hålla så att ”vanliga” besökare 
kan känna sig trygga och inte skrämmas iväg. 2) Störande av bibliotekets 
personal. Bibliotekarien demoraliseras och tröttas ut på att ofta höra klagomål 
från andra besökare och av att behöva säga åt störande personer samtidigt som 
biblioteken har ideologin att vara öppna för alla. 3) Bibliotekarien är sin egen 
fiende. Man frågar sig när allmänhetens tjänare blir allmänhetens slav? 
Bibliotekarien som i sin funktion ska vara hjälpsam, förstående och tolerant 
blir ett offer för sin egen dygd.  

They strain to emulate the selflessness of Florence Nightingale, Albert Schweitzer, and 
the Statue of Liberty - and apologize for their inadequacy when they fall short. Guilty of 
nothing, manipulated by their own feelings of guilt, anger, and shame, they go to any 
length to placate and mollify, to restore order if not law at any price. 

Biblioteken har själva skapat sig problem just genom att de är offentligt öppna 
och initierar att locka ickeanvändare till sig. Exempelvis har många psykiskt 
sjuka behov av att känna sig delaktiga och får genom biblioteken möjlighet att 
delta i det ”normala” och känna respekt för sig själva.160 Att som bibliotekarie 
ständigt stå med handen öppen, förväntas vara tolerant och redo till assistans 
oavsett besökare kan vara psykiskt påfrestande i längden. 4) Passande 
användning av biblioteket. Man frågar sig vad som legitimerar ett 
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biblioteksbesök. En del besökare kan inte räknas till biblioteksanvändare då de 
inte är där för användning av bibliotekets egentliga funktioner. Vissa har behov 
utöver det informativa slaget. Samtidigt är återigen frågan om var gränsen går 
för ett normalt och abnormt beteende. Ska en bibliotekarie sätta gränser för 
besökare utefter hygien och doft? Eller ska bibliotekarien kräva av besökaren 
att denne måste ha ett informationsbehov som ligger inom ramarna av 
bibliotekets bestånd? 5) Tillgång till det offentliga. Vissa förespråkar att den 
hemlöse inte ska inberäknas i ordet public (i public library), det vill säga att 
man ska utestänga hemlösa från de offentliga biblioteken. Förslagen är inte helt 
kontroversiella. Vid Ann Arbor Public Library i Michigan gavs förslag till en 
policy som förbjöd illaluktande och sovande besökare.  

To prohibit the disturbance of other library patrons and interference with other library 
patrons`use of facilities through exremely poor personal hygiene. Out until problem is 
corrected. […] sleeping in the Library for an extended period of time (more than 10 
minutes). 2 warnings, then out for the day. 

Dock ifrågasattes policyn av The American Civil Liberties Union som fruktade 
att just hemlösa skulle bli diskriminerade. Men fler exempel visar att policyn 
blir mer vanligt. I Morristown, New Jersey, besöktes biblioteket under sent 80-
tal av dussintals hemlösa med ökade incidenter med alkohol och vandalism 
som följd. Föreståndarinnan Nancy Byouk Hammeke som utarbetade reglerna 
om hygien och uppförande, menade att de inte direkt var mot de hemlösa utan 
mer som säkerhet för bibliotekets personal och besökare.161 Här råder åsikter 
om att kontroll av besökarens uppförande kan begränsa dennes rätt till 
tillgången av vissa biblioteksfunktioner. Medan andra menar att det är stor 
skillnad mellan att begränsa tillgången av biblioteket för att minska våld och 
att utestänga någon för dennes brist på artigt uppförande. Eller ska hemlösa 
med dålig hygien utestängas tills de bättrat sig, om det bevisas att de är en 
hälsofara för bibliotekens personal och besökare? Och var går nästa gräns? 
Risken finns för elitism där andra minoriteter utestängs för att bibliotekarierna 
eller andra besökare finner dem obehagliga och besvärliga.162 Ett i USA 
”klassiskt” exempel på vad som kan hända om någon blir avstängd från 
biblioteket är fallet med den 41-årige hemlöse Kreimer. Han stämde biblioteket 
för deras policy som utestängde honom och hänvisade till sina demokratiska 
rättigheter som amerikansk medborgare. I maj 1991 dömde den federale 
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domaren H. Lee Saroken biblioteket och yrkade på att biblioteken inte kan 
utestänga någon för dålig hygien. Däremot kan regler tillåtas men bara om de 
har en neutral effekt. Lee Saroken menade: ”If we wish to shield our eyes and 
noses from the homeless, we should revoke their condition, not their library 
cards…”163 Tre veckor efter domen överklagade en högre domstol som menade 
att biblioteken är en begränsad offentlig verksamhet som endast förbinder sig 
till rättigheter som ligger inom bibliotekets funktion. Man syftade på att 
biblioteket inte är ett skydd eller sällskapsrum.  

The American Library Association´s Intellectual Freedom Committee gav 
förslag till en policy med hänvisning på problem gällande besökares odör och 
olämpligt biblioteksuppförande. Mer än 500 bibliotekarier tillbakavisade 
policyn som vag och man undrade var gränsen gick för ”dålig” lukt och 
ironiserade att även för mycket parfym är jobbigt. Andra åtgärder som 
bibliotek tagit är att förbjuda vuxna att uppehålla sig i barnavdelningen om de 
inte haft barn med sig, eller mer drastiska som kamerabevakning utanför 
toaletterna eller att förse fönsterbrädor med spikförsett smidesjärn för att 
förhindra personer att sova. Fruktsammare sätt har varit samarbete mellan 
bibliotek och dagcentraler för hemlösa dit uppsökande verksamhet bedrivits. 
Biblioteken har då också informerat om arbetsmöjligheter och gratis 
kulturarrangemang.164 Så började exempelvis Tulsa City Country Public 
Library, efter ökat antal hemlösa besökare, i samröre med traktens prästerskap 
starta en omtyckt dagcentral i närheten av biblioteket.165 

För biblioteken är de hemlösa ett trångmål. Å ena sidan ska biblioteken 
vara offentliga och en demokratisk rättighet för alla, å andra sidan kan hemlösa 
vara till problem i det dagliga arbetet för personal och besökare. Man anser det 
finnas två alternativ för biblioteken. Antingen formuleras målet med 
folkbiblioteken om så att man med ”folk” (public) mer preciserar så att 
begränsning och kontroll av besökare möjliggörs. Ett annat förslag är att 
bibliotekarien gör sig till en social förkämpe och ombud för hemlösas 
rättigheter.166 Ett förslag som går i linje med biblioteksverksamheten i Sverige 
under tidiga 1900-talets sekelskifte.167 Simmons har funnit att det saknas 
litteratur om hemlösa på biblioteken och tycker att man borde försöka förstå 
situationen ur den hemlöses perspektiv. Ett förslag är att socialarbetare kan 
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arbeta på biblioteket för personer med behov utöver de rent informativa. Man 
menar att det skulle visa allvaret i situationen för personalen samt att de slipper 
en funktion de inte utbildats för. Om en professionell institution med kunskap 
om dessa personers behov kan närvara kan man om så behövs slussa dem 
vidare till adekvat vård där de slipper gatan och biblioteket som substitut. Den 
litteratur Simmons undersökt tyder på att de hemlösa inte går till biblioteken 
enbart för att de vill vara där utan i mångt och mycket för att det handlar om 
överlevnad.168 Biblioteket kan ge viktig information och kunskap som annars 
inte kan nås annat än genom tillgång av privat litteratur och elektronisk media 
som internet, tv och radio.169 Tillgången till internet på biblioteken ger de 
hemlösa möjlighet att säkert förvara personlig information som adresser och 
anteckningar då de inte fysiskt behöver bära på lappar och noteringsblock. 

Library Services for the Homeless Work Group anser det är viktigt för 
biblioteken att identifiera och nå ut till hemlösa. Förslag till verksamhet är 
ordnandet av läs- och skrivprogram, informera om arbetsmöjligheter och den 
lokala servicen för hemlösa eller upprättande av läsrum i dagcentraler och 
härbergen.170 The Cambridge Public Library Outreach Project började år 1990 
med besök på sådana hemlöshetscentraler (homeless shelter). Målet var att 
bygga en bro till de hemlösa familjerna för att de skulle införlivas med 
biblioteket som samhällsinstitution och övrig verksamhet. Barnen var de 
primära där bibliotekarien ordnade sagostunder och gemensamma sångstunder. 
Man upptäckte att i många fall var barnen i behov av mycket uppmärksamhet 
och stabilitet, och trots uppmuntran och utdelning av böcker tog det lång tid 
innan mammorna själva läste för barnen. För bibliotekarien var det viktigt att 
inte verka dömande utan att istället ha förståelse för föräldrarnas 
levnadssituation.171  

Ett exempel på vad biblioteket kan betyda för en hemlös är Michael 
Brennans historia. Han var en hemlös som varit drogberoende och psykiskt 
sjuk men som genom biblioteket utbildade sig själv till frilansande reporter, 
fick arbete och tog sig ur sin misär.  

I learned enough at the Boston Public Library last summer to transform me from a 
homeless ex-con and day-labourer into a full time free-lance writer in less than a year […] 
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it simply wouldn’t have been possible without access to the resources- the ideas, the 
information, the inspiration, and the contemplative refuge- of the library.172  

Michael Cart menar att biblioteken är en fristad med möjligheter att inverka i 
socioekonomiska och politiska förhållanden. Man måste som 
bibliotekspersonal sluta att enbart diskutera framtidsteknologi och 
klassifikationssystem och istället fundera på de humanistiska och mänskliga 
värdena. Han uppmanar därför bibliotekarier att samarbeta med andra sociala 
institutioner som språkrör för de sämre bemedlade.173 

Texterna detta kapitel bygger på handlar mycket om problem kring 
hemlösas ovårdade utseende, doft och brist på hygien. I Sverige syftas vanligen 
på hemlösa med dito symtom som uteliggare. Av Sveriges hemlösa utgör 
uteliggarna en minoritet. Men majoriteten hemlösa har drogrelaterade och 
psykiska problem. Efter redovisningen av undersökningen går jag nu in på 
uppsatsens slutdiskussion. 
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Analys och slutdiskussion 
Här presenteras slutsatserna som dragits av undersökningen. För att påminna 
läsaren om uppsatsens mål vill jag ge en kort repetition. Arbetet syftade på att 
undersöka vilken betydelse folkbibliotekens demokratiska funktioner har för de 
hemlösa. Jag ville finna svar på varför och hur hemlösa människor använder 
biblioteken. Syftet var att även undersöka bibliotekens attityd till hemlösa ur 
ett etiskt- och integritetsperspektiv. De övergripande frågeställningarna var: 

• Lämnar folkbiblioteket som demokratiskt rum plats åt hemlösa? 

• Vilken samhällsroll åtar sig folkbiblioteket för hemlösa? 

• Hur använder hemlösa biblioteket? 

Lämnar folkbiblioteket som demokratiskt rum plats åt hemlösa? 
Folkbibliotekens ideologi var tidigt att verka för utvecklingen av det 
demokratiska samhället genom att värna svagare medborgare. 
Sockenbiblioteken och läsestugorna uppstod för att fostra människor i moral 
och god sed. Att tillhandahålla information var ingen primär funktion utan 
snarare syftades att dana personers karaktär och att minska dåtidens superi. Där 
läsestugorna erbjöd en stunds värme och vila för de hemlösa med möjlighet till 
enklare förtäring. Även om sockenbiblioteken och stugorna givetvis inte kunde 
klassas som bibliotek i senare betydelse tycker jag det är intressant att se 
härstamningen till dagens folkbibliotek. Sedan länge har tiden sprungit ifrån de 
förra institutionernas starka patos för utslagna. Folkbiblioteken är ålagda nya 
mål och kallas numer för informationscentraler där krympande resurser stramar 
åt möjligheterna att nå och stödja de svagaste. I undersökningen har jag funnit 
att behovet av värme och någonstans att gå är stort hos hemlösa och att 
biblioteket här fortfarande lyckas fylla en viktig funktion. 

Intressant att se är också den tidiga tron på folkbibliotekens 
bildningsförmåga av det breda folklagret och att man genom investeringar i 
biblioteken kunde bespara samhället kostnader inom kriminalvård och det 
sociala fältet. Antaganden som fortfarande görs aktuella utan att jag har 
fördjupat mig mer för att med siffror kunna belägga dessa teorier. Men i 
ekonomiska kristider när kommuner tvingas stänga ner filialer och bokbussar 
för att spara på kronorna vore det av intresse att se om de sociala 
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samhällskostnaderna istället då torde öka? Kort menar jag att biblioteken 
historiskt har tagit på sig ett viktigt socialt ansvar för sämre bemedlade där 
tanken på demokrati och lika värde varit ledstjärna för verksamheten.  

En jämförelse mellan IFLA:s, Folkbiblioteksmanifestets och 
Bibliotekslagens stadgar och paragrafer visar en genomgående röd tråd av 
demokratitänkande. Folkbiblioteken ska enligt författningarna vara 
ickediskriminerande, öppna och tillhandahålla bestånd och tjänster för alla 
besökare på lika villkor. Bibliotekarier ska möta bibliotekets användare jämlikt 
och opartiskt oavsett samhällsklass. Vad jag bedömt har alla intervjuade 
bibliotekarier följt dessa värderingar med öppen attityd även till de hemlösa 
som besöker biblioteket i Gävle. Dock uppfattar jag att en övervägande 
majoritet av bibliotekarierna finner en konflikt mellan sin professions 
demokratiska hållning och det dagliga mötet med vissa hemlösa besökare. 
Dålig hygien och kroppsodörer hos användare ser några av bibliotekarierna 
som jobbigt samtidigt som det finns en rädsla för att säga till och störa 
besökarens integritet. Att lukta illa är inget brottsligt och i ett offentligt rum 
som biblioteket måste en tolerans finnas för även oävna dofter. Men om andra 
besökare tar illa upp och ofta blir störda i sin användning av biblioteket var går 
då gränsen? I Gävle kanske det inte gått så långt att dålig hygien i sig anlett till 
åtgärder men jag tror mycket väl att situationer kan uppstå där bibliotekarien 
tvingas att göra avvisningar om antalet personer med dålig hygien blir för 
många. Kanske är det vanligare i större städer där problemet föranleder vara 
frekventare. Vad gäller förhållandena för hemlösa biblioteksbesökare i USA 
anser jag inte att öppenheten efterlevs överallt. Att efter rådande 
bibliotekslagar anta policyn som utestänger någon för dålig lukt och stirrigt 
beteende anser jag odemokratiskt och att åsidosätta medborgerliga rättigheter. I 
Gävle finns ingen policy som utestänger någon för dennes hygien och doft. 
Däremot finns det policyn för vad som är otillåtet i bibliotekets lokaler som till 
exempel hot mot personal och att inte äta och dricka. Bland de hemlösa jag 
intervjuat förekom en medvetenhet om bibliotekets regler mot 
alkoholkonsumtion. Var man påverkad gick man inte dit eller också riskerade 
man att bli utkörd. Man får heller inte glömma bort att många hemlösa är 
mycket medvetna om hygienen och sköter den för att inte sticka ut. Särskilt 
kvinnor är måna om kroppsvård och kläder när de vistas i offentliga miljöer.  

Bibliotekarierna på Gävle stadsbibliotek ser störigt uppförande som ett 
stort problem där man tvingats ta till åtgärder som inhyrning av vakter. 
Förvånansvärt många incidenter inträffar av mer eller mindre allvarlig natur. 
Att tillskriva dem hemlösa alla tillbud som sker är inte möjligt. Men en stor del 
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av de som stör är drogpåverkade eller har psykiska problem. Av hemlösa har 
70 procent missbruks problem och 35 procent psykiska problem. 
Bibliotekarierna är oroliga för att själva gripa in om personer i fråga visar ett 
abnormt beteende eller tendenser till sådana. Jag finner det inte vara konstigt 
om man följer alla alarmerande rapporter i media om sammanbrott i social- och 
psykvård som inte klarar av ta hand om människor som begår våldsbrott på 
grund av psykiska sjukdomar eller drogmissbruk. Att personer med sådana 
diagnoser har rätten att vara på biblioteken medför givetvis sina risker. Men 
man får inte glömma att majoriteten av psykiskt sjuka inte visar aggressivitet. 
Eftersom många är ensamma och driver planlöst utan någonstans att gå ser jag 
det självklart att biblioteket blir social tillflyktsort. Med all rätt. Biblioteken 
ska inte stänga ute någon men personalen måste samtidigt få erforderlig 
utbildning och resurser för att möta tendenser omkring biblioteken. Både för 
egen och besökares säkerhet. Bibliotekarier har inte kompetens att verka som 
socialarbetare och det ligger inte inom arbetsuppgifterna som tjänsterna är 
formade idag. Att som i USA försöka utestänga hemlösa med specifika 
hemlöshetspolicyn och drastiska åtgärder som kamerabevakning tror jag är fel 
väg att gå om man verkligen vill lösa problemen. För att svara på rubrikens 
fråga blir min slutsats att hemlösa lämnas utrymme i biblioteket så länge de 
uppför sig och inte faller ur vad som är brukligt normalt uppförande. 
Bibliotekarierna ser inte att hemlöshet i sig kan utestänga någon från 
biblioteket även om faktorer som förknippas med uteliggare, smutsiga och 
trasiga kläder, odörer, kan uppfattas som störande inslag i verksamheten. Men 
om social samhällsnedrustning där psykiskt sjuka och marginaliserade 
människor fortsätter hamna utanför eget boende bedömer jag risken finns att 
fler söker sig till biblioteken. När problemen här blir för stora kanske vi går 
mot utvecklingen likt den i USA med policyn och hårdare attityd som riskerar 
utestänga människor från offentliga folkbibliotek. 

Vilken samhällsroll åtar sig folkbiblioteket för hemlösa? 
Så sent som på 1970-talet pratade man i biblioteksvärlden om att 
folkbiblioteken var en resurs för samhället där också patienter på 
mentalsjukhus och nykterhetshem skulle inberäknas i den solidariska 
uppsökningsverksamheten. Under de senaste tjugo åren har biblioteken känt av 
kommunernas strypande svångrem med nedskärningar i verksamheterna som 
följd. Det är olyckligt ur ett socialt perspektiv om bibliotek tvingas stänga. Min 
undersökning visar att folkbiblioteket är viktigt för hemlösa. Det utgör en plats 
i det offentliga som välkomnar även utslagna och marginaliserade. Biblioteken 
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tillhandahåller ett socialt fält där människor som i övrigt lever utanför 
samhället kan umgås och ta del av demokratiska funktioner som gemene 
invånare. Biblioteken får dem att känna sig delaktiga och informerade om vad 
som händer i samhället. SAB:s tes om ”Grogrund för delaktighet” blir här 
väldigt intressant. Vad intervjuerna visar är att alla hemlösa är positiva till 
folkbibliotekens sociala öppenhet. Som hemlös anser jag att man blir isolerad i 
dubbel bemärkelse. Dels fysiskt utan hem och tillgång till personliga ägodelar 
men även isolerad mentalt. Många är ensamma utan familj, arbetskamrater 
eller andra sociala kontakter med omvärlden. Och trots socialt umgänge inom 
hemlöshetskulturen stängs man ute från övriga samhällstendenser. Att få social 
kontakt och information om vad som sker i omgivande samhälle genom medias 
försorg tror jag är viktigt för en persons utveckling, psykiska balans och 
mentala välbefinnande. Biblioteket möjliggör här det unika att fritt 
tillhandahålla information för upplysning och bildning. För en individ som 
saknar hem och privat ekonomi blir biblioteket en dörr bort från isolering och 
en plattform för delaktighet och upplevelse. 

Bibliotekets uppgift är inte att verka som värmestuga där bibliotekarierna 
ska fungera som socialassistenter. Men enligt intervjuerna förekommer känslan 
ibland hos personalen. Man vill istället koncentrera sig på bibliotekets roll som 
informationsförmedlare och kulturinstitution. På stadsbiblioteket i Gävle 
bedrivs uppsökande verksamhet till bland annat interner och åldringar. 
Däremot finns inga funktioner riktade direkt till hemlösa. Som tidigare nämnts 
finns i USA bibliotek och organisationer som arbetar för att specifikt nå ut till 
utslagna och hemlösa. Vissa bibliotek har börjat med uppsökande verksamhet 
på dagcentraler efter att hemlösa besökare blivit ett för stort problem i 
lokalerna. I Sverige har vad jag funnit inga sådana projekt drivits. I Sverige 
saknas även motsvarigheterna till de amerikanska biblioteksföreningar som 
aktivt arbetar för hemlösas situation. Men en central roll för folkbiblioteken är 
att verka på det lokala planet. Om tid, resurser och engagemang finns kanske 
svenska bibliotek kan samarbeta med frivilligorganisationer som RIA och 
härbergen för att informera hemlösa om sociala rättigheter och möjligheter i 
samhället. Förslag är också att ordna läsrum på dagcentraler och studiecirklar 
för läsning. Det stora mörkertal av hemlösa som socialtjänst och 
hemlöshetsorganisationer aldrig når kan genom bibliotekens försorg nås med 
information om hur man kan få hjälp ur sin situation. Sådan information till 
utsatta är för övrigt något som organisationen BIS (Biblioteket i samhället) 
propagerar för. På många bibliotek finns medborgarkontor för 
samhällsinformation. Men för hemlösa kanske sådana kontor känns främmande 
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att kontakta. Man är förlägen i situationen och kan/vill/vågar inte söka hjälp 
ansikte mot ansikte med en tjänstebyråkrat. Ett enkelt men effektivt sätt kan 
vara att härbergen och organisationer informerar via bibliotekens anslagstavlor 
och informationstorg. Information om lediga arbeten, vart man vänder sig för 
hjälp mot psykiska åkommor och drogberoenden. Den svenska bibliotekslagen 
säger att svagare grupper ska prioriteras och ges tillgång till särskild 
upplysning och information. Till gruppen svagare kan tyckas hemlösa räknas 
som självklara. Men det är en lagprioritering som inte verkar stämma i 
praktiken. Även om hemlösa tillåts besöka biblioteken som ”vanliga” 
användare finns inga åtgärder som uppmärksammar deras speciella behov. I 
undersökningen framkommer att bibliotekarierna uppfattar att det saknas 
resurser och personal att avsätta till hjälp för hemlösa och personer i behov av 
vård. Hur mycket socialt ansvar biblioteket ska ta blir en intressant fråga. Att 
biblioteket ska stå öppet för alla anses som självklart. De facto är att hemlösa 
dagligen besöker biblioteket och att lättare konflikter som dålig hygien till 
regelrätta handgemäng förekommer. Jag tror att detta scenario kommer att 
kvarstå med risk för framtida upptrappning. De hemlösa kommer inte att 
försvinna från samhällsbilden och hur inställningen till dem som användare av 
folkbiblioteken ska bli framöver beror på politiker och beslutsfattare. Var går 
gränsen för personalens och besökarens hälsa och ska funktionen som 
socialarbetare ingå i bibliotekariens uppgift? Eller kanske vi ska ha tillbaka 
läsestugornas funktion där anställda socialarbetare hjälper till på biblioteket? 
Det är frågor som förr eller senare kräver svar. 

Hur använder hemlösa biblioteket? 
Enligt undersökningen använder hemlösa biblioteket främst som socialt rum, 
informationskälla och för värmen på vintern. Toaletterna samt möjligheterna 
att kunna fika och träffa bekanta är också viktiga. För nyheter och lokal 
information säger alla hemlösa de läser dagstidningar. Många läser även 
fackböcker efter intressen och några använder Internet. Uppgifter som 
möjligen förvånar bibliotekarier eftersom hälften av intervjuad personal är 
skeptiska till om hemlösa verkligen läser. Några tror att det är mer för 
kamouflage och legitimering av vistelsen i biblioteket som de håller i böcker. 
Möjligen kan det visa på fördomar hos personalen om hemlösas intellektuella 
nivå och informationsbehov. Borde inte en bibliotekarie i utövandet av sin 
profession sätta sin roll som informationsförmedlare i första rummet oavsett 
besökare? Jag tror läsningen har stor social betydelse för hemlösa. Saknas 
sociala kontakter är biblioteket viktigt med fria information där läsningen ger 
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tankemöten för upplysning och upplevelse. Genom tidningar och litteratur kan 
hemlösa hålla sig ajour med omvärlden när inte tillgång till egen teve och radio 
finns. Vad jag funnit går fler hemlösa till biblioteket på vintern när 
temperaturen sjunker och väderförhållandena försämras. Som hemlös blir man 
utestängd från det alltmer privatiserade samhället. Många tvingas driva på 
gatorna och sova i portuppgångar och på härbergen. Biblioteket blir ett 
uppehållsrum där man får värme och tillfälle att vila och vara i fred. Av 
informanternas svar bedömer jag att biblioteket har stor samhällelig betydelse. 
Hemlösa får röra sig bland folk utanför hemlöshetskulturen utan att bli 
utpekade som de kan bli på andra offentliga platser. Man accepteras trots sin 
låga samhällsstatus och trots att man inte kan betala för sig.  

Hemlösa i USA använder biblioteken i stort sett på samma vis som 
informanterna i Gävle uppger. För värmen och skydd vid dåligt väder, och som 
en plats att uppehålla sig på. Att sköta hygienen och att äta och sova uppfattas 
också som vanligt i USA vilket överensstämmer med bibliotekarierna i Gävles 
uppfattning. Sett till vad intervjuade hemlösa själva svarar stämmer inte detta. 
Men antalet hemlösa som intervjuats för undersökningen ger inte underlag till 
att dra generella slutsatser. Mycket troligt förekommer att människor som inte 
har någonstans att gå tar tillfället att äta där möjlighet ges. Även om befintliga 
regler säger annat. Men som tidigare nämnts vill inte hemlösa gärna sticka ut 
när de rör sig på offentliga platser och kanske är det därför flaskor och 
matrester hittas på toaletterna. Bland bibliotekarierna var attityden till förtäring 
olika. Några höll hårt på reglerna medan andra var ovilliga att säga till. Det 
beror härav på varje enskild bibliotekarie hur biblioteket blir uppfattat som 
öppet, tolerant och överseende med enskilda användare. 

Vad är då passande användning av ett bibliotek? Om man ser till den 
mindre undersökning av besökare som genomfördes 1994 vid planeringen av 
Malmös nya stadsbibliotek finner man att: 58 procent sitter och läser, 31 
procent läser tidningar/tidskrifter, 59 procent själva letar material, 6 procent 
står och samtalar.174 Aktiviteter som är typiska vid användning av bibliotek. 
Och vid jämförelse något som stämmer väl överens med vad hemlösa själva 
uppger att de gör. Därvid skiljer inte mycket mellan hemlösa och gemena 
användare i nyttjandet av bibliotekets tjänster. Att biblioteket brukas som 
uppehållsrum är inget som bibliotekarierna önskar. Men att uppta en plats i ett 

                                                 
174 Nilsson, Sven, 1997, ”Besökaren kartlagd, ingen rast ingen ro”, s. 95. 
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bibliotek så länge man inte stör andra är inte förbjudet. Det gällande även 
toaletter.  
Om fler bibliotek tvingas stänga i framtiden betyder det att fler som saknar 
hem blir tvungna att driva för vinden och söka skydd på andra platser. Och 
finns inte längre den kontakt biblioteket ger i form av socialt rum och 
främjande av läsning kanske fler isoleras i ensamhet.  

Till sist vill jag citera författaren Sven Lindqvist med förhoppning om att 
uppsatsen gett läsaren en reflektion på folkbiblioteken och de hemlösa 
besökarna. 

Jag gick till New York Public Library. Parken runt om biblioteket var då som nu full av 
vinddrivna existenser som hade alla sina jordiska ägodelar i några kassar under bänken 
där de sov om nätterna. Men ett bra bibliotek hade dom!175 

                                                 
175 Lindqvist, Sven, 1982, ”Biblioteken i mitt liv”, s. 35. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar ämnet folkbibliotek och hemlösa. Syftet är att undersöka 
betydelsen folkbibliotekens demokratiska funktioner har för hemlösa 
människor. Tanken är att skapa en tydligare bild och ökad förståelse av 
folkbibliotekens roll för hemlösa som användargrupp. Arbetet undersöker även 
bibliotekens attityd till hemlösa ur ett integritetsperspektiv. De frågeställningar 
som drivit arbetet är: 

• Lämnar folkbiblioteket som demokratiskt rum plats åt hemlösa? 

• Vilken samhällsroll åtar sig folkbiblioteket för hemlösa? 

• Hur använder hemlösa biblioteket? 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är de demokratiska principer som formar 
folkbibliotekens verksamhet. Biblioteksorganisationer som IFLA, SAB, 
UNESCO, Svenska bibliotekarieförbundet samt den svenska bibliotekslagen 
har satt upp regler och teser för allas lika rätt att ta del av fri information som 
medborgare.  

I undersökningen har fyra bibliotekarier och sex hemlösa intervjuats om 
deras syn av hemlösa besökare på stadsbiblioteket i Gävle. Även en 
enkätundersökning ställd till hemlösa utfördes. Svaren jämförs med hur 
hemlösa uppfattas på biblioteken i USA där informationen härrör från 
amerikanska tidskriftsartiklar. 

Arbetet visar att biblioteket har stor betydelse för hemlösa personer. 
Biblioteken blir rum som lämnar utrymme i ett alltmer privatiserat och 
exkluderande samhälle. Många hemlösa känner sig utestängda i det offentliga 
men får genom biblioteket en social plats att vistas på under lika villkor som 
andra människor. Dagligen söker hemlösa sig dit för att få information genom 
dagstidningar och som plats att vara på. Funktioner som toaletter, värme och 
skydd undan dåligt väder anses också betydelsefullt. Undersökningen visar att 
informationsåtkomsten är mycket viktig för hemlösa vilket alla bibliotekarier 
inte uppfattar. Några tror läsning kan vara mer för kamouflage och att 
biblioteket används för skötsel av hygien och sovplats.  

Många incidenter inträffar på biblioteken där drogpåverkade och psykiskt 
sjuka är inblandade. Bibliotekarierna känner ibland att de åläggs uppgiften att 
fungera som socialassistenter vilket är fel. Bibliotekets personal har inte 
kompetens eller resurser att verka som vårdare. De hemlösa känner sig ändå 
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välkomna till stadsbiblioteket i Gävle och personalen ser ingen anledning att 
stänga dem ute så länge inte regler bryts. Dock kan kroppsodörer och dålig 
hygien uppfattas som störande inslag i verksamheten. Om tid och resurser finns 
borde biblioteken genom sin lokala förankring och möjlighet att nå ut till 
svagare grupper arbeta mer för hemlösa. Genom samarbete med RIA och 
hemlöshetsorganisationer kan information till hjälp för hemlösas spridas, vilket 
i sin tur kan vara ett led till att hemlösa personer tar sig ur sin belägenhet. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till gäster på RIA- Hela människan 
 
Intervjufrågor till gäster på RIA 

 
 

1. Vad heter du och hur gammal är du?  
2. Hur ofta besöker du ett bibliotek? 
3. Hur längre brukar du vara där vid varje tillfälle? 
4. Vilket bibliotek brukar du främst besöka?  
5. Varför går du till bibliotek? 
6. Vad har du för intressen? 
7. Vad brukar du göra på bibliotek?  
8. Vad anser du vara den viktigaste funktionen hos bibliotek? 
9. Om biblioteken inte fanns vad skulle du göra istället? 
10.  Har du något lånekort på bibliotek?  
11.  Vad brukar du läsa på bibliotek? 
12.  Vad betyder tillgången till ett bibliotek för dig? 
13.  Vilken roll tror du biblioteken fyller för bostadslösa? 
14.  Hur blir du bemött av bibliotekets personal? 
15.  Vad betyder ordet Demokrati för dig? 
16.  Har du tillgång till bostad? 
17.  Vill du tillägga något du tycker jag glömt? 
 



 68

Bilaga 2: Intervjufrågor till bibliotekarier 
 
Intervjufrågor till bibliotekarier 

 
 

1. Vill du berätta kort om din bakgrund, namn, befattning? 
2. Hur definierar du en hemlös? 
3. Hur många hemlösa tror du att det finns i Gävle? 
4. Har du någon uppfattning om hemlösa utgör en besöksgrupp på 

biblioteket? 
5. Hur många hemlösa uppskattar du besöker biblioteket? 
6. Tycker du att de har rätt att besöka biblioteket? 
7. Varför tror du att hemlösa går till biblioteket? 
8. Har du någon uppfattning om vad de gör på biblioteket? 
9. Vad innebär ordet Demokrati för dig? 
10.  Tycker du att de hemlösa har demokratiska rättigheter? 
11.  Vilken betydelse tror du ett bibliotek har för en hemlös 
12. Uppfattar du hemlösa som ett problem för bibliotekets 

verksamhet? 
13.  Har du någon gång varit med om en incident där, som du tror, 

en                  
 hemlös varit inblandad?           

14.  Har du något att tillägga som du tycker jag glömt? 
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Bilaga 3: Enkätfrågor till gäster på Härberget 
 

Enkätundersökning ställd till gäster vid Härberget i Gävle 
 

Hej, 
 

Jag heter Per Berg och studerar till bibliotekarie vid Uppsala universitet. Just 
nu skriver jag på min examensuppsats (Magisteruppsats 20 poäng) där jag vill 
försöka ta reda på folkbibliotekens betydelse för hemlösa/ bostadslösa. För att 
kunna genomföra undersökningen behöver jag få in åsikter genom denna enkät. 
Enkäten vänder sig till dig som saknar egen bostad.  

 
Du svarar helt anonymt och inga lämnade uppgifter går att spåra till någon 
person. Frågorna tar ca 30 minuter att besvara och kan lämnas in till 
Härbergets personal. Uppsatsen beräknas vara klar till sommaren 2003 och kan 
då nås på ABM-institutionen vid Uppsala universitet.   

 
Med förhoppning om din medverkan. 
Per Berg 

 
Enkätfrågor 
 
1. Sätt ett kryss i rutan om du är kvinna eller man.         kvinna         man  
 
 
2. Hur gammal är du?  
 
 
3. Har du tillgång till logi, även när du inte bor på Härberget?  
            
   ja         nej  
 
 
 
4. Hur ofta brukar du besöka ett bibliotek? 
            

      1-6 ggr/ år              1-4 ggr/månad          1-4 ggr/vecka          5-7  
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      ggr/vecka 
 
      aldrig   Om du svarar ”aldrig”; kan du berätta varför du 

inte besöker bibliotek? 
 
 
 
 
 
 
5. Ungefär vid vilka tider brukar du besöka ett bibliotek? 
            

på morgonen kl. 10-12  på dagen kl.12-15  
 
på eftermiddagen kl.15-17  på kvällen kl.17-20    

 
 
6. Hur länge brukar du vistas på ett bibliotek när du besöker det? 
    
   <1 timme           1-3 timmar 3-5 timmar           > 5timmar 
  
 
7. Vilken/ vilka brukar vara din främsta anledning till besök på bibliotek?  

Kryssa i de alternativ som passar bäst med varför du brukar besöka  
bibliotek. Använd  sista raden för att motivera dina svar eller om inget  
alternativ passar in. 

    
    värma mig       toalett besök mötesplats 
            
    fika på cafét             läsa  datorer/ internet 
          
    referenstjänster      lyssna på musik vara bland människor  
    
    annat/ övrigt: 
 
 
 
 



 71

 
8.Vad brukar du läsa på bibliotek? 
            
   skönlitteratur          fackböcker    dagstidningar          månadsmagasin 
          
   annat 
          
  Kan du ge exempel på något du brukar läsa? 
 
    
 
 
9. Har du lånekort på något bibliotek?        
   
    ja        Vad brukar du låna med dig? 
  
  
 
    nej       Om ”nej”, varför har du inget kort?  
 
 
 
 
10. Hur tycker du att du blir bemött av personalen på ditt bibliotek? 
     
     mycket dåligt  dåligt  bra            mycket bra 
 
 
 
 
11. Hur upplever du att biblioteket fungerar för dig? 
       
     mycket dåligt   dåligt   bra            mycket bra 
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12. Hur viktig är betydelsen av ett bibliotek för dig? 
               
     inte viktig   ganska viktig            viktigt               mycket viktig  
      
     
Varför? 
 
 
 
 
 
13. Saknar du något på biblioteket?           

               
   ja                  nej 
 
 
 
 
 
14. Vad betyder ordet Demokrati för dig? 
 
 
 
 
 
15. Vilket bibliotek brukar du främst besöka? 
               
      stadsbiblioteket i Gävle           högskolebiblioteket   

 
              
      filialbibliotek (Andersberg, Hille, Valbo etc.)         annat 
 
 

16. Har du övriga synpunkter du vill tillägga som inte framkommit i frågorna? 
 
 

Tack för din medverkan! 


