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Abstract The aim of this Master’s thesis is to study the information 

needs of the homeless. The main focus is to investigate what 
kind of information needs that are to be found among the 
homeless and also how information is exchanged and shared 
by the group. Another aspect of our study includes the sources 
that are used to fulfil these information needs. The homeless 
use of the library, as one of these sources, is also examined. 
The empirical material was gathered through 8 qualitative 
interviews with homeless persons in two Swedish cities. The 
literature review covers material deriving from the library and 
information science field as well as sociological studies of 
homelessness. 

 
 In the analysis we have in part used the theoretical concepts 

Social Network Analysis and Theory of Information Poverty as 
well as our own empirical material in order to add another 
perspective to our results. Findings from the study show that 
homeless people prefer to exchange information with their 
friends rather than authorities, although many of them also 
find help-organisations valuable. The main information needs 
stated by the informants are life necessities such as food and 
shelter. Other results confirm that the homeless who use the 
library have a positive view towards it and mostly take use of 
the libraries resources in a quite traditional way. 
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Inledning 
 
Vi har i denna magisteruppsats valt att behandla ett i Sverige, än så länge, relativt 
outforskat ämne nämligen hemlösa människors informationsbehov. Vidare har vi valt 
att fokusera på spridningen av information till och inom gruppen hemlösa och uppsatsen 
kommer även att beröra de källor hemlösa vänder sig till för att få tag på information. 
En vanligt förekommande källa är biblioteket som ofta tenderar att utgöra ett 
informationscentrum för många i den för studien utvalda gruppen. 
 
Hemlöshet som fenomen har däremot undersökts såväl utomlands som i Sverige under 
en längre tid, men då främst utifrån ett sociologiskt perspektiv. Dessa studier fokuserar 
mestadels på bakomliggande orsaker till hemlöshet, kartläggning av problemet samt 
handlingsplaner för att motverka hemlöshet och hjälpa berörda personer att återanpassas 
till samhället. 
 
Inom vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har vi vid flertalet tillfällen 
ställts inför frågeställningar och arbetssätt sett utifrån ett användarperspektiv där fokus 
ligger på att studera användare i olika gruppindelningar. Att gruppera människor enligt 
ett antal gemensamma nämnare som exempelvis kön, ålder och etnicitet kan dock vara 
problematiskt sedan de flesta grupperingar sällan präglas av homogenitet, men används 
ändock ofta och är i somliga situationer fullt applicerbart så även inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Detta därför att eventuella mönster, likheter och skillnader kan 
bli lättare att urskilja då en specifik målgrupp står i fokus. 
 

Det har sagts att massmedias beskrivningar av de hemlösa är schablonartade. Gamla 
myter och föreställningar går igen och ofta har ytterligheterna lyfts fram. Antingen har de 
hemlösa framställts som drogberoende missanpassade trashankar, eller som romantiska 
luffare som lever ett fritt liv utanför vardagslivet – ett liv som mer eller mindre är 
självvalt. Mellanlägen mellan dessa ytterligheter behandlas mindre ofta.1 

 
I medierna, som ovanstående citat låter se, framställs ofta hemlösa utifrån stereotypa 
bilder där människors åsikter går isär då det gäller att definiera vad hemlöshet 
egentligen innefattar och vilka personer som tillhör gruppen. 2 Detta tycker vi är 
bekymmersamt sedan orsakerna till hemlöshet kan vara många och de människor som 
befinner sig inom gruppen kanske inte har något mer gemensamt än den ovissa 
boendesituation som de befinner sig i.3 Trots detta har även vi valt att definiera de 
människor vi studerat inför denna uppsats som en grupp därför att vi vill se om några 
eventuella mönster, likheter och skillnader går att utläsa mellan dem. Vi har då utgått 
ifrån de berörda människorna på ett individuellt plan för att granska hur deras eventuella 
behov av information ser ut samt hur användningen och spridningen av densamma 
utageras av individerna inom gruppen. Detta därför att vi anser det behövligt då så lite 
forskning ännu har gjort sig sedd inom området och eftersom flertalet användargrupper 
har studerats inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap. Tyvärr har ytterst 
litet fokus lämnats ovan nämnda grupp och vi vill med denna studie öka förståelsen för 
en så pass marginaliserad, utsatt och ofta missförstådd samling som hemlöshetsgruppen 

                                                 
1 Swärd, Hans 2004. När de utsatta får en röst i medier. Ingår i Sociala problem och socialpolitik i 
massmedier, s. 273. 
2 Ibid. 
3 Swärd, Hans 1998. Hemlöshet: Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma?, s. 40ff. 
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utgör i samhället.4 Många människor tenderar, däribland ett flertal bibliotekarier att anse 
att de hemlösa som nyttjar biblioteken och dess resurser ofta inte använder biblioteket 
utifrån samma premisser som ”vanliga” biblioteksbesökare.5 Även detta faktum anser vi 
vara skäl nog att vidare utröna hur dessa utsagor ter sig i det reella livet varpå en 
undersökning torde göra sig väl sedd. Julie Hersberger, som studerat hemlösa under 
många år och som även har en bakgrund som bibliotekarie säger: 
 

I have long advocated that students of public librarianship be very active in assessing 
information needs of any identifiable user group. This involves getting out from behind 
the desk and, as needed, getting out of the library. Asking users for input is always a good 
idea as well, such as interviewing potential users in homeless shelters and soup kitchens 
about their information needs.6 

 
Liksom Hersberger ser vi också möjligheterna i att undersöka hemlösa som grupp 
eftersom de kanske inte alltid har samma förutsättningar och resurser då det gäller 
informationsinförskaffning, som ses som självklarheter för många andra människor i 
dagens samhälle. Varpå de kanske använder sig av alternativa tillvägagångssätt för att 
tillgodose sina informationsbehov, något som vi även det finner intressant att vidare 
utforska. 
 
 
 

                                                 
4 Hersberger, Julie 2005. The Homeless and Information Needs and Services, Reference & User Services 
Quarterly, 44 (3), s. 200. 
5 Berg, Per 2003. Biblioteket och personkrets 3:1: En undersökning om folkbiblioteken och de hemlösa , s. 
14. 
6 Hersberger 2005, s. 201. 



 3 

Förförståelse 
 
Tyvärr får vi liksom så många andra den nedgångna smutsiga och högljudda ”lodisen” 
som första synintryck då vi hör ordet hemlös. Under vår uppväxttid i två relativt små 
städer konfronterades vi inte med hemlösa i särskilt stor utsträckning och den 
information om hemlöshet som skildrades för oss var främst associerad med missbruk 
av droger och alkohol. Intrycket vi som yngre hade av hemlöshet var att det inte var 
särskilt vanligt förekommande i Sverige och vetskapen om att människor i främst 
storstäder ibland bodde på gatan fanns visserligen, men de hemlösa och dess problem 
kändes distanserat och långt borta från vårt eget trygga välfärdssverige. Hemlöshet var 
något som vi trodde hörde hemma i betydligt större städer som exempelvis London, 
New York och Rio de Janeiro, men under årens lopp har vår naiva världssyn förändrats 
något. Hemlöshet är ett problem som funnits även i Sverige under en längre tid, men 
som i och med bland annat de ständigt stigande levnadskostnaderna och den kraftigt 
ökande efterfrågan på bostäder har kommit att bli alltmer vanligt förekommande. 
 
De bakomliggande faktorerna till hemlöshet kan yttra sig på många olika sätt. Även om 
vi inser att missbruk kan vara, och ofta är, en av anledningarna till hemlöshet så finns 
det andra omständigheter som exempelvis betalningsanmärkningar, arbetslöshet och 
förändrade familjeförhållanden som kan medföra att en person plötsligt kan förlora sitt 
hem.7 Det är oftast inte bara en enda faktor som ensam leder till hemlöshet utan 
kombinationen av flera.8  
 
Vi anser liksom Julie Hersberger att hemlösa liksom alla andra i samhället har ett stort 
informationsbehov. 9 Dessa informationsbehov kan yttra sig på många olika vis och 
berör ofta just i hemlöshetsgruppen deras nuvarande livssituation och vardagsproblem 
som att skaffa boende och mat men även annat som kan vara dem till hjälp eller 
någonting de finner intressant. Vi har själva observerat att människor som vi fått 
intrycket av att ha varit hemlösa, ofta har uppehållit sig i och i närheten av bibliotek och 
detta fångade vårt intresse eftersom vi började fundera på hur dessa människor använder 
sig av biblioteket. Kommer de till biblioteket i första hand för att söka efter material i 
form av böcker, tidningar och annat som en institution som sådan har att tillgå eller har 
biblioteket mer en roll som en offentlig och tillåten plats dit hemlösa kommer för att 
värma sig, umgås med vänner och använda toaletterna? Vi tror att hemlösa i viss mån 
använder sig av biblioteken och dess resurser för att få tag på information, men vi är 
övertygade om att sådana inrättningar är långt ifrån deras enda informationskällor. Vi 
tror även att kännedom om exempelvis härbärgen, soppköksbespisningar, bra sovplatser 
och annat som kan intressera den hemlöse mestadels sprids muntligt mellan de berörda i 
gruppen. Övriga tankegångar vi har är att hemlösa kanske ibland väljer att förtiga och 
hemlighålla information på grund av rädsla att själva förlora till exempel en bra och 
trygg sovplats. 
 
Dessa är de tankegångar kring hemlösa och deras informationsbehov vi främst vill 
fokusera på i denna uppsats. Dessutom vill vi utröna huruvida vår förförståelse 
överensstämmer med hur det ser ut i realiteten.
                                                 
7 Swärd 1998, s. 40ff. 
8 Hersberger, Julie 2002/2003. Are the Economically Poor Information Poor?, The Canadian Journal of 
Information and Library Science, 27 (3), s. 48. 
9 Hersberger 2005, s. 200. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hemlösas informationsbehov. Vi vill 
i vår undersökning ta reda på vilka källor hemlösa använder sig av för att få tillgång till 
information och hur information fås och utbyts av hemlösa. 
Dessutom kommer uppsatsen att belysa bibliotekets roll som informationscentrum och 
åskådliggöra hemlösas eventuella bruk av biblioteken och dess resurser. 
 
Hemlösa liksom andra grupper i samhället har informationsbehov och vårt mål med 
denna uppsats är att öka förståelsen för dessa utifrån följande frågeställningar: 
 

• Vad har hemlösa för informationsbehov? 
 

• Vart vänder sig den hemlöse för att få och utbyta information och vilka 
informationskällor är synliga? 

 

• Hur ser den hemlöse på biblioteket? 
 
Ovanstående frågeställningar ämnar vi att belysa genom att dels bekanta oss med 
tidigare forskning som gjorts inom ämnet, dels genom åtta kvalitativa intervjuer som vi 
har genomfört med hemlösa människor i två olika städer i Sverige. Vi kommer att utgå 
från några idéer och koncept som informationsforskarna Julie Hersberger och Elfreda A. 
Chatman har arbetat med och använt sig av i sin forskning. Dessa koncept och teorier, 
främst Social Network Analysis och Theory of Information Poverty, vilka presenteras 
mera ingående i kapitlet Teoretiska utgångspunkter, kommer sedermera att få utgöra de 
teoretiska utgångspunkter som vi tillsammans med vårt empiriska material kommer att 
utgå ifrån då vår analys utförs. 
 
 
Ämnesstrukturering 
 
Under strukturering av våra olika frågeställningar hade vi i ett inledande skede av 
uppsatsarbetet lite väl många olika perspektiv som skulle kunna utgöra eventuella 
ingångar till vårt arbete. Några av dessa perspektiv var att exempelvis granska hemlösa 
människors utanförskap i samhället då vi läst ett antal artiklar som behandlade 
frågeställningar om hemlösa användare, liksom andra användare, har rättigheter till ett 
eget lånekort. Även de bilder ett flertal reklamkampanjer gav av hemlösa och hemlöshet 
genom sina olika annonser var en möjlig ingångspunkt för oss liksom diskussionen 
kring manliga respektive kvinnliga uteliggare, samt det faktum att många hemlösa 
använder sig av offentliga toaletter för att kunna sköta sin hygien. Eftersom uppsatsen 
skrivs inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap valde vi dock slutligen 
att främst undersöka hemlösas informationsbehov och deras syn och eventuella bruk av 
biblioteket eftersom några av de frågor vi själva hade då förhoppningsvis skulle kunna 
besvaras. Till en början hade vi även funderingar på att intervjua några bibliotekarier för 
att få deras perspektiv på hur människor ur hemlöshetsgruppen använder sig av och 
interagerar med biblioteket. Vi valde slutligen bort detta alternativ eftersom vi ansåg det 
mer intressant att närma sig frågeställningarna utifrån den hemlöses perspektiv. 
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Begreppsdefinitioner 
 
Här följer ett antal begreppsdefinitioner som innehar en central roll i uppsatsen och som 
vi därför anser vara viktiga att klargöra för att visa vad vi åsyftar då vi nämner 
begreppen vid ett flertal tillfällen. 
 
 
Hemlös: Det är inte lätt att klart definiera ett begrepp som hemlös då åsikterna om vem 
som egentligen inbegrips inom ramarna för hemlöshet skiljer sig åt. Eftersom detta 
problem ofta debatteras i medierna så har vi valt den definition som överensstämmer 
bäst med våra egna uppfattningar om vad hemlöshet innebär. Definitionen som vi valt 
att använda oss av är hämtad från Socialstyrelsens undersökning Hemlöshet i Sverige 
2005 : omfattning och karaktär.10 Det finns enligt Socialstyrelsen fyra olika situationer 
som beskriver vad som konstituerar hemlöshet i denna undersökning: 
 

1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är 
uteliggare. 
 
2. En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt behandlingsenhet 
eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-
institution och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte 
någon bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen.11 
 
3. En person är intagen eller inskriven på behandlingsenhet eller stödboende inom 
socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att 
skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad ordnad vid eventuell framtida 
utskrivning eller utflyttning. 
 
4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar 
eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller 
andrahandskontrakt och har på grund av denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt 
med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden. 

 
Även om vi frångår det faktum att Socialstyrelsen endast tillgodoräknar personer som 
varit i kontakt med de sociala myndigheterna under den gångna mätperioden12 som 
hemlösa i denna undersökning så anser vi det ändock vara den mest rimliga definitionen 
att använda oss av. Detta för att den i övrigt överensstämmer med vad vi själva anser att 
hemlöshet innefattar. Sociologen Hans Swärd som har arbetat med hemlöshetsfrågor 
sedan 1980-talet har i sin bok Hemlöshet : fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma 
diskuterat detta problem sedan även han haft svårigheter med att konsekvent kunna 
använda sig av Socialstyrelsens definition eftersom han liksom vi anser att hemlösa 
människor nödvändigtvis inte behöver ha kontakt med de sociala myndigheterna för att 
inkluderas i hemlöshetsgruppen. 13 Swärd har trots detta faktum valt att använda sig av 
Socialstyrelsens definition sedan han anser den vara mest lämplig, vilket även vi gör. 
 

                                                 
10 Socialstyrelsen 2006. Hemlöshet i Sverige 2005 : omfattning och karaktär. Hämtat från: 
www.socialstyrelsen.se [2006-03-06] 
11 Denna kategori av hemlöshet finns inte representerad i vår studie eftersom vi inte kommit i kontakt 
med någon som befinner sig inom kategorin, dock anser vi även dessa människor vara hemlösa. 
12 Mätperioden som Socialstyrelsen åsyftar baserar sig på antalet hemlösa i Sverige som varit i kontakt 
med dem under en veckas tid, mellan den 25 april-1 maj 2005. 
13 Swärd 1998, s. 33. 
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Frivilligorganisation: En organisation med ett socialt samhällsintresse som ägnar sig åt 
att hjälpa olika slags människor i nöd. De engagerar sig i sociala samhällsfrågor utan 
myndigheternas inblandning och fungerar således som ett komplement till de offentliga 
hjälpverksamheterna. Människor ur hemlöshetsgruppen kan fritt söka sig till dessa 
organisationer och få praktiskt hjälp av många olika slag, exempelvis med boende, mat 
och kläder, utan att de sociala myndigheterna nödvändigtvis behöver kontaktas. De 
flesta frivilligorganisationer som hjälper hemlösa personer har dock ofta ett nära 
samarbete med de sociala myndigheterna. Många frivilligorganisationer är av religiöst 
slag, exempelvis Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet bedriver sådan 
hjälpverksamhet.14 
 
 
Gatutidning: Med gatutidning åsyftar vi liksom sociologen Hans Swärd de tidningar 
som säljs direkt på gatan av hemlösa och fattiga människor. Dessa tidningar har under 
de senaste åren snabbt vuxit fram i land efter land och börjar numera bli vanliga inslag i 
de flesta storstäder, så även i Sverige.15 
 
 

                                                 
14 Nationalencyklopedin. Frivilligorganisation. Hämtat från: www.ne.se [2006-04-28] 
15 Swärd 2004, s. 255. 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Under vår förberedelse för denna magisteruppsats beslutade vi oss inledningsvis för att 
fördjupa våra ringa kunskaper om hemlöshet som fenomen genom att studera ett par 
utvalda verk som konkretiserar ämnet, samt de problem och definitioner som hemlöshet 
innefattar. Eftersom vi utgår från ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv har vi valt att fokusera på hemlösa som användargrupp och dess interaktion 
med bibliotek och andra informationskällor i samband med informationsinsamling och 
informationsspridning. Vår studie kommer dock att grunda sig på den forskning om 
hemlöshet som mestadels gjorts inom de sociologiska och samhällsvetenskapliga fälten 
samt statliga utredningar och rapporter från Socialstyrelsen. Vi anser detta vara en bra 
bas att utgå ifrån och det har fått fungera som komplement till den minimala forskning 
om hemlösa som utförts inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den forskning 
och de undersökningar som tidigare utförts inom ämnesområdet har mestadels sitt 
ursprung i USA och har huvudsakligen fokuserat på hemlösas användning av bibliotek. 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i Sverige har hittills endast 
bidragit med en enda magisteruppsats16, såvitt vi vet, som behandlar just hemlösas 
biblioteksanvändning. Vi kommer att börja detta kapitel med att redogöra hur våra 
sökningar efter relevant material har tett sig under arbetets gång för att sedan presentera 
de forskare vars arbeten har varit användbara för oss i denna magisteruppsats. 
 
 
Sökprocessen 
 
Vi började våra sökningar i högskolebibliotekets lokala katalog där vi sökte på en 
mängd variationer av ord som vi associerade med hemlöshet på såväl svenska som dess 
engelska motsvarigheter. Vi hade tidigare under vår utbildning hört talas om Elfreda A. 
Chatmans forskningsarbeten berörande marginaliserade grupper i samhället och valde 
därför att söka mera information om hennes arbeten. Vidare gjorde vi sökningar i bland 
annat databaserna LISA och ERIC för att finna underlag om hemlösa i kombination 
med information och bibliotek. En av de återfunna artiklarna, som vi fann mycket 
relevant, var författad av Julie Hersberger. Vi beslutade oss därför att söka mer 
information om denna Hersberger och hennes tidigare projekt och fann att Hersberger 
hade varit engagerad i hemlösas informationsbehov och informationsbeteende under 
närmare ett decennium. Vi fortsatte med att granska källförteckningarna i de böcker och 
artiklar vi kommit i kontakt med och fann på så sätt ytterligare material som vi sökte 
upp för att bedöma dess relevans. 
 
Vi har även sökt i övriga svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningars uppsatsdatabaser efter uppsatser som behandlar vårt ämne. Detta 
resulterade dock inte i mer än en enda uppsats framlagd vid Uppsala Universitet. Vi 
fann också ett flertal magisteruppsatser om hemlösa dock främst via den sociologiska 
fakulteten varav någon har varit av intresse för vårt eget arbete. Vidare har vi funnit 
intressanta artiklar via Internetsökningar och i dagstidningar. Eftersom vi dessutom har 
uppmärksammat fenomenet hemlöshet extra mycket under arbetets gång har även TV-
debatter som har behandlat ämnet, då främst definitionsfrågan samt de problem 

                                                 
16 Berg, Per 2003. Bibliotek och personkrets 3:1: En undersökning om folkbiblioteken och de hemlösa . 
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hemlöshet medför, varit av intresse även om vi inte har haft någon direkt användning 
för dessa i uppsatsarbetet. 
 
Vi har försökt att endast använda oss av relativt nyproducerat material från 1990-talet 
och framåt. Detta har dock inte varit något problem sedan den mesta forskning inom 
området har tillkommit under senare år. Visst material som Elfreda A. Chatman ligger 
bakom producerades dock under 1980-talet, men eftersom hon även fortsättningsvis 
varit verksam inom ämnesområdet och fortsatt att utveckla sina idéer så har vi valt att 
ändå använda oss av det. Vi har även i kapitlet Hemlöshet i vår historiska 
bakgrundsgenomgång av hemlöshet i Sverige använt oss av en del material producerat 
under 1980-talet som vi ansett vara relevant. 
 
 
Svensk forskning 
 
Bibliotek och personkrets 3:1 : En undersökning om folkbiblioteken och de hemlösa av 
Per Berg är en magisteruppsats där författaren genom ett antal kvalitativa intervjuer med 
hemlösa såväl som med bibliotekarier utreder hur de olika parterna ser på 
biblioteksanvändning hos hemlösa användare i en kommun. Uppsatsen har 
uppmärksammats i tidskriften Bibliotek i samhället där Lena Lundgren diskuterar 
svenska biblioteks- och informationsvetenskapsstudenters intresse gällande 
folkbibliotekens samhälleliga roll, som inte tycks vara särskilt framträdande.17 Vidare 
menar Lundgren att Bergs bidrag, trots att hans undersökning är av liten skala, ”vittnar 
om mod och ett samhällsintresse som behövs på biblioteken”. 18 Berg har i sin 
magisteruppsats tagit fasta på bibliotekets demokratiska roll och undersöker huruvida 
även hemlösa anser sig ha samma rättigheter på biblioteket som andra användargrupper. 
Han belyser även den eventuella roll biblioteket åtar sig gentemot hemlösa användare 
och granskar hur sex hemlösa nyttjar biblioteken i sin kommun. Berg summerar 
slutligen att hemlösa lämnas utrymme i biblioteket så länge de uppför sig och följer 
bibliotekets regler. 
 
De bibliotekarier Berg har intervjuat menar att ingen kan utestängas från biblioteket på 
grund av faktorer som trasiga kläder och dålig kroppsodör, även om de medger att 
sådana omständigheter ibland kan vara problematiska både för personal och andra 
biblioteksbesökare. Dessa bibliotekarier menar även att den samhällsroll folkbiblioteket 
har gentemot hemlösa inte skiljer sig från den roll de har då de bemöter andra 
användare. Fortsättningsvis säger de att bibliotekarier inte ska behöva ikläda sig rollen 
som socialassistenter och att biblioteken inte heller främst ska fungera som värmestugor 
utan som kulturinstitutioner och informationsförmedlare. På frågan om hur hemlösa 
använder biblioteket kommer Berg i sin uppsats fram till följande faktorer som han 
anser vara av värde. Biblioteket kan exempelvis fungera som ett socialt rum samt som 
en informationskälla men också utgöra ett ställe där besökare kan värma sig och 
använda toaletterna. Berg menar dock att bibliotekariernas och de hemlösas utsagor om 
deras biblioteksanvändande skiljer sig något åt i vissa avseenden, då främst om vad de 
hemlösa i första hand gör på biblioteket och vilka de viktigaste anledningarna till att de 
söker sig dit är.19 

                                                 
17 Lundgren, Lena 2005. Bibliotek och personkrets 3:1, Bibliotek i samhället, nr 2, s. 26-28. 
18 Ibid., s. 27. 
19 Berg 2003, s. 56-61. 
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Under våra tidiga eftersökningar om hemlöshet fick vi vetskap om ett flertal svenska 
forskare som har undersökt och kartlagt hemlöshet utifrån ett sociologiskt och 
samhällsvetenskapligt perspektiv som vi har haft stor användning av i vår 
bakgrundsgenomgång och även som stöd då vi definierat hemlöshetsbegreppet. Vi har 
också fått idéer och råd inför vår empiriska undersökning sedan dessa forskare i stor 
utsträckning har erfarenheter av att interagera med den utvalda gruppen. Dessa råd har 
vi främst använt oss av då vi förberett och utfört våra intervjuer. Nedanstående personer 
är namnen på de forskare som vi mest frekvent har stött på i vår litteratursökning och 
som vi anser vara betydelsefulla för även vår studie. 
 
Hans Swärd är docent och universitetslektor i socialt arbete och verksam vid 
Socialhögskolan i Lund och har sedan slutet av 1980-talet arbetat med olika 
forskningsprojekt innefattande hemlöshet. Hans arbeten fokuserar huvudsakligen på 
hemlöshetens omfattning och orsaker och han har publicerat ett stort antal artiklar och 
forskningsrapporter om hemlöshetsfrågor. I boken Hemlöshet : Fattigdomsbevis eller 
välfärdsdilemma? beskriver Swärd vad vi idag vet om hemlöshet. Vidare diskuteras 
problemen med att definiera hemlöshet och de bakomliggande anledningarna till att 
människor hamnar på gatan. Dessutom försöker Swärd utreda hur stort antal hemlösa 
människor det finns i nuläget i Sverige.20 I hans undersökning framkommer att 
orsakerna bakom hemlöshet är komplexa och det är inte bara är en enda faktor eller 
händelse som leder till hemlöshet utan oftast är det flertalet händelser eller faktorer i 
kombination med varandra som utlöser en så kallad ”dominoeffekt”. 21 Vidare nämner 
han problematiken kring att intervjua hemlösa människor då det är svårt att finna 
personer att intervjua. Dessutom är det inte alltid är lätt att kunna dra generella 
slutsatser utifrån de uppgifter som framkommer för att de oftast ligger på en individuell 
nivå och berör inte problemen ur ett större samhällsperspektiv. 22 
 
Swärd medverkar även som författare och redaktör i antologin Hemlöshet : [en 
antologi] om olika perspektiv och förklaringsmodeller där en rad olika författare, 
forskare och experter inom området bland annat behandlar bostadsmarknaden, 
socialpolitik och kvinnliga hemlösa. Vidare behandlas frivilligorganisationernas roll för 
hemlösa samt hur de hemlösas sociala rättigheter har förändrats under årens lopp. Syftet 
med antologin är att ge en bra övergripande bild av hemlöshet ur flera olika 
perspektiv.23 
 
Även Catharina Thörn som är sociolog och verksam vid Göteborgs universitet har 
medverkat i ovan nämnda antologi och vi har också tagit del av hennes 
doktorsavhandling Kvinnans plats(er) : bilder av hemlöshet där hon specifikt diskuterar 
kvinnliga hemlösa och den problematik kring hur dessa kvinnor synliggörs och 
framställs i medierna. Avhandlingen berör även den bild exempelvis de sociala 
myndigheterna tycks ha gällande hemlösa kvinnor och hur detta påverkar åtgärderna 
som vidtas för att hjälpa dem. Enligt Thörn är definitionen av hemlöshet ett stort 
dilemma då myndigheterna har berättigats att i första hand bestämma vad hemlöshet är. 

                                                 
20 Swärd 1998, s. 7f. 
21 Ibid., s. 223. 
22 Ibid., s. 142f. 
23 Runquist, Weddig & Swärd, Hans 2000. Hemlöshet : [en antologi] om olika perspektiv och 
förklaringsmodeller. 
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Vad frivilligorganisationerna och de hemlösa själva anser om problemet kan skilja sig åt 
på samma gång som de måste samspela och anpassa sin verklighet till det perspektiv 
myndigheten har förutbestämt för att kunna ta del av deras hjälpåtgärder.24 Thörn 
diskuterar även problematiken som kan uppstå när man intervjuar hemlösa kvinnor och 
nämner exempelvis svårigheterna med att komma i kontakt med dem sedan de är i klar 
minoritet jämförelsevis med hemlösa män, även om mängden hemlösa kvinnor hela 
tiden ökar. Vidare nämner Thörn att många kvinnor som befinner sig i en hemlös 
situation är för bräckliga och sköra för att låta sig intervjuas för undersökningar av olika 
slag.25 
 
 
Amerikansk forskning 
 
Julie Hersberger är professor vid University of North Carolina vid Greensboro och har 
under drygt tio års tid varit engagerad i hemlöshetsfrågor. Hon har speciellt fokuserat på 
informationsbehov, informationssökning, informationsbeteende och hur information 
används i olika hemlöshetsgrupperingar, exempelvis hemlösa föräldrar. Hersberger vill 
genom sin forskning öka förståelsen för hemlösas informationsanvändning i en 
vardagslivskontext och utveckla informationsutbytet mellan de hemlösa och de sociala 
myndigheterna. Hon har i flera av sina studier utgått från ett Social Network Analysis-
teoretiskt perspektiv där hon granskar informationsbeteende genom främst sociala 
nätverkskontakter och hon har fastställt att hemlösa ofta föredrar att utbyta information 
personligen med andra människor framför att ta till sig den via olika medier. Hon menar 
att sociala nätverk och personliga interaktioner mellan människor även fungerar som 
informationsspridningsnätverk där hemlösa ofta kan använda exempelvis sina vänner 
och bekanta som informationskällor.26 
 
I artikeln The Homeless and Information Needs and Services diskuterar hon 
problematiken kring att utgå från att hemlösa är en homogen grupp och menar att bland 
annat hemlösa krigsveteraner och hemlösa familjer har väldigt olika sorters 
informationsbehov. Därför måste den enskilde personens behov tillgodoses på ett 
individuellt plan. Dessutom finner Hersberger det anmärkningsvärt att gruppen så ofta 
karaktäriseras som en problemgrupp och att människor alltför snabbt ofta tenderar att 
kategorisera och dela in människor i olika fack, något hon i vissa fall till och med tycker 
kan vara diskriminerande. Vidare diskuterar hon hemlösas biblioteksanvändning där 
människor ur exempelvis hemlöshetsgruppen ofta blir indelade i värdiga respektive 
ovärdiga användargrupper. Hon menar att en så pass marginaliserad grupp som hemlösa 
ändock är i samhället och som ofta blir förbisedda borde inkluderas i bibliotekets 
verksamhet istället för att utestängas.27 
 
Julie Hersberger har även utarbetat artikeln A qualitative approach to examining 
information transfer via social networks among homeless populations vilken vi har 

                                                 
24 Thörn, Catharina 2004. Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshet, s. 231. 
25 Ibid., s. 155. 
26 IBEC. Dr. Julie Hersberger. Hämtat från: 
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subcat=Our%20Team&cat=About%20IBEC&tri=hersbe
rger [2006-03-20] 
27 Hersberger 2005, s. 199f. 
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hämtat inspiration ifrån och som utgör en av våra teoretiska utgångspunkter. Artikeln 
kommer att presenteras i nästa kapitel Teoretiska utgångspunkter. 
 
Elfreda A. Chatman har varit verksam som forskare och även som professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap på University of North Carolina i Chapel Hill 
och senare på Florida State University under mer än tjugo års tid. Hon avled 2002.28 
Hennes forskning har mestadels koncentrat sig på informationsbeteende och 
informationsbehov hos marginaliserade grupper i samhället och då främst kvinnor. Hon 
har genomfört ett stort antal studier och bland de mest uppmärksammade märks hennes 
undersökningar av pensionerade kvinnor på ett servicehem, kvinnor i ett fängelse, 
kvinnliga vaktmästare på ett universitet samt arbetslösa ensamstående mammor.29 
Genom bland annat etnografiska undersökningar, där hon hämtat utgångspunkter och 
idéer från sociologin, om informationsanvändning har hon studerat sina 
användargrupper i deras livskontext och försökt anlägga ett användarperspektiv och 
utgå från deras ”informationsvärld”. Avsikten har varit att studera dessa ”vanliga” 
människor i deras vardagsliv för att utreda hur det ser ut för dessa utsatta grupper och 
vilka levnadsvillkor som styr deras beteende och hur de löser problem och situationer 
som uppstår i vardagen. 30 Hon har använt sig av flera olika tillvägagångssätt som 
djupintervjuer av kvalitativt slag, observation samt insamling och bearbetning av 
fältmaterial. Hon har under långa perioder interagerat med sina informanter i deras 
naturliga miljö för att skapa en starkare förståelse för dessa människor som hon menar 
har hamnat lite utanför samhället.31 
 
Förutom Theory of information poverty som kommer att förklaras i nästa kapitel 
Teoretiska utgångspunkter använder sig Chatman flitigt av några viktiga koncept i sin 
forskning, dessa är insider/outsider och small worlds som förklaras i nedanstående 
stycke. 
 
Vi har tagit del av flera av Elfreda A. Chatmans texter, en av dessa är artikeln Small 
world lives : implications for the public library där Chatman och forskaren Victoria 
Pendleton har undersökt människors informationsbeteende i vardagssituationer. 
Undersökningen grundar sig på såväl egna som andras iakttagelser och innefattar allt 
ifrån grupper bestående av kvinnliga fängelseinterner till pubbesökare. De har fokuserat 
på vad de kallar ”small worlds” och de menar att människor inom dessa världar delar 
liknande sociala och kulturella sfärer och har flera gemensamma nämnare som för dem 
samman som grupp.32 Vidare menar författarna att människor som befinner sig i dessa 
”small worlds” oftast föredrar att hämta information från människor i sin närhet som 
även de befinner sig inom samma värld framför att vända sig till utomstående som i 
många fall kan vara myndigheter och institutioner som befinner sig i världen utanför. 

                                                 
28 American Library Association 2002. Tribute to Dr. Elfreda A. Chatman. Hämtat från: 
www.ala.org/ala/lrrt/tributetochatman/tributedrelfreda.htm [2006-04-19] 
29 Bohlin, Gunnar 2001. Chatman har informerat de informationsfattiga, Veckobladet , vecka 18 april-maj 
2001. Hämtat från: www.hb.se/arkiv/VB/2001/18/18.pdf [2006-04-19] 
30 Pollock, Neil 2002. Conceptualising the Information Poor : An assessment of the contribution of 
Elfreda Chatman towards an understanding of behaviour within the context of information poverty. 
Hämtat från: http://npollock.id.au/info_science/chatman.html [2006-04-19] 
31 Chatman, Elfreda A. 1996. Social Context and Culture: Linking Use and Digital Libraries. Hämtat 
från: http://is.gseis.ucla.edu/research/dl/chatman.html  [2006-04-19] 
32 Pendleton, Victoria E. M & Chatman, Elfreda A. 1998. Small world lives: implications for the public 
library, Library Trends, 46 (4), s. 732ff. 
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Detta främst därför att människor inom den lilla gruppen ofta tenderar att känna 
misstänksamhet gentemot människor som de inte har någon personlig koppling till och 
inte heller befinner sig inom samma sfär. Dessutom kan barriärer uppstå då de ändock 
försöker att komma åt information utifrån. Detta eftersom de då inte vet hur de ska gå 
tillväga och för att det krävs ett agerande som de inte är vana vid ifrån sin värld för att 
kunna tillgodogöra sig informationen. 33 Författarna har valt att benämna människorna 
som insiders och outsiders beroende på vilken grupp de tillhör och jämför även dessa 
med biblioteksvärlden där allmänheten kan ses som användare respektive icke-
användare av biblioteket. De menar att de studier som tidigare gjorts mestadels har 
fokuserat på faktiska biblioteksanvändare och vill med denna artikel även ge ett vidare 
perspektiv på icke-användares informationsbeteende som de anser att folkbiblioteket har 
ett ansvar att tillgodose även om dessa inte själva söker sig till biblioteken i så stor 
utsträckning. 34 
 
Vi har via Internetsökningar funnit en mindre fältstudie i informationsbeteende som är 
utförd av studenter vid Information School vid University of Washington i Seattle som 
vi fann intressant dels eftersom deras studie påminner om vår egen undersökning, dels 
eftersom även de har valt att utgå ifrån Chatmans och Hersbergers teorier då de 
sammanställt sitt empiriska material. Studien heter Homeless in Seattle och innehåller 
en litteraturgranskning och en sammanfattning av studenternas eget fältarbete. De har 
uppsökt ett dagcenter för hemlösa där de har observerat och kommit i kontakt med 
hemlösa personer. De har även använt sig av ett frågeformulär och utfört korta 
intervjuer såväl på dagcentret som på gatan. 35 
 
Studien visar att informanterna har ett socialt nätverk som de uteslutande förlitar sig på 
då de inhämtar sin vardagsinformation. Dessa nätverk kan innefatta allt ifrån personal 
på härbärgen och soppkök till kyrkoförsamlingar eller andra hemlösa människor som är 
involverade i deras vardag. Vidare framkommer det att somliga informationskällor inte 
nödvändigtvis är användbara för den hemlösa befolkningen. Undersökningen visar 
exempelvis att det ibland kan vara mer tidskrävande för en hemlös att lokalisera en 
dator än att be en bekant om hjälp. De hemlösa som inte har befunnit sig inom gruppen 
någon längre tid säger sig vara försiktigare med att både be om och dela med sig av 
information, än de som befunnit sig inom gruppen en längre tid.36 
 
De informationsbehov som de hemlösa främst säger sig ha, fokuserar på de grundbehov 
som alla människor har såsom mat, tak över huvudet, kläder och vård. Andra aspekter 
av värde är det faktum att hemlösa föredrar att förlita sig på informella källor och 
sociala nätverk snarare än att vända sig till mer formella källor såsom bibliotek och 
andra uppsökande verksamheter för hemlösa.37 
 

                                                 
33 Bohlin, Gunnar 2001. Chatman har informerat de informationsfattiga, Veckobladet , vecka 18 april-maj 
2001. Hämtat från: www.hb.se/arkiv/VB/2001/18/18.pdf [2006-04-19] 
34 Pendleton, Chatman 1998, s. 738. 
35 Felton, Jason 2005. Homeless in Seattle, s. 5f. Hämtad från: 
www.ischool.washington.edu/harryb/courses/LIS510/Assign_2/Team_10_Homeless.pdf [2006-04-03] 
36 Ibid., s. 4ff. 
37 Ibid., s. 6. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera Social Network Analysis och Theory of 
Information Poverty. Dessa två teoretiska koncept har informationsforskarna Julie 
Hersberger och Elfreda A. Chatman tillämpat och använt sig av i flera av sina 
forskningsarbeten. Vi kommer i vår analys att använda tankegångar inspirerade av dessa 
teoretiska koncept. 
 
 
Social Network Analysis 
 
Social Network Analysis är ett teoretiskt ramverk inom vilket sociala nätverk studeras. 
Det används för att kartlägga och mäta relationer och förhållanden mellan exempelvis 
människor, organisationer och olika grupper och har tidigare främst använts inom 
exempelvis de sociologiska och antropologiska fälten. De sociala nätverken presenteras 
oftast i diagram av olika slag som kallas social network maps eller social network 
diagrams. Det är möjligt att studera Social Network Analysis såväl på en individuell 
nivå (egocentric networks) som på en gruppnivå (whole networks). Vår undersökning 
kommer att behandla det förstnämnda då vi studerar enskilda personers sociala 
nätverkskontakter.38 
 
Julie Hersberger beskriver i A qualitative approach to examining information transfer 
via social networks among homeless populations hur hon tillsammans med Karen 
Pettigrew, verksam som Associate Professor vid Information School vid University of 
Washington, har gått tillväga då de har undersökt informationsbehov och 
informationsanvändning hos 21 hemlösa föräldrar på ett akuthärbärge för hemlösa 
familjer.39 I undersökningen framkommer det bland annat att de intervjuade främst har 
informationsbehov som uppstår i samband med att finna boende och mat för dagen. Det 
faktum att de även är föräldrar medför att andra informationsbehov som de nämner som 
stora ofta rör saker och situationer som har med deras barn att göra, exempelvis 
skolgång och hälsoaspekter. Dessutom framkommer det att de hemlösa föräldrarna ofta 
känner behov av att reda ut sin livssituation, för sin egen skull såväl som för barnen, 
genom att finna ett permanent boende, arbete, åtgärda skulder samt motverka våld och 
missbruksproblem. De hemlösa i undersökningen vänder sig i stor utsträckning till 
personal på härbärgen och de sociala myndigheterna men även andra boende på 
härbärget samt läkare och kyrkopersonal nämns som viktiga kontakter för dem, med 
vilka de utbyter information. Vidare går det av studien att utläsa att de intervjuade ofta 
upplever kontakterna med främst härbärgespersonal och de sociala myndigheterna, i de 
fall de får mycket hjälp, snarare som vänskapliga kontakter än som de hjälparbetare de 
är genom sin yrkesroll. De nämner också att vissa nätverkskontakter har uteblivit på 

                                                 
38 Hersberger, Julie 2003. A qualitative approach to examining information transfer via social networks 
among homeless populations, The New Review of Information Behaviour Research, vol. 4, s. 95f. 
39 Trots att vår undersökning inte specifikt behandlar hemlösa föräldrar finner vi studien Hersberger och 
Pettigrew utfört relevant och användbar eftersom det tillvägagångssätt de använt sig av inte främst 
fokuserar på det faktum att de informanter studien grundar sig på är föräldrar utan snarare på att de är 
hemlösa. Dock så kan resultatet ha påverkats då informanterna i rollen av föräldrar inte enbart har sina 
egna informationsbehov att tillgodose utan även sina barns. Varpå de informationsbehov som går att 
utläsa kanske skiljer sig från de svar som vi funnit i vår studie eftersom vi inte fokuserat på faktorer som 
föräldraskap. 
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grund av det faktum att de avslutat tidigare kontakter exempelvis på grund av droger 
och alkoholproblem. 40 
 
Hersberger och Pettigrew har valt att applicera Social Network Analysis för att kartlägga 
varifrån dessa hemlösa föräldrar hämtar sin information. Deras undersökning 
presenteras i form av cirkeldiagram vilka illustrerar nätverkskontakterna deras 
informanter uttrycker sig ha med olika personer, organisationer och myndigheter och 
informationsutbytet sinsemellan dessa. Dessutom har de hämtat en del av sina idéer från 
andra forskares arbeten och vävt in dessa i den för studien valda kontexten. Hersberger 
förklarar vidare att Social Network Analysis inte traditionellt använts för småskaliga 
kvalitativa undersökningar utan främst till större kvantitativa utvärderingar och 
utredningar. Hon menar dock och visar genom arbetet med Pettigrew att det även är 
möjligt att närma sig och tillämpa Social Network Analysis inom biblioteks- och 
informationsvetenskap på ett kvalitativt sätt och då som komplement till exempelvis 
djupintervjuer.41 
 

 
 
I sin tillämpning av Social Network Analysis använder Hersberger och Pettigrew, som vi 
redan nämnt, ett cirkeldiagram i sin studie. Syftet med detta cirkeldiagram, som även 
ses ovan, är att lättare kunna visualisera och ge en överblick av resultaten från 
intervjuerna. Diagrammet eller kartan kallas social network map och är uppdelad i fyra 
fält: vänner, familj, grannar och andra. Eftersom hemlöshetsgruppen inte har något fast 
boende blir termen grannar svår att applicera. Hersberger och Pettigrew har istället 
använt sig av termen ”shelter residents” vilket vi även kommer att göra fast i dess 
svenska översättning ”boende på härbärge” när vi talar om grannar. Dessa fyra fält 
syftar till att beskriva från vem information ges och tas i förhållande till ”intervjujaget” 
som placerats centralt i cirkelns mittpunkt. Vidare innefattar diagrammet sju cirkelsfärer 
numrerade på en skala mellan 1-7. ”Intervjujagets” kontakt och informationsutbyte med 
olika personer illustreras genom placering i dessa sfärer beroende på hur starka band 
personerna har till varandra, 1 representerar närhet medan 7 är betydligt mer distanserat. 
Närheten kännetecknas av vilka personer ”intervjujaget” får mest hjälp av och främst 
kan förlita sig på.42 
 
Författarna har utfört kvalitativa intervjuer med de hemlösa som sedan själva har fått 
markera på en social network map vem de främst vänder sig till för att införskaffa de 

                                                 
40 Hersberger 2003, s. 100-105. 
41 Ibid., s. 95f. 
42 Ibid., s. 98f. 
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upplysningar de behöver.43 I vår egen undersökning har vi inspirerats av deras 
tillvägagångssätt och valt att grunda delar av vår analys på dessa tankegångar. Vi hade i 
ett inledande skede av uppsatsarbetet tänkt att även vi skulle använda oss av liknande 
diagram men vartefter arbetet fortskred så upptäckte vi att de dessvärre skulle vara 
omöjliga att applicera på vårt eget material eftersom vi inte bedömt våra 
intervjusituationer vara utformade på så sätt att vi utan problem skulle kunna presentera 
och förklara vad diagrammet innebär för de intervjuade. Hersberger och Pettigrew har 
utfört sina intervjuer på härbärgen och under mer ordnade former än vad vi har lyckats 
med. De har också haft tillgång till sina informanter under en längre tidsperiod och haft 
möjlighet att prata med och observera informanterna vid flera olika tillfällen vilket 
säkert har underlättat för dem vid ifyllningen av diagrammen, då informanterna haft tid 
på sig att sätta sig in i detaljerna kring undersökningen som de deltar i. Eftersom vi 
endast har kunnat samtala med våra informanter vid ett enda tidsbegränsat tillfälle har vi 
istället valt att sammanställa det material vi fått fram genom våra utförda intervjuer i 
form av en löpande text där vi granskar och kartlägger om några eventue lla mönster 
eller olikheter har varit skönjbara gällande våra informanters nätverkskontakter och 
utbytet mellan dessa. Detta tillvägagångssätt kommer att utgöra vårt sätt att genomföra 
Social Network Analysis. 
 
 
Theory of Information Poverty 
 
Elfreda A. Chatman har under sina år som informationsforskare utvecklat flera teorier 
eller koncept, däribland Theory of information poverty. I denna teori utgår hon från fyra 
huvudkoncept: deception som är att vilseleda genom att ge falsk information, risk-
taking vilket innebär att gå utanför den egna världen för att kunna tillgodogöra sig 
information och därmed kanske vara tvungen att lita på någon utomstående. Secrecy där 
information undanhålls eller hemlighålls för att skydda den privata sfären samt 
situational relevance som innefattar hur information ses som relevant eller inte 
beroende på situationen och kontexten en person befinner sig i.44 I Theory of 
information poverty har Chatman även utvecklat följande sex påståenden45 för att 
konkretisera vad hon uppfattar en ”informationsfattig” värld att vara samt hur dessa kan 
upplevas som barriärer för att finna och kunna tillgodogöra sig nödvändig information: 
 

1. People who are defined as information poor perceive themselves to be devoid of any 
sources that might help them. 
2. Information poverty is partially associated with class distinction. That is, the condition  
of information poverty is influenced by outsiders who withhold privileged access to 
information. 
3. Information poverty is determined by self-protective behaviors which are used in 
response to social norms. 
4. Both secrecy and deception are self-protecting mechanisms due to a sense of mistrust 
regarding the interest or ability of others to provide useful information. 
5. A decision to risk exposure about our true problems is often not taken due to a 
perception that negative consequences outweigh benefits. 

                                                 
43 Hersberger 2003, s. 101. 
44 Chatman, Elfreda A. 1996. The Impoverished Life-World of Outsiders, Journal of the American 
Society for Information Science, 47 (3), s. 194ff. 
45 ”Påstående” är vår svenska översättning på engelskans ”proposition”. Detta eftersom vi funnit det vara 
det mest lämpliga ord att använda då proposition på svenska åsyftar ”förslag till beslut” och ofta används 
inom svensk lagstiftning. 
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6. New knowledge will be selectively introduced into the information world of poor 
people. A condition that influences this process is the relevance of that information in 
response to everyday problems and concerns.46 

 
“Informationsfattig” eller ”informationssvag” som begreppet oftare benämns i svenska 
ordalag innefattar enligt Joacim Hansson, fil dr vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
människor som är underpriviligerade eller ”svaga” i både social och ekonomisk mening 
och därför ibland utestängs från det rådande informationssamhället.47 Däribland kan 
exempelvis människor ur hemlöshetsgruppen befinna sig, sedan många av dessa kanske 
har svårt att ta till sig viss information på grund av sin livssituation eftersom de ställs 
inför såväl barriärer samt har kunskapsluckor som hindrar dem från att kunna tillgodose 
sig med dessa. Elfreda A. Chatman använder sig flitigt av detta begrepp som hon menar 
vara en vanlig företeelse främst bland fattiga och marginaliserade grupper. I vår kontakt 
med hemlösa har vi inte funnit de berörda informanterna vara några påtagligt 
”informationsfattiga” människor. De flesta av dem tycks vara kapabla att såväl finna 
som tillgodose sig med den information som de behöver, men vi har ändock kunnat dra 
paralleller till somliga av Chatmans tankar gällande Information Poverty utifrån det 
material vi samlat in. Vi anser att de flesta människor, inte nödvändigtvis människor ur 
marginaliserade grupper, någon gång upplever sig själva vara ”informationsfattiga” 
eftersom de inte riktigt vet hur de ska gå till väga för att ta till sig viss information. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara det faktum att många av våra informanter säger sig 
ha otillräckliga datorkunskaper och att de därför väljer att inte använda sig av dessa. Om 
vår studie istället hade behandlat exempelvis pensionärers informationsbehov tror vi att 
svaren hade sett snarlika ut eftersom många äldre människor tenderar att ha svårigheter 
med modern teknik. Detta behöver dock inte ha betydelsen att många pensionärer på 
grund av detta är ”informationsfattiga”. 
 
I vår analys kommer vi att använda oss av och hämta inspiration från Elfreda A. 
Chatmans sex påståenden. Detta eftersom vi finner det intressant att granska de barriärer 
som vi har kunnat utläsa att somliga informanter ibland upplever då de försöker att 
tillgodogöra sig information. Genom Theory of information poverty har vi funnit ett 
redskap som gör det möjligt för oss att vidare utforska dessa tankegångar. Vi kommer 
dock inte att diskutera allihop i ett enhetligt resonemang utan de kommer istället att 
vävas in i det empiriska materialet där vi finner de passande och utifrån detta dra 
paralleller till vårt eget underlag. 
 
 

                                                 
46 Chatman 1996, s. 197. 
47 Hansson, Joacim 2003. Professionalism, folkbildning och de socialt underpriviligerade, 
Biblioteksbladet, 2003:2, s. 13. 
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Metod 
 
Till vår empiriska undersökning har vi valt att tillämpa åtta intervjuer med hemlösa 
personer. Urvalet har vi tyvärr inte kunnat styra så mycket över sedan gruppen visade 
sig vara svårare än vi först hade trott att komma i kontakt med. Vi hade exempelvis 
gärna sett en jämnare könsfördelning bland våra informanter, men är glada att vi trots 
allt lyckats finna en kvinna vars medverkan ändock gör att undersökningen inte blivit 
totalt mansdominerad. Trots svårigheterna tycker vi ändå att de personer vi kommit i 
kontakt med utgör ett relativt varierat urval sedan de skiljer sig åt såväl ålders- som 
boendemässigt och att även de bakomliggande orsaker som lett till deras hemlöshet 
varierar. 
 
 
Intervju som metod 
 
Eftersom vår studie inte är särskilt omfattande så har vi valt att genomföra några 
kvalitativa intervjuer med hemlösa människor i två olika städer i Sverige. Vi anser att en 
kvalitativ studie är rimlig eftersom vi ämnar urskilja och finna mönster som 
sammanfaller med varandra eller skiljer sig åt hos en viss användargrupp, i detta fall 
hemlösa. Vår avsikt är således att utifrån informanternas utsagor utföra tolkningar vilka 
kommer att ligga till grund för vår analys. 
 
Vi har utgått från en intervjumall med förbestämda frågor och öppna svarsalternativ. 
Våra intervjuer har fått en låg grad av standardisering vilket vi ser som en självklarhet 
med tanke på den användargrupp som står i fokus. Det skulle vara besvärligt att behöva 
utgå från förutbestämda och schematiska situationer då dessa informanter intervjuas. 
Gruppen i sig är inte någon homogen grupp, det är för övrigt svårt att klassificera någon 
som hemlös eller ej, och därför blir det än mer viktigt att se till personerna på ett 
individuellt plan. Som intervjuare har vi tagit hänsyn till exempelvis vårt eget språkbruk 
och vokabulär och försökt att inte prata utifrån ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Detta har främst yttrat sig genom att vi 
exempelvis mera ingående har fått förklara vad vi menar med termer som information 
och informationsbehov, begrepp som till och med vi själva ibland har svårt att definiera. 
 
 
Problem i samband med intervjuer av hemlösa 
 
Sociologen Catharina Thörn utreder i sin doktorsavhandling Kvinnans plats(er) - bilder 
av hemlöshet de problem som hon stött på i samband med intervjuer av hemlösa 
kvinnor som ligger till grund för hennes avhandling. Hon nämner de svårigheter hon 
haft att komma i kontakt med hemlösa kvinnor. Detta dels eftersom hon valt att inte ta 
kontakt med kvinnor på stan som hon själv bedömde vara hemlösa, dels på grund av det 
faktum att många människor i hemlöshetsgruppen är sköra på grund av sin livssituation, 
vilket även detta komplicerar kontakttagandet. Thörn har valt att främst utgå från 
institutioner och organisationer som hon vet har kontakt med kvinnor utan bostad och 
där hon även kunde få hjälp av personal att komma i kontakt med informanter de fann 
lämpliga. Personalens inblandning var henne ofta till hjälp, men i vissa avseenden 
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avråddes hon ifrån att intervjua några kvinnor eftersom personalen ansåg dem vara för 
svaga för att orka med en sådan situation. 48 
 
Den ovissa livssituation många hemlösa befinner sig i medför dessutom att det är svårt 
att planera och utföra intervjuer med människor ur denna grupp utifrån ett förutbestämt 
tillvägagångssätt. Boendesituation, hälsa och andra aspekter av värde kan förändras 
nämnvärt på kort tid vilket kan leda till att hemlösa som skulle vilja delta i en 
undersökning tvingas avstå på grund av olika skäl, trots att de tidigare sagt sig vara 
villiga att ställa upp på exempelvis intervjuer. Dessutom anser Thörn att hemlösa är en 
grupp som ständigt förväntas berätta om sina livssituationer för olika myndigheter, 
journalister och forskare. Detta kan vara bidragande faktorer till att hemlösa ibland 
väljer att inte delta i undersökningar just eftersom de tröttnat på att besvara andras 
frågor. Vidare nämner Thörn att hon upplevt somliga hemlösa kvinnor aningen 
besvärade av formaliteten kring intervjuer. De har tackat nej till att medverka vid en 
intervju för att senare, mer än gärna, på ett obehindrat sätt samtala med Thörn om sin 
livssituation. Kanske är det just begreppet intervju som skrämmer dem eftersom det i 
deras öron kan tyckas vara alltför komplicerat och styrt.49 
 
 
Att intervjua hemlösa 
 
Vi blev till en början avrådda av vår handledare50 att välja just hemlösa som 
användargrupp för vår studie. Detta eftersom han trodde att vi skulle ställas inför stora 
problem både i kontakttagandet med informanter och han menade även att de miljöer vi 
i studien förväntades uppehålla oss i, eventuellt kunde vara farliga. Han bad oss därför 
att tänka över situationen och vårt valda ämne innan vi påbörjade vår undersökning. Vi 
insåg relativt snabbt att han till viss del hade rätt eftersom det inte har varit helt 
problemfritt att finna informanter och vi har inte alltid känt oss helt bekväma i samtliga 
miljöer där intervjuerna har ägt rum. Men eftersom vi har utfört alla intervjuer 
tillsammans och under dagtid så har vi ändå lyckats genomföra vår tänkta studie trots att 
vi gärna skulle ha velat ha ett större antal informanter att grunda vår empiriska analys 
på. Vi anser dock att de intervjuer vi faktiskt har genomfört har varit både innehållsrika 
och givande och har gett oss ett tillräckligt material att utgå ifrån. 
 
Det kan innebära både för- och nackdelar att vara mer än en intervjuare. Om två 
personer är samspelta i såväl sitt tanke- som tillvägagångssätt, vilket vi anser oss vara, 
kan de komplettera varandra och få ut mer av informanten genom att vara två vid 
intervjutillfället. Jan Trost, fil dr och professor vid Uppsala universitet, menar i sin bok 
Kvalitativa intervjuer att ”känsliga” ämnen med fördel närmas vid intervjutillfällen av 
flera intervjuare.51 Under intervjuernas gång har vi haft stor hjälp av varandra sedan det 
vid mer än ett tillfälle har uppstått situationer där vi på egen hand inte skulle ha känt oss 
lika bekväma. Vi har exempelvis hjälpts åt att ställa våra intervjufrågor och dessutom 
haft hjälp av varandra med att såväl bibehålla intervjuns fokus samt att föra 
anteckningar. 

                                                 
48 Thörn 2004, s. 155. 
49 Ibid., s. 155f. 
50 Detta åsyftar vår tidigare handledare, senare under uppsatsprocessen blev vi til ldelade en ny 
handledare. 
51 Trost, Jan 2005. Kvalitativa Intervjuer, s. 46. 
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Förutom att det i de flesta fall krävts ett smärre detektivarbete för att kunna lokalisera de 
ställen och frivilligorganisationer där flera av våra informanter återfunnits så har 
informationen om dessa ställen ofta varit bristfälliga gällande exempelvis öppettider 
samt fullständiga och uppdaterade adresser. Detta har medfört att kontakttagandet med 
våra informanter har tagit längre tid än vi först beräknat, vilket också har varit en 
bidragande faktor till att vi inte samtalat med fler informanter än vi gjort. Vi har 
dessutom liksom Thörn erfarit att det är så gott som omöjligt att på förhand avtala tid 
med hemlösa människor för att utföra intervjuer. Våra intervjuer har således mestadels 
utförts under spontana och impulsiva förhållanden. Detta anser vi dock inte vara 
problematiskt men vi vill ändå poängtera att de flesta intervjuerna har utformats helt 
utifrån den just för stunden rådande situationen. Att informanten själv skulle få styra 
över intervjun och dess utformning, främst för att situationen skulle bli så bekväm som 
möjligt för informanten ansåg vi vara en självklar utgångspunkt och kom således att 
känneteckna alla intervjuer. Thörns erfarenheter av att somliga kvinnor tycks ha ett visst 
problem med termen ”att låta sig intervjuas” är något vi finner intressant då vår enda 
kvinnliga informant uttryckligen sade att hon inte hade tid för en intervju, men ändå tog 
sig tid att samtala. De flesta av de manliga informanterna verkade dock inte reagera på 
termen intervju. 
 
Något som flera gånger under uppsatsarbetets gång diskuterats från olika infallsvinklar 
är undanhållande av information. En av våra intervjufrågor är till exempel om 
informanterna någon gång undanhållit information på grund av rädsla att själva förlora 
något, vilket ledde oss in på funderingar om vi kanske också själva under intervjuerna 
blev undanhållna viss information. Vi tycker nog dock att det är en självklarhet att 
informanterna kanske väljer att inte berätta alla detaljer för ett par främlingar och då 
speciellt kanske väljer att undanhålla sådant som de inte anser vara av vikt för vår 
undersökning och som kanske framställer dem i en ofördelaktig dager, då vi även ställt 
en del mer personliga frågor för att få en bild av deras livssituationer. Det är 
problematiskt att avgöra om en person är helt ärlig och vi utgår från att våra informanter 
har varit ärliga om de uppgifter de lämnat för vår undersökning då vi vid varje 
intervjutillfälle informerade om att alla frågor var frivilliga. Dock är vi trots detta 
medvetna om att så kanske inte är fallet och att detta möjligtvis kan ha påverkat vår 
undersökning. 
 
I ett senare skede av uppsatsarbetet, när vi ansåg oss klara med våra intervjuer och hade 
gått vidare till att analysera vårt insamlade material och sammanställa detta med de 
teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av, började vi tänka på hur vår 
undersökning skulle ha kunnat se ut om vi hade haft tillfälle till att träffa och prata med 
informanterna flera gånger istället för endast vid ett tillfälle. Julie Hersberger och 
Elfreda A. Chatman, som är de två främsta informationsforskarna som vi har inhämtat 
inspiration från, har båda utfört sina intervjuer och observationer till olika 
undersökningar under längre tidsperioder och kunnat tala med informanterna vid flera 
tillfällen. Att kunna gå tillbaka och ställa fler frågor vid ett annat tillfälle skulle ha varit 
mycket bra då vi under analysprocessen stundtals stötte på problem med hur vi skulle 
tolka och använda oss av det empiriska materialet. Dock var detta inte möjligt på detta 
stadium då vi inte från början planerat att vi skulle utföra mer än en intervju med varje 
person. Detta berodde nog främst på tidsplaneringen för uppsatsarbetet där vi kände oss 
tvungna att avsluta intervjufasen i tid och påbörja den skrivande och analyserande delen 
av arbetet. Vi kände att det skulle ha varit för både tidskrävande och kostsamt att utföra 
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fler intervjuer även om vi hade kunnat få tag på några av våra informanter igen, dock 
hade endast ett fåtal uttryckt intresse att svara på frågor vid fler tillfällen. Trots att vi 
denna gång genomfört en relativt liten undersökning och känt att det har varit precis 
lagom mycket arbete för ett par nybörjare att genomföra känner vi att det också skulle 
ha varit verkligen intressant att ha tillfälle att under en längre period följa människor 
såsom Hersberger och Chatman har kunnat göra i sin forskning. De resultat som 
kommer ur sådana undersökningar måste bli grundligare och mer djupgående, speciellt 
då informanterna kanske fått mer förtroende för dessa forskare när de under en längre 
tidsperiod träffats flera gånger och kunnat lära känna dem och även själva kunnat sätta 
sig in i vad forskarna ämnar göra med informationen som de samlar in. 
 
Vårt största problem under arbetets gång har ändå varit att kunna bedöma och avgöra 
vilka personer som tillhör hemlöshetsgruppen eller inte, sedan vi inte har velat ta på oss 
ansvaret att kategorisera människor utifrån hur de ser ut och på så sätt eventuellt 
förolämpa någon. 
 
 
Bortvalda metoder 
 
Vi har under arbetes gång erfarit att nedanstående metoder inte har lämpat sig särskilt 
väl till vår undersökning trots att vi har haft dem i åtanke och försökt använda några av 
dem. 
 
 
Bandupptagningar 
 
Vi hade till en början för avsikt att spela in våra intervjuer på band. Detta därför att vi 
trodde att det skulle vara ett bra komplement till de fältanteckningar vi skulle göra under 
intervjuernas gång. Dock har vi inte ansett det passande att be om tillåtelse att få 
använda bandspelare i de flesta intervjusituationer vi befunnit oss i sedan miljön oftast 
varit för gyttrig och bullrig och vi har bedömt att bandupptagningarna inte skulle bli av 
god kvalitet. Många intervjuer har dessutom utförts på stående fot i och omkring 
köpcentrum och vi har därför haft fullt upp med att både ställa frågor, föra anteckningar 
samt observera eventuella ansiktsuttryck, kroppsspråk och intonation hos informanten. 
Varpå en bandspelare skulle ha komplicerat situationen ytterligare. Vid de tillfällen då 
informanter inledningsvis varit tveksamma till att ställa upp på en intervju har vi även 
ibland bedömt efterföljande samtal som ytterst olämpliga att spela in, då detta troligtvis 
skulle verka än mer hämmande för informanten. 
 
 
Observation på bibliotek 
 
Vi gjorde i ett inledande skede av uppsatsarbetet några tappra försök att få tag på 
informanter till vår studie genom att under några timmar observera människor på ett 
folkbibliotek. Detta visade sig dock vara ett något problematiskt tillvägagångssätt 
eftersom det är mycket svårt att avgöra om en människa tillhör, befinner sig i, räknar sig 
själv som etcetera, vår berörda grupp hemlösa. Trots detta så valde vi ändå att senare 
under arbetes gång återigen ge oss på att försöka lokalisera och observera hemlösa 
biblioteksanvändare på ett större stadsbibliotek, detta gav oss dessvärre inte bättre 
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utslag än vårt första försök. Däremot anser vi fortfarande att många människor som 
faktiskt befinner sig inom användargruppen ofta uppehåller sig på just bibliotek och 
andra offentliga samlingsställen men eftersom ett dylikt kategoriseringsarbete är en 
problematisk företeelse har vi således valt att inte grunda vår uppsats på en sådan 
metod, inte ens som en komplementerande metod vid sidan av intervjuer. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Våra informanter kommer att hållas helt anonyma och ha r getts fingerade namn för att 
undvika identifikation utifrån de uppgifter som presenteras i vår uppsats. Detta eftersom 
tystnadsplikt och konfidentialitet är vikiga aspekter att ha i åtanke då man utför 
intervjuer.52 Dessutom har de informerats om att deltagandet i undersökningen är 
frivilligt och att vi endast kommer att använda materialet från intervjuerna till vårt 
uppsatsarbete. Eftersom vi anser att hemlöshet är ett ämne som hör hemma i kategorin 
omdebatterade problematiska och känsliga ämnen, i alla fall sett ur ett samhällskritiskt 
perspektiv, så har vi även valt att inte namnge de städer där våra intervjuer har ägt rum. 
Även här har vi agerat på ett sådant vis eftersom vi vill göra allt för att undvika att 
informanternas identitet röjs. 
 
Eftersom missbruk av såväl droger som alkohol är vanligt förekommande inom vår 
berörda målgrupp har vi vid intervjutillfällena haft detta i åtanke. Detta dels för att vi 
vill få fram så sanningsenliga uppgifter som möjligt av vår studie, dels för att vi inte vill 
utnyttja informanter som på grund av påverkan kanske inte förstår vad deras medverkan 
innebär. 
 
Vi har under uppsatsarbetets gång fått en förändrad syn på att erbjuda de hemlösa 
kompensation exempelvis i form av kaffe eller mat i utbyte mot att de ställer upp på en 
intervju. Detta eftersom det i somliga situationer kanske kan uppfattas som att vi som 
intervjuare sätter oss i överläge gentemot informanterna och antar att dessa 
nödvändigtvis vill ha något i utbyte för att de låter sig intervjuas. 
 
 

                                                 
52 Trost 2005, s. 40f. 
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Hemlöshet – historiska nedslag under 500 år 
 
Vi kommer nedan att redogöra för hur hemlöshet har varit en del av det svenska 
samhället sedan flera århundraden tillbaka. Genom historiska nedslag som innefattar 
såväl den problematik som de eventuella rättigheter samt de komplikationer som 
hemlöshet ofta innefattar vill vi med denna genomgång bland annat belysa det faktum 
att hemlöshet ingalunda är någon ny företeelse. Själva begreppet hemlös är däremot 
tämligen nytt, i alla fall i den bemärkelse vi idag åsyftar. Tidigare benämndes de 
hemlösa med ett flertal olika namn såsom exempelvis luffare, tiggare, lösdrivare, 
landstrykare och vagabonder.53 Vi har valt att begränsa vår genomgång som således tar 
sin början under reformationens 1500-tal och sträcker sig fram till dagens 2000-tals 
samhälle. 
 
 
Reformationens tiggare och trashankar 
 
Kanske var det i reformationens anda som den evangeliska kyrkan plötsligt ställde sig 
mera kritiskt till tiggare och andra lösdrivare. De välgörenhetsinrättningar som kyrkan 
tidigare hade bidragit med för att hjälpa de svagare i samhället försvann och de hemlösa 
liksom andra allmosemottagare tvingades ta allt större ansvar för sin eget leverne. 
Kyrkan förlitade sig på Luthers moralbud som innefattade att allmosor endast borde ges 
till verkligt behövande människor. Dessa människor fick inte heller lov att bortse från 
den självförsörjningsplikt som gemene man själv ansvarade för.54 
 
Den allmänna synen på den hemlösa populationen under 1500-talet var mestadels 
koncentrerad på negativa faktorer som arbetsovillighet och lättja. Hemlöshet ansågs 
vara ett frivilligt tillstånd och de människor som valt en sådan livsföring hade inga 
egentliga rättigheter. Dåvarande regent Johan III utfärdade en resolution vilken bland 
annat gick ut på att driva bort de hemlösa från Stockholms gator och torg. 55 Under 1600 
och 1700-talen så utfärdades flera olika tiggarordningar för att få bukt med lösdriveriet i 
samhället. Somliga var mer fruktbara än andra, men lösdriveriet kom att fortgå trots 
bland annat införandet av arbetsplikt och förbud mot tiggeri. 56 
 
Den ökning av lösdriveri, fattigdom och brottslighet som 1800-talets början präglades 
av tillskrevs bland annat de tidigare tvångsarbetsförordningarna som snarare tycktes ha 
förvärrat den samhälleliga situationen istället för att råda bot på de problem hemlöshet 
skapade. Hemlösa blev under 1800-talet på sätt och vis kategoriserade sedan de 
placerades i samma fack som såväl kriminella som fyllerister. De blev alltmer 
segregerade från det övriga samhället och ansågs tillhöra den farliga underklassen. Även 
industrialiseringen medförde att många människor sökte sig till städerna vilket 
resulterade i en markant ökning av hemlösa då det inte fanns bostäder att tillgå för alla. I 
och med detta så öppnades de första härbärgena i Sverige i ett försök att hjälpa de 
utsatta. Fattighusens och kyrkans tidigare samarbete och roll gällande de hemlösa 
förändrades under 1860-talet, då kommunen tog över ansvaret i och med den separation 
                                                 
53 Runquist, Weddig 2000. Hemlöshet ur ett historiskt perspektiv. Ingår i Hemlöshet: [en antologi] om 
olika perspektiv och förklaringsmodeller, s. 30. 
54 Ibid., s. 32. 
55 Ibid., s. 33. 
56 Ibid., s. 34f. 
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som uppstod sinsemellan dessa två förrättningar. 1885 tillkom en lag som innebar att 
omkringstrykande människor sedan de fått en varning kunde häktas och dömas till 
tvångsarbete på en anstalt, denna lag kom att gälla ändå fram till 1965.57 
 
 
Uteliggarna i välfärdssamhället58 
 
I början av 1900-talet startades ett nytt förbund vid namn centralförbundet för socialt 
arbete (CSA) som kom att arbeta för bättre bostäder. Många bostäder var vid denna 
tidpunkt i dåligt skick och flertalet fattiga familjer var trångbodda och levde på gränsen 
till misär. I värsta fall kunde de inte ens finansiera sin hyra och stod då utan hem. 
Genom denna organisations arbete så uppmärksammades problemet med fattigdom och 
hemlöshet vilket ledde till en bostadspolitisk diskussion. 59 Hemlösa ansågs återigen ha 
medborgerliga rättigheter och detta förstärktes i och med den nya lag som 1918 lades 
fram. Lagen innebar att fattigvården inte bara skulle medföra det allra nödvändigaste för 
överlevnad utan skulle ge dräglig vård, kost och logi till de behövande vars behov inte 
hade uppstått på grund av alkoholhaltiga drycker och arbetsovillighet.60 
 
Under 1940- och 1950-talet ansågs välfärdssamhället Sverige leva efter mottot att alla 
skulle ha rätt till en bostad och hemlöshet och de sociala problem som hemlöshet 
medförde skulle starkt motarbetas. Detta arbete innebar att kommunerna fick ta större 
ansvar för de svagare i samhället än de tidigare gjort. För att få bukt med problem som 
relaterades till hemlöshet utvecklade kommunerna nya system som exempelvis 
nybyggda härbärgen, ungkarlshotell och anstalter inriktade på att vårda missbrukare, 
vilka de i sin tur hoppades skulle kunna hjälpa de hemlösa att återfå ett normalt liv i det 
svenska samhället. Trots nya härbärgen och ungkarlshotell fanns det inte tillräckligt 
många sovplatser för alla behövande i storstäderna, därför varnades människor på 
landsbygden, ofta genom affischering, för att söka sig till städerna sedan det fanns stor 
risk att de då skulle hamna utan bostad.61 
 
Hemlöshet började uppmärksammas i dagspressen alltmera ofta under 1950-talet. 
Författare och journalister utförde fältstudier där de under sina besök på, i och 
runtomkring härbärgen, utgav sig för att själva vara lösdrivare, allt för att få en så 
trovärdig utsaga som möjligt. Dagens Nyheter publicerade 1958 en artikel där reportern 
efter sina erfarenheter på ett härbärge delade in de hemlösa i sex olika kategorier: 
bohemen, landsbygdsynglingen, fria från anstalter, utlänningen, vanedrinkaren och den 
utslagne missbrukaren. Genom denna indelning lyckades han urskilja och framförallt 
genomskåda de faktorer som skilde de hemlösa åt. De premisser som låg bakom de 
olika individernas hemlöshet var alla olika och således fanns det flera orsaker som 
slutligen lett till deras hemlöshet. Vidare framgår av artikeln att somliga härbärgen ofta 
agerar på ett klanderaktigt vis då de föser samman människor med så skilda erfarenheter 
istället för att erbjuda hjälp på en individuell nivå.62 
 

                                                 
57 Runquist 2000, s. 38ff. 
58 Titeln åsyftar Leif Stenbergs bok Uteliggarna i välfärdsamhället. 
59 Swärd 1998, s. 58. 
60 Runquist 2000, s. 43. 
61 Svärd 1998, s. 66f. 
62 Ibid., s. 69. 
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Under 1960-talet påbörjades ytterligare arbeten för att tillgängligheten av bostäder 
skulle ökas. Dessa arbetsprojekts målsättning var att skapa ”[…] sunda, rymliga, 
välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 
kostnader”63. Projektet har senare kommit att kallas miljonprogrammet då det ämnade 
bygga en miljon nya bostäder under tio års tid för att hela befolkningen skulle ges 
samma möjligheter att få en dräglig bostad. Programmet lyckades så bra att det under 
1970-talet för första gången i modern tid fanns ett överskott av lägenheter vilket även 
resulterade i att hemlösa i större utsträckning kunde tilldelas eget boende. Många 
härbärgen och ungkarlshotell blev i detta bostadsrika samhälle överflödiga och lades 
därför ner. Nedläggningarna berodde givetvis på den ökade bostadstillgången, men även 
på kritik mot de stora hemlöshetsinstitutionerna som uppstått. Dessa institutioner 
tenderade ofta att snarare tänka i invanda mönster istället för att försöka lösa de problem 
hemlösa kunde tänkas ha och ofta förhindra dem att leva ett normalt och självständigt 
liv. Genom att kunna erbjuda de hemlösa egna bostäder gavs människor som inte 
tidigare varit särskilt representativa på bostadsmarkanden en möjlighet att bevisa för 
samhället att de kunde klara sig på egen hand. Detta införlivade föreställningen om att 
alla människor var kapabla att klara en egen bostad om de fick tillräckligt med 
samhällelig hjälp.64 
 
En ny och tyngre sorts drogmissbruk som gjort sitt inträde på den svenska marknaden 
under 1960- och 1970-talet var ytterligare en orsak som kunde resultera i hemlöshet. 
Dessa droger var inte bara kostsamma utan även enormt beroendeframkallande och 
kunde på kort tid förändra en människa som förut levt ett till synes normalt liv i 
samhället. Som verkan av detta tenderade många på grund av detta nya drogmissbruk att 
skuldsätta sig djupt. Ytterligare ett synbart resultat var framväxten av en ny sorts 
hemlöshet, i form av blandmissbrukaren. 
 
Under 1980-talet förändrades situation drastiskt. Det tidigare överskottet på lägenheter 
fanns inte längre att tillgå sedan 1980-talet präglades av stora hyreshöjningar, 
nedläggningar av bostadsförmedlingar samt betydligt fler vräkningar då många 
hyresvärdar blev alltmer restriktiva gällande att hyra ut lägenheter till människor som 
skulle kunna ge dem problem. 65 En ökning av hemlösa kunde i och med detta skönjas 
och därför byggdes återigen nya härbärgen upp. Frivilligorganisationer och privata 
bolag såg även till att dagcenter, värmestugor och andra inrättningar för hemlösa tillkom 
allteftersom behovet ökade. Det instiftades även en ny lag i form av socialtjänstlagen 
vilken medförde att det numera blev obligatoriskt för samtliga kommuner att förfoga 
över en socialnämnd som skulle driva sociala frågor och se till att lagen efterföljdes.66 
De sociala myndigheterna kom exempelvis att utarbeta så kallade specialkontrakt där de 
hemlösa inte själva kontrakterade lägenheterna de blev hänvisade. Detta betydde att de 
sociala myndigheterna gavs det yttersta ansvaret gentemot hyresvärden och gav dem 
även rättigheter att kontrollera de boende om de inte följde de regler som boendet 
innefattade.67 
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Återigen kunde man urskilja nya former av hemlöshet. De hemlösa tenderade att blir 
yngre och en allt större grupp kvinnor gjorde sitt inträde i gruppen under 1980-talets 
gång.68 Dessutom började massmedierna i större utsträckning att fokusera på fall där 
den så kallade ”omvända klassresan” skett, vilken har lett till att människor som tidigare 
befunnit sig i höga maktpositioner plötsligt har hamnat på gatan. Riksdagen har sedan 
1980-talets mitt tagit hemlöshetsfrågan på större allvar och frågan behandlas 
kontinuerligt så gott som årligen. 69 
 
Den fortsatta ökningen av hemlöshet under 1990-talets början har kommit att kritiseras 
starkt sedan Sveriges situation alltmer påminner om den misär som tidigare mestadels 
gjort sig synlig i stora världsstäder som exempelvis New York och Paris. Många ställer 
sig frågande till varför ett välfärdssamhälle som Sverige med en av världens högsta 
levnadsstandarder ska behöva tampas mot sådana problem. Under senare år har det till 
och med diskuterats om huruvida Sverige håller på att amerikaniseras, eftersom många 
av de faktorer och problem hemlöshet för med sig starkt förknippas med amerikanska 
ghettosamhällen där fattigdom och hemlöshet är mycket påtagligt.70 
 
I en precis nyutkommen publikation från Socialstyrelsen kan man urskilja att det fanns 
ungefär 17 800 inrapporterade hemlösa i Sverige vid den tidpunkt som undersökningen 
genomfördes. De baserar sina siffror på hur det såg ut under en veckas tid 2005 och 
därför kan det således ha skett både bortfall av somliga hemlösa samt att 
boendesituationen för vissa hemlösa skiljer sig åt från vecka till vecka, vilket i sådana 
fall inte gör sig synligt i undersökningen. Även om direkta jämförelser mellan tidigare 
undersökningar utförda av Socialstyrelsen inte kan göras sedan rapporterna har utförts 
på olika sätt och med varierade metoder, tycker sig Socialstyrelsen ändock se en ökning 
på 2000 till 3000 hemlösa sedan 1999 års undersökning. En stor andel av de, under 
senare år, nytillkomna i gruppen hemlösa representeras av kvinnor och invandrare.71 
Dessutom tycks hemlöshet under de senare åren ha blivit en alltmer vanlig företeelse 
även i mindre städer och är således inte alltid hemmahörande i Sveriges tre största 
städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.72 
 
Sedan 1500-talet har det hunnit hända en hel del. Trots 1900-talets enorma 
teknikutveckling och början på det svenska välfärdssamhällets tillkomst som har lett till 
att de flesta människor i Sverige har det relativt bra och har en hög levnadsstandard, så 
har hemlösheten kommit att fortgå i landet trots flera tappra försök att få bukt med 
problemen. Även om hemlöshet inte är någon ny företeelse så har gruppen under årens 
lopp kommit att expanderas genom det tillskott av nya människokategorier som har 
tillkommit i form av exempelvis drog- och blandmissbrukaren samt ökningen av 
kvinnor inom gruppen. Hemlösa och deras livssituation kan se ut på många olika vis 
och sedan det ständigt sker förändringar får framtiden visa om hemlöshet fortfarande 
utgör en del av samhället. 
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Ett bibliotek för alla 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva folkbibliotekets funktion som ett socialt-, 
kulturellt- samt informationsförmedlande centrum för alla slags människor i samhället. 
Anledningen till att vi har valt att belysa detta i uppsatsen är att vi anser att bib lioteket 
spelar en viktig roll i många hemlösa människors liv. Biblioteket kan vara betydelsefullt 
som såväl ett ställe att gå till för att inhämta information som en form av 
värmestuga/vardagsrum där alla människor har rätt att uppehålla sig så länge de uppför 
sig lugnt och städat och inte stör personal och andra biblioteksbesökare. Dessutom 
kommer kapitlet att behandla några forskares och författares olika åsikter som ger prov 
på hemlösa människors interaktion med bibliotek. 
 
Bibliotekslagen73 ger biblioteken ett socialt uppdrag då den syftar till att prioritera 
svagare grupper i samhället såsom barn, funktionshundrade samt invandrare och andra 
minoriteter.74 Dessa faktorer har även UNESCO:s folkbildningsmanifest tagit fasta på. 
Enligt detta manifest ska alla människor, enligt lagen, ha rätt till ett bibliotek för 
information och upplysning oavsett sin samhällsstatus och klasstillhörighet. Särskilda 
tjänster ska erbjudas dem som har behov av detta, exempelvis till människor med 
handikapp eller patienter på olika sjukhus eller interner inom kriminalvården. Vidare 
åsyftar folkbiblioteksmanifestet bland annat att främja kontakter mellan olika kulturer 
och stimulera en kulturell mångfald samt att tillhandahålla informationstjänster för olika 
intressegrupper.75 
 
Joacim Hansson har i artikeln Professionalism, folkbildning och de socialt 
underpriviligerade diskuterat hur viktigt det är att folkbiblioteken ger behövande 
grupper såsom exempelvis barn och funktionshindrade den hjälp de behöver då de 
uppsöker biblioteket. Detta för att alla människor ska ha samma förutsättningar och på 
samma villkor kunna delta i den demokratiska processen och kunna ta del av 
bibliotekets tjänster. Vidare beskriver Hansson svårigheterna kring definitionen av så 
kallade ”svaga” grupper och att dessa definitioner alltid kan diskuteras. Han menar att 
de ”informationssvaga” i samhället nästan alltid är desamma som benämns som 
underpriviligerade eller ”svaga”, då både i social och ekonomisk bemärkelse.76 Hemlösa 
är en underpriviligerad grupp, men som liksom alla andra människor i samhället ska ha 
samma rättigheter då de besöker biblioteket. Under senare år har det även i Sverige 
börjat debatterats om huruvida hemlösa biblioteksanvändare har rätt att inneha ett eget 
lånekort.77 Denna debatt har pågått under en längre tid i USA och problematiken 
grundar sig mycket på det faktum att den hemlöse inte har någon fast adress dit 
kravbrev kan sändas om det utlånade materialet inte återlämnas i tid.78 Redan 1989 
vidtogs åtgärder i San Fransisco som innefattade att hemlösa biblioteksanvändare som 
kunde medföra ett brev från de sociala myndigheterna och intyga att de hade någon 
form av temporärt boende där de kunde nås, hade rätt att kvittera ut ett lånekort som var 
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giltigt i sex månader med möjlighet till förlängning.79 Lånekort är i dagens Sverige ofta 
nödvändigt för att fullt ut kunna nyttja bibliotekens alla tjänster, såväl för att kunna låna 
böcker och musik som för att ha möjlighet att använda bibliotekens Internetanslutna 
datorer. Om vissa biblioteksanvändare inte har rättigheten till ett eget lånekort medför 
detta att de utesluts från det demokratiska samhälle inom vilket biblioteket bör utgöra en 
del. Detta eftersom de då inte kan tillgodoses med de tjänster som är knutna till lånekort 
och har då inte de rättigheter som de enligt bibliotekslagen är berättigade till. Enligt 
bibliotekslagen finns det inget egentligt krav på att ha en fast adress, men somliga 
bibliotek har ändå valt att kräva både detta samt ett fullständigt personnummer för att 
kunna skriva ut lånekort till sina användare.80 
 
Vilka tjänster ska då ett bibliotek tillhandahålla åt alla slags människor i samhället? 
Självfallet ser det olika ut beroende på vilken sorts bibliotek detta åsyftar, vilket även 
har bidragit till den rådande diskussionen som ifrågasätter så kallade problemgruppers, 
inom vilka hemlösa ofta placeras, användning av bibliotek. Blaise Cronin, professor i 
informationsvetenskap, uttrycker sina farhågor om detta problem i artikeln ”What a 
Library Is Not” där han ställer sig frågande till hur biblioteket tenderar att användas av 
många hemlösa besökare. Han menar att människors demokratiska rättigheter kanske 
har lämnats för mycket utrymme i de avseenden där somliga biblioteksbesökare 
kommer till biblioteket med hela sitt bohag och då främst för att ha någonstans att 
uppehålla sig på och inte har för avsikt att utnyttja de informationsresurser biblioteket 
har att erbjuda. Vidare menar Cronin att hemlösa ofta utgör en liten, om än störande 
grupp, biblioteksbesökare som i vissa fall till och med hindrar den resterande 
majoriteten besökare från att få tillgång till de resurser de har rätt till då de besöker 
biblioteket. ”A library is not a porn parlor. A library is not a refuge for the homeless…A 
library is not a dumping ground”81 dessa åsikter framhåller Cronin och förklarar att även 
om det förvisso är en fin tanke att alla människor har samma rättigheter så är det i 
praktiken inte så lätt. Ett visst krav på uppförande är enligt honom ändock något som 
biblioteksbesökare måste ta hänsyn till och han menar även att människors livssituation 
inte ska avspeglas när de besöker allmänna platser såsom biblioteket.82 
 
Julie Hersberger ställer sig kritiskt gentemot Cronins resonemang och understryker att 
hon inte tror att Cronin skulle klassificera exempelvis små barn, som även de kan vara 
högljudda och störande för andra biblioteksbesökare, som en problemgrupp lika 
lättvindigt som han gör med hemlöshetsgruppen. Hon tycker att det är diskriminerande 
att klassificera en grupp som problematisk, en person som exempelvis luktar illa bör 
inte anses vara en mindre ”värdig” biblioteksbesökare. Hersberger menar att en 
illaluktande person inte nödvändigtvis behöver tillhöra hemlöshetsgruppen utan likväl 
kan vara en besökare som har parfymerat sig för mycket.83 I likhet med Hersberger 
framför Patrick Grace i artikeln No Place to Go (Except the Public Library) 
problematiken kring att klassificera hemlösa i en och samma grupp sedan de består av 
ett vitt spektrum av olika sorters människor som alla utnyttjar biblioteket på olika sätt. 

Vidare menar Grace att biblioteket är ett ställe på vilket hemlösa människor ofta 
tenderar att få en trygghetskänsla och att det utgör ett centrum där de kan träffa sina 
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vänner, läsa och spela spel samt få tillgång till datorer och Interne t.84 Att biblioteket 
besöks av andra anledningar än på grund av informationsinförskaffning diskuteras även 
i Libraries in a world of cultural change där författarna beskriver biblioteket som ett 
ställe alla besökare, inte bara hemlösa, kan uppsöka av många olika anledningar. 
Somliga besökare går till biblioteket primärt för att träffa och umgås med sina vänner 
medan andra besökare går dit för att läsa en tidning eller bok eller för att ta sig en liten 
tupplur.85 
 
Den undersökning som ligger till grund för Per Bergs magisteruppsats visar att de 
hemlösa som har deltagit i studien mestadels använder biblioteket som ett socialt rum 
och informationskälla samt som värmestuga på vintern. Även toaletterna nämns som en 
möjlig orsak till biblioteksbesök.86 I tidskriften Faktum har krönikören Lenarto beskrivit 
hur han i vinterkylan har begett sig till ett bibliotek för att söka sig till såväl tak över 
huvudet som värme. Följande citat inleder hans krönika och beskriver hur han liksom 
några andra biblioteksbesökare använder sig av de allmänna toaletterna. 
 

Jag sitter på bibblans handikapptoalett och dricker en öl. Kylan är nämligen bitande där 
ute. Toan är stor och rymlig, och toastolen har armstöd, så jag känner mig priviligerad, 
det är lite som att sitta på en tron. De två andra mindre toaletterna är också upptagna, jag 
tror det sitter varsin gubbe därinne och klunkar öl, jag tycker mig höra mumlande ljud 
därinifrån. Eller om det är muslimer som ber. Jag vet inte. Men toan kostar numera en hel 
femma, så det är bara vi som är någorlunda bemedlade som har råd att komma in i 
värmen.87 

 
I Bergs uppsats har hälften av de intervjuade bibliotekarierna sagt sig vara skeptiska till 
de uppgifter de hemlösa deltagarna gett vilka inkluderar information om vad de läser då 
de besöker biblioteket. Detta eftersom bibliotekarierna ställer sig frågande till om de 
hemlösa överhuvudtaget läser någonting då de uppehåller sig på biblioteket. Några 
bibliotekarier i Bergs undersökning har uttryckligen sagt att de tror att hemlösa 
besökare ofta använder sig av tidningar och böcker, utan att ha för avsikt att läsa dem, 
för att legitimera sitt besök på biblioteket. Hur hemlösa använder sig av bibliotekets 
resurser vilket även inkluderar toaletterna skiljer sig självfallet åt. En del hemlösa 
använder toaletterna endast för ”vanliga” toalettbestyr medan andra snarare har dem 
som små uppehållsrum där de exempelvis, som framgår av ovannämnda citat, kan få en 
stund för sig själva, dricka en öl eller författa en krönika. Vidare framkommer det 
utifrån Bergs stud ie att det ofta återfinns tomflaskor och matrester på bibliotekens 
offentliga toaletter vilket bibliotekarierna inte uppskattar, men inga åtgärder kan vidtas 
sedan alla har rätt att uppta en plats på ett bibliotek så länge de inte stör andra. Detta 
gäller då även toaletterna.88 
 
Bosse berättar i artikeln Hemma hos Bosse att hans tillvaro förbättrats sedan han 
flyttade hem till sin sons kamrat.89 Detta yttrar sig på många olika sätt men han 
kommenterar främst tillgång till egen toalett för att kunna sköta sin hygien som något 
han värderar högt. Han förklarar att ”[…] Det är mycket roligare när man känner sig lite 
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fräsch. Det var inte så jävla roligt att gå ner till Stena-terminalen och vaska av sig på 
restaurangtoaletten. Det gjorde jag förut. Klockan fem i sex varje morgon gick jag in där 
och de tittade alltid som fan.”90 Stena-toaletterna liksom bibliotekens toaletter är 
offentliga sådana och besöks därför ofta av människor ur hemlöshetsgruppen eftersom 
de är lättillgängliga och till för alla. Dessutom är dessa toaletter ofta de enda sådana, 
människor ur den berörda gruppen har tillgång till. 
 
Biblioteket används av dess besökare på många olika sätt och detta inkluderar även 
hemlöshetsgruppen som även de har rättigheter att besöka och använda biblioteket utan 
att deras närvaro ifrågasätts. 
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Intervjugenomgång 
 
I detta kapitel presenterar vi våra informanter och redogör hur intervjuerna har gått 
tillväga samt beskriver hur vi har kommit i kontakt med dem. Vi har valt att presentera 
informanterna var och en för sig för att ge en ganska utförlig bild av dem, deras 
livssituation samt deras informationsbehov och vanor. Eftersom intervjumaterialet 
uteslutande består av våra egna tolkningar och sammanställningar av intervjuerna vill vi 
uppmärksamma att misstolkningar och missförstånd kan ha uppstått eftersom 
människors uppfattning av en och samma situation kan skilja sig åt. Margareta Bäck-
Wiklund har i Den ocensurerade verkligheten : i reportage, bild och undersökningar 
problematiserat detta med följande frågor som vi ha ft i åtanke under denna 
uppsatsprocess: ”Vad är det egentligen vi ser, hör och upplever? Och hur kan det 
systematiseras, återges och förmedlas på ett trovärdigt sätt till andra?”91 Vi anser oss 
vara samspelta och har i de flesta fall utfört snarlika eller identiska tolkningar utifrån 
intervjusituationerna.  
 
Det har varit mer problematiskt att hitta informanter än vi först trodde, men vi har under 
uppsatsens gång lyckats finna åtta stycken hemlösa människor av varierande ålder och 
kön. Eftersom intervjuerna har utförts under spontana omständigheter så har de kommit 
att utformas på olika sätt. Vissa intervjuer har skett på stående fot i ett köpcentrum, 
medan andra har kommit att bli lite mera välorganiserade, exempelvis vid vårt första 
intervjutillfälle där informanten tog sig tid att ta en paus från sin tidningsförsäljning för 
att finna en lugn plats att samtala på. Intervjuernas längd har även varierat, främst 
beroende på hur talföra informanterna har varit men även utifrån hur mycket tid de har 
kunnat avvara för oss. Det är en ringa undersökning, det är vi medvetna om, men vi 
tycker att materialet vi har samlat in är innehållsrikt och väl besvarar de frågeställningar 
vi har. Alla informanter benämns under fingerade namn. Namnen har valts ut på måfå 
och informanterna ska på inga vis förknippas med de författare med vilka de delar sina 
namn. 
 
 
August:92 Är en man i 30-årsåldern som vi kom i kontakt med på centralstationen i en 
av Sveriges tre storstäder där tidskrifter som distribueras av hemlösa finns till 
försäljning. Eftersom tidningarna bara säljs av människor som öppet definierar sig som 
hemlösa bestämde vi oss för att köpa en tidningen av honom och samtidigt fråga om han 
kunde hjälpa oss att hitta någon hemlös som var villig att prata med oss om sina 
biblioteksvanor och informationsbehov. Vi gav honom även en mera detaljerad 
förklaring till vad vi åsyftade. August var mycket tillmötesgående och positivt inställd 
till oss och ville gärna själv ställa upp på en intervju. Han tackade nej till både kaffe och 
mat och tog sedan initiativet att ledsaga oss till en lugn intervjuplats, som visade sig bli 
en relativt snöfri parkbänk i solens sken. 
 
August definierar sig som hemlös sedan cirka två år tillbaka och under somrarna bor 
han mestadels ute men under vinterhalvåret flyttar han runt hos olika vänner som är 
vänliga och låter honom bo hos dem gratis. Han ville inte detaljerat berätta hur och 
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varför han hamnat på gatan men sade att han kommit från annan ort för många år sedan 
för att studera vid stadens universitet. Studentlivets glada dagar ledde till både det ena 
och det andra och studierna kom således aldrig att fullföljas. 
 

August: - Jag är lite annorlunda om man jämför med många andra i min situation. Jag 
uppehåller mig inte på härbärgen och sådana ställen. 
Intervjuare: - Varför inte det? 
August: - Jag vill inte hamna i något register och jag vill klara mig själv. Pengarna jag får 
från tidningen jag säljer räcker till för att jag ska klara mig.93 

 
En anledning till att härbärgen och andra frivilligorganisationer inte besöks och används 
av August är socialmyndigheternas inblandning. Han säger bestämt att han inte vill vara 
beroende av någon annan och inte vill hamna i deras register. August klarar sig på de 
pengar tidningsförsäljningen inbringar, cirka 150 kronor per dag. Försäljningen varierar 
dock från dag till dag och han säljer tills han är nöjd. Att han klarar sig på så lite pengar 
beror enligt honom själv på att han inte betalar någon hyra sedan hans vänner låter 
honom flytta runt kostnadsfritt. August ser sin hemlöshet som ytterst temporär och tror 
att han någon gång i framtiden återigen kommer att leva ett vanligt Svenssonliv, det är i 
alla fall hans önskan. 
 
Till stadsbiblioteket i city går han ofta då biblioteket enligt honom är både välsorterat, 
centralt beläget och trevligt. August har ett lånekort och lånar mycket böcker eftersom 
han läser en hel del, ”för tillfället har jag snöat in på fantasy” säger han. August känner 
sig bekväm och blir alltid trevligt bemött av personal och andra besökare. Böcker är det 
primära och den främsta orsaken till hans biblioteksbesök, han går inte dit specifikt för 
att värma sig eller använda toaletterna. August sitter inte heller ner och läser tidningar 
särskilt ofta och använder inte bibliotekets datorer. Om han ber bibliotekarierna om 
hjälp är det för att hitta böcker han söker efter men han klarar sig oftast själv. 
 
Tidningar läser August på kontoret där tidningen han säljer produceras. Dit går han 
dagligen minst två gånger för att redovisa sin försäljning och hämta och lämna 
tidningar. Kontoret är lite av ett ”hem” för honom där kan han dricka kaffe, läsa 
tidningar samt samtala med andra människor som befinner sig i samma situation som 
han själv. August nämner även att personalen på tidningskontoret ser till att de 
besökande har det bra genom att exempelvis se till att det finns kaffe och hjälpa till med 
sådant som de besökande är i behov av. Kontoret har även en lunchservering som han 
ibland passar på att besöka. Egen telefon har August inte tillgång till, dock lånar han 
ibland kontorets telefoner där de anställda tillåts ringa lokalsamtal. 
 
Datorer och Internet används så gott som aldrig. August skyller på sin okunskap och 
även om han gått någon mindre datorkurs så tycker han att ”man lätt glömmer bort och 
kommer av sig då man inte har tillgång till datorer”. Ibland har vänner som han 
tillfälligt bor hos datorer som han lånar, då för att lyssna på musik. August har ingen 
egen radio eller TV men då vänner har dessa händer det är att han lyssnar eller ser på 
dem. 
 
Eftersom August inte är beroende av tips på bra sovplatser etcetera, i alla fall inte 
vintertid, så behöver han inte be människor om hjälp med detta i så stor utsträckning. 
Han säger dock att han ofta får bra information, tips och råd av människor i sin 
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omgivning och då främst från nära vänner. Denna information kan gälla allt från 
busstider, bra krogar och spelningar som kan vara av intresse för honom. August tror 
själv att mycket information sprids muntligt inom gruppen. Då vi frågar honom om han 
tror att det är vanligt med hemlighållande av information exempelvis för att säkra sin 
egen sovplats, tror han att ”det ibland förekommer, men att det att det nog ändå är 
vanligare att man delar med sig”. 
 
August håller med oss och menar att hemlösa precis som alla andra människor har ett 
stort behov av få reda på och få information om allehanda ting. Han säger att ”vi är ju 
alla människor. Skillnaden är väl att vi har kommit lite utanför. Men varför skulle vi 
inte ha ett behov av att få reda på saker för det?”. 
 
 
Carl Jonas Love:94 Är en man i 60-årsåldern som förklarar sin låga inkomst på en 
dålig pension och ger såväl detta som sitt alkoholberoende som orsaker till sin 
boendesituation. Som gammal ”kåkfarare” har han dessutom haft det svårt att efter sin 
frigivning fullt ut återanpassa sig till samhället och dess normer. Han var märkbart 
påverkad av alkohol då han slog sig ner vid vårat bord på en frivilligorganisations 
caféverksamhet med sin lunch, men menade att han efter promenaden till 
frivilligorganisationen hade blivit så gott som nykter igen, vilket kanhända var lite av en 
överdrift. Vi var därför också skeptiska i ett inledande skede till om vi överhuvudtaget 
borde ställa några frågor till honom. Men vi fortsatte att samtala med honom och 
bedömde snabbt både honom och skicket han var i tillräckligt tillförlitliga för att vi 
ändock skulle kunna fråga honom om hans situation och eventuella informationsbehov. 
Detta var mannen ytterst välvilligt inställd till, det blev ett ofta livligt samtal som 
innefattade många anekdoter och som ibland totalt tappade fokus, men som ändå gav 
oss relevant information utifrån de frågor vi ställde till honom. Tillförlitligheten på 
mannens utsagor stärktes genom en annan cafébesökare, och tillika vän till mannen, 
som även han blev involverad i samtalet och kunde ingripa då han tyckte att mannen 
överdrev eller blev för burdus i sitt språkbruk. 
 
Carl Jonas Love har varit hemlös till och från under många år. Han har bland annat 
flyttat runt på olika härbärgen och bott tillfälligt hos ett flertal kvinnor, varav många av 
dem slutligen har kastat ut honom. Han nämnde ett specifikt härbärge där han bott, på 
vilket det förekom mycket droger och som han tyckte speciellt illa om eftersom han inte 
kände sig trygg där. Sedan en tid tillbaka har Carl Jonas Love egen nyckel till ett 
boende som riktar sig till människor med uttalade alkoholproblem. Boendet är under 
nattetid bevakat och innebär vissa restriktioner, exempelvis är det inte tillåtet att ha 
nattliga gäster, ”men det skiter jag i” säger Carl Jonas Love glatt. Sitt nuvarande boende 
har han fått tillgång till genom frivilligorganisationen, som han för övrigt bara uttalar 
sig gott om. Han nämner fortsättningsvis att han tagit emot mycket hjälp av 
organisationen och att personalen där är hjälpsamma och välvilligt inställda till honom 
liksom andra besökare. Vidare nämner Carl Jonas Love att han tidigare varit i kontakt 
med många andra frivilligorganisationer, mestadels religiösa, men att det ofta medfört 
alltför många krav på honom själv och att det inte har fungerat lika bra som samarbetet 
med den nuvarande frivilligorganisationen och personalen där. Han säger även att han 
har viss kontakt med de sociala myndigheterna men vi ges ingen vidare information om 
detta. 
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Kyrkan tycks utgöra en viktig del i Carl Jonas Loves liv. Han sjunger regelbundet på 
sångsessioner som olika kyrkor anordnar och han berättar att han genom en kyrka en 
gång i tiden kommit i kontakt med en präst som han räknar som en god vän och som 
han än idag brukar samtala med. Prästen har missionerat och bland annat arbetat med 
HIV-positiva människor i Sydostasien och är enligt Carl Jonas Love en bra man som 
hjälpt honom mycket under åren. ”Han är inte rädd för att ta en slurp när han bjuds” 
vilket han tycker är bra. 
 
Genomgående framhåller Carl Jonas Love sitt stora intresse för kvinnor. Det 
framkommer inte av samtalet om han i nuläget har en stadigvarande partner men han 
berättar om flertalet kvinnor som tidigare funnits i hans liv och som han har haft starka 
band till. De har haft utbyte av varandra på många olika plan. Han berättar att de 
informationsutbyten som skett sinsemellan honom och dessa kvinnor har rört så olika 
saker som ekonomi, bostad och missbruk. 
 
Stadsbiblioteket går Carl Jonas Love till då och då, främst för att lyssna på musik. Hans 
första kommentar om biblioteket var ”Ah, där kan man lyssna på musik” och säger 
fortsättningsvis att stadsbiblioteket är ett trevligt ställe. Det händer även att han läser 
dagstidningar under sina besök på biblioteket, men han lånar aldrig med sig några 
böcker därifrån. Biblioteket besöker han alltså primärt för att lyssna på musik som 
förövrigt är ett av hans stora intressen. 
 
”Min trumpet är på pantbanken, men jag ska hämta ut den till våren och spela på 
centralen för lite pengar” berättar Carl Jonas Love. Han säger att han har talat med en 
polis om saken och fått tillstånd till att spela där. Vi frågade då hur han gått väga för att 
få detta tillstånd och om han hade gått till polisstation och ansökt. Carl Jonas Love 
antyder att så inte är fallet, men att polisen uppsökt honom då han spelade och efter en 
tids konversation givit honom tillåtelse att uppehålla sig där. 
 
Under samtalets gång plockar Carl Jonas Love även fram sin relativt nyinköpta 
mobiltelefon. Han tycker att telefonen har en snygg design och att knapparna är bra och 
lättanvändliga. Carl Jonas Love tycks vara mycket nöjd med sitt mobiltelefoninköp och 
berättar vart han köpt den och hur mycket han fått betala för mobiltelefonen och 
rekommenderar oss att snabbt skynda oss dit för att köpa de två exemplar som finns 
kvar i butiken. Då hans vän, även han, tar fram sin mobiltelefon som enligt Carl Jonas 
Love inte är vare sig lika bra eller snyggt designad undrar han om vännen kan skicka 
och mottaga MMS. När vi kommenterar deras intresse för tekniska finesser och 
funktioner och säger att de är mer insatta än vad vi själva är, skrockar männen stolt och 
på frågan om Carl Jonas Love själv brukar skicka några MMS svarar han att ”Jo, till 
kvinnor ja”. Tyvärr brukar han dock inte alltid få svar. Han berättar också att han inte 
haft någon mobiltelefon på ett tag nu, sedan han tappat bort eller blivit bestulen på ett 
flertal. Efter att ha sparat ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa en ny är Carl 
Jonas Love som sagt var nöjd med sitt inköp då han anser att han är i behov av en egen 
telefon. 
 



 34 

Eyvind: 95 Vi hade till en början svårt att ta kontakt med denna unga man som stod i 
ett stort och välbesökt köpcentrum och sålde stadens gatutidning. Eyvind som är i 25-
årsåldern verkade vara upptagen mest hela tiden med att samtala med olika människor 
som liksom oss var intresserade av att prata med honom och köpa en tidning. Då vi gick 
fram till honom var han öppen, gladlynt och sade att han gärna svarade på de frågor vi 
hade. Vi nämnde inledningsvis att han verkade vara en välbesökt tidningsförsäljare, 
något som Eyvind skämtsamt kommenterade med orden ”I’m a popular guy”. Eftersom 
han inte är från Sverige fick vi snabbt omkonstruera våra frågor till engelska vilket inte 
medförde några större problem, men som till en början blev lite rörigt för samtliga 
parter. 
 
Eyvind definierar sig som hemlös sedan cirka två år tillbaka. Eftersom han hade svårt 
att få arbete i sitt hemland åkte han tillsammans med vänner runt i några olika 
europeiska länder för att söka arbete. De hade ingen större framgång och inga egentliga 
tillgångar och efter att en vän åkt till Sverige och skaffat arbete och boende så beslutade 
Eyvind sig för att åka efter och se vad Sverige hade att erbjuda. Till en början letade han 
även i Sverige efter så kallade vanliga jobb, men eftersom han inte behärskar svenska 
särskilt väl så har han haft problem med att finna arbete och säljer nu denna tidning 
sedan drygt ett halvår tillbaka. Han bor mestadels hos vänner, men har även sovit några 
nätter på olika härbärgen, vilka han tyckte var ”okey”. Det har även hänt att han har 
spenderat natten utomhus då det har varit tillräckligt varmt. Förutom att förvara sina 
tillhörigheter hos goda vänner söker han sig även dit för att bland annat kunna låna 
dusch, tillaga mat och titta på TV. 
 
Eyvind säger sig inte ha gått till bibliotek sedan han kom till Sverige, detta beror enligt 
honom själv främst på de språkbarriärer han har. Han säger sig visserligen läsa relativt 
mycket och han brukade besöka biblioteket regelbundet då han fortfarande var i sitt 
hemland. Då vi nämnde att de flesta bibliotek brukar ha ett ganska bra utbud av 
engelskspråkigt material och att han säkerligen kan finna material på sitt hemspråk på 
många bibliotek ryckte han på axlarna och sade att han inte kände att han behövde det. 
Ibland köper Eyvind böcker, då på engelska och han säger att hans engelska har 
utvecklats sedan han kom till Sverige. Svenskan är det lite sämre med och när vi frågar 
honom om han går på någon språkkurs så skakar han nekande på huvudet. Tidningar 
läser han väldigt sällan och tidskriften som han säljer har han aldrig läst då den är på 
svenska, han säger ”I’m just selling it”. 
 
Eyvind har en mobiltelefon och tycker att det är viktig att kunna bli både nådd och själv 
ha möjligheter att kontakta människor via telefon. Det är även så som han bibehåller 
kontakten med sin mamma och sitt hemland. Eyvind nämner att denna kontakt är 
speciellt viktig för honom sedan hans pappa gick bort för ett par år sedan. På frågan om 
han använder sig av datorer och Internet säger har att han inte har några direkta 
kunskaper om dessa och säger sig därför inte alls använda datorer. 
 
När vi frågar om han brukar uppmärksamma affischer och notiser skyller han återigen 
på de språksvårigheter han ofta ställs inför i Sverige, men han säger att hans vänner vid 
några tillfällen tipsat honom om saker de trott skulle intressera honom som de fått 
vetskap om via anslagstavlor och tidningsannonser. Eyvind tycks förlita sig oerhört 
mycket på sina vänner. På så gott som samtliga frågor vi ställer till honom om hur och 
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var han fått tag på olika sorters information svarar han att hans vänner har varit honom 
till stor hjälp. Det är till dem han främst vänder sig oavsett vilka problem han har och 
kan röra såväl små som stora saker. När vi frågade honom om hur han gått tillväga för 
att söka jobb då han först kom till Sverige svarar han att han inte själv var så aktiv i sitt 
sökande utan att han fick mest tips av vänner. 
 
Eyvind verkade lite konfunderad och förstod nog inte riktigt vad vi menade då vi undrar 
om det händer att han håller information för sig själv, till exempel då han fått ett tips om 
ett lovande jobb. Han säger dock slutligen efter att ha tänkt en stund att så aldrig har 
varit fallet. Han och hans bekantskapskrets delar gärna med sig av den information som 
de kommer över ifall de tror att någon kan ha hjälp av den. Eyvind säger att han är 
väldigt social och gärna pratar med alla slags människor och tillägger ”I love people, 
people love me”. Vidare nämner han att han har en tät kontakt med några av sina 
kollegor som även de är gatutidningsförsäljare och att det ibland händer att de hjälper 
varandra med saker. Att Eyvind är en omtyckt och populär kollega och 
tidningsförsäljare får vi under samtalets gång själva se då vi flertalet gånger blir 
avbrutna av förbipasserande som stannar till hos honom för att köpa sitt exemplar av 
tidningen eller bara för att utbyta ett par ord med honom och vi kan således instämma 
med hans tidigare uttalande om sin popularitet. 
 
 
Fritiof:96 Är en man som vi uppskattar vara omkring 25 år. Vi kom i kontakt med 
honom på en lunchbespisning som en frivilligorganisation dagligen serverar i en 
storstad. Vi valde att gå fram till mannens bord där han satt och åt för att han satt 
alldeles ensam och såg snäll och trevlig ut och vi frågade om kunde få ställa några 
frågor. Fritiof blev till en början något konfunderad, men när vi mer detaljerat förklarat 
vilka vi var och vad vi ville få ut av vår intervju gick han med på att samtala med oss. 
Han ville dock inte bli inspelad på band vilket vi accepterade. Fritiof definierar sig som 
hemlös sedan drygt ett år tillbaka och kommer från en förstad till denna storstad. När vi 
frågar honom hur det kommer sig att han blivit hemlös så säger han avvaktande att han 
inte vill gå in på några detaljer, men antyder att hans psykiska ohälsa samt de inte 
särkskilt starka familjeband han har, har varit bidragande faktorer. Han har det senaste 
året flyttat runt hos både vänner och bekanta samt bott tillfälligt på olika härbärgen. 
Under sommaren bodde han mestadels utomhus. 
 
Då vi frågar honom om utbildning och eventuellt yrke säger han att han har haft det 
svårt sedan övre tonåren och att skolåren var en problematisk tid för honom sedan han 
hade koncentrationssvårigheter och svårt att ta till sig ”påtvingade kunskaper”. Trots 
detta genomförde mannen sin gymnasiegång, med konstinriktning, dock med 
ofullständiga betyg i vissa ämnen. 
 
Bibliotek använder sig Fritiof av ibland. Han har ett lånekort och det händer att han 
lånar böcker och även cd-skivor. Då han besöker biblioteket, oftast blir det 
stadsbiblioteket, går han främst dit för att använda bibliotekets datorer och för att se om 
han hittar något nytt och intressant material. Det material han nämner som intresserar 
honom mest är främst musik. Ibland besöker han även en mindre biblioteksfilial på 
orten han kommer ifrån när han hälsar på sin familj som han har sporadisk kontakt med. 
Fritiof brukar oftast gå till biblioteket i sällskap med en kamrat som även han är mycket 
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intresserad av musik. Han läser inte gärna dagstidningar, men vid något tillfälle kan det 
hända att han sätter sig ner och bläddrar i någon engelsk eller amerikansk musiktidning. 
Han ber aldrig om hjälp utan tycker att han klarar av att orientera sig bland bibliotekets 
hyllor ganska bra på egen hand. När vi frågar honom om han tycker att han blir trevligt 
bemött och känner sig välkommen på biblioteket säger han ”det tycker jag nog allt att 
jag gör”. 
 
Fritiof har vare sig fast telefon eller mobiltelefon. ”Mobiltelefoner är farliga. Man kan 
få cancer av strålningen” säger han. Han tycker inte att det något problem att inte inneha 
någon telefon eftersom han inte ringer särkskilt mycket, men ibland lånar han dock 
telefon hos någon kompis. 
 
Datorer och Internet har han ganska goda kunskaper om. Fritiof använder bibliotekets 
datorer då han går dit och han tycker att e-mail är ett bra sätt hålla kontakt med 
omvärlden. Han har även ett konto på MSN där han brukar kommunicera med vänner 
och bekanta som han har kommit i kontakt med via Internet och på olika communities. 
Fritiof säger att han tycker om att kommunicera med människor via Internet eftersom 
det känns tryggt. 
 
Fritiof säger sig inte ha ett särskilt stort socialt nätverk, han har alltid varit lite av en 
ensamvarg säger han, men han har ett fåtal nära vänner som han känner sig trygg med. 
Det är även hos dessa vänner Fritiof mestadels bor. Ibland känner han dock att det blir 
jobbigt att vara uppå andra människor då han har ett stort behov av att vara ensam 
stundvis. Denna känsla får Fritiof även oftast då han bor på olika härbärgen, där det 
nästan jämt är fullbelagt. Han säger att det ska bli skönt när det blir tillräckligt varmt så 
att han återigen kan bo ute och hitta ett ”tryggt ställe där jag kan få vara ifred”. Fritiof 
menar att information både ges och tas människor emellan. Han brukar själv få vetskap 
om diverse saker genom vänner och bekanta. Eftersom han inte har så bra kontakt med 
sin familj får han inte så mycket stöd och information från dem. Fritiof nämner att han 
får ekonomisk hjälp från de sociala myndigheterna, men han väljer att inte vilja tala mer 
om dem. På frågan vem han främst vänder sig till då han har problem svarar Fritiof att 
det oftast blir vänner. Han har även varit i kontakt med en rad olika psykologer på grund 
av sina psykiska problem, men det är inga personer han går till i första hand. 
 
Då vi frågar Fritiof om det händer att han noterar anslagstavlor och affischer för att få 
vetskap om någonting säger han att anslagstavlor är ett bra ställe att hitta tidsfördriv på. 
Fritiof går ofta på museum där det är gratis entré. Annan information som han tar till sig 
via anslagstavlor och affischering är konserter och arrangemang av olika slag. 
 
 
Harry:97 som är i 60-årsåldern bor sedan ett och ett halvt år tillbaka i en husvagn i en 
förstad till en storstad. Även han är gatutidningsförsäljare och definierar sig själv som 
hemlös sedan cirka sex år tillbaka. Han säger i ett inledande skede att många människor 
tenderar att enbart se faktorer som droger och alkohol som orsaker till hemlöshet. Så är 
det verkligen inte enligt honom även om han menar att somliga inom gruppen har 
sådana problem. Han säger sig själv ha levt ett normalt liv med familj, utbildning, jobb 
och bostad fram tills en traumatisk skilsmässa som höll på att ta knäcken på honom. 
Vidare berättar Harry att han varken dricker eller röker och om han har någon last skulle 
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det i sådana fall vara mat. Han har arbetat som kock under stora delar av sitt liv, både 
till sjöss samt drivit sin egen restaurang. I vuxen ålder har han även studerat till 
datorlärare och arbetat som det under några år fram tills skilsmässan. Vi tog kontakt 
med honom där han satt utanför ett systembolag och sålde sin tidning. Eftersom vi redan 
hade införskaffat ett nummer av tidningen sade vi att vi dessvärre inte ämnade köpa fler 
tidningar av honom. Han verkade inte alls ta illa upp utan antog då att vi kommit för att 
intervjua honom om något som hade med hemlöshet att göra. Harry berättar att han ofta 
blir tillfrågad om han har lust att ställa upp på intervjuer och att hans kollegor gärna 
skickar de studenter, journalister och andra människor som vill samtala med hemlösa, 
just till honom. Detta för att han är känd för att vara en pratglad, mycket social och 
öppen person. Därför har han inte heller några problem med att besvara de frågor vi 
ställer till honom och säger glatt ”då har ni gått till rätt gubbe, som gammal datorlärare 
vet jag hur man söker efter information”. 
 
Harry säger att han har ett stort intresse för böcker och har läst mycket ända sedan 
barndomen. När vi frågar honom om han besöker biblioteket regelbundet så svarar han 
att hans biblioteksvanor har varierat under årens lopp. Innan han blev hemlös besökte 
han ofta biblioteket på orten där han bodde och det händer fortfarande att han går till 
biblioteket, men inte alls lika ofta. Under åren på sjön kunde han inte uppsöka bibliotek 
på det traditionella viset, men båtarna var alltid utrustade med en boklåda som innehöll 
ett visserligen begränsat antal böcker som ändock kom att bli vällästa. Då vi frågar 
Harry om han numera har ett lånekort svarar han ”Ja, för fan. Jag är hemlös, inte lealös” 
och berättar att han lånar böcker på biblioteket ibland. Vidare säger han att ett lånekort 
även krävs om man vill låna bibliotekets datorer, men att han nu oftare går till 
gatutidningskontoret när han behöver använda Internet, där det nu finns en dator för de 
anställda. Harry säger att han främst använder Internet för att ta reda på de saker som 
han för tillfället känner att han behöver information om och menar att man som hemlös 
har behov av att ständigt få vetskap om exempelvis boende och billig eller gratis mat. 
 
Tidningar läser Harry dagligen och han köper varje dag den lokala dagstidningen. På 
morgonen ser han på TV i sin husvagn innan han går till arbetet. Harry nämner främst 
att han ser på morgonprogram men även somliga dokumentärer om annorlunda 
människor tycks vara av intresse. Då vi frågar honom om han uppmärksammar affischer 
och notiser berättar Harry att han själv annonserat i gatut idningen för drygt ett år sedan 
då han hade fått en god idé som han ville dela med sig av till andra människor i hans 
situation. 
 
I sviterna efter den svåra skilsmässan drabbades Harry av en hjärtinfrakt. Sjuk, icke 
arbetsför, skuldsatt och till på köpet deprimerad beslutade han sig efter att ha nött ut 
kontakterna med sina släktingar och sin närmsta bekantskapskrets genom att tillfälligt 
ha flyttat runt hos dessa, att han inte längre ville ligga någon till last och begav sig från 
hemorten till sin ungdoms studentstad. Väl där visste han inte vart han skulle ta vägen 
och bosatte sig därför helt ensam i skogen och pantade ibland några burkar för att få 
ihop till lite mat. Så bodde Harry i två år tills han uthungrad beslutade sig för att han 
inte ville leva längre. ”Jag hade inte ätit på en vecka och låg och väntade på att det 
skulle ta slut” säger han och berättar vidare att det var då en annan uteliggare fann 
honom och visade vart han skulle vända sig för att få tak över huvudet och mat i magen. 
Uteliggaren sade att det fanns mat överallt och ledde honom till de olika 
frivilligorganisationer runtom i storstaden som arbetar för att hjälpa hemlösa. 
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Det var förövrigt på en av dessa frivilligorganisationer som Harry blev stolt innehavare 
av sin husvagn som han fick köpa för endast tio kronor. Detta gav honom idén att det 
kanske fanns fler människor som skulle kunna avvara skraltiga husvagnar till förmån 
för hemlösa och det var detta han annonserade om i gatutidningen. Stolt berättar han att 
annonsen resulterat i att han fått hela fyrtio husvagnar fram till dagsläget. Dessa 
husvagnar har han rustat upp så gott han har kunnat och sålt dem vidare för den 
symboliska summan av en krona till andra hemlösa. Eftersom Harry inte vill att någon 
ska missbruka hans projekt har han utformat ett kontrakt som innebär att köparen själv 
åtar sig att införskaffa tillstånd att parkera husvagnen och om denne sedan inte längre 
behöver husvagnen ska den återsäljas till Harry som då återigen kan förmedla den till 
behövande. Hans verksamhet har även medfört att han numera är ett välkänt ansikte 
inom hemlöshetskretsen och han säger skämtsamt ”alla känner apan”. Harry blir ofta 
uppsökt av personer som behöver hans hjälp och han har en mobiltelefon som går varm, 
”jag går aldrig iväg utan mobilen” säger han och menar att den är nödvändig för att han 
ska kunna driva sin husvagnsförmedling på ett smidigt och enkelt sätt eftersom det 
skulle vara för krångligt om han enbart kunde nås ansikte mot ansikte. 
 
Under intervjuns gång får vi en inblick i Harrys sociala engagemang gentemot 
medmänniskor, kollegor och som han själv uttrycker det andra som liksom han själv 
också befinner sig i den ”undre världen”. Ett flertal förbipasserande människor stannar 
till hos honom för att samtala och fråga om råd gällande en mängd olika saker. Harry 
säger att det absolut vanligaste spridningssättet av information inom gruppen hemlösa 
sker muntligt. Vidare säger han att tidningsartiklar, TV-program och affischer även de 
spelar sin roll, men att tyngdpunkten trots allt ligger i den muntliga kommunikationen 
människor sinsemellan. Han menar att den gemenskap han känner är påtaglig inom 
hemlöshetsgruppen som han benämner vara en del av den ”undre världen”, präglas av 
ett ömsesidigt utbyte där tjänster både ges och tas. 
 
Harry förklarar att han mottagit mycket hjälp sedan han blev hemlös och nu när det 
äntligen ser lite ljusare ut för honom vill han ge någonting tillbaka. Han nämner en 
speciell frivilligorganisation där han nu volontärarbetar i köket ett par dagar i veckan. 
Detta är något han mer än gärna gör eftersom han tidigare ofta spenderat natten där och 
han har även fått mycket stöd och hjälp av denna frivilligorganisations personal under 
årens lopp. Harry säger att det ofta händer att han lånar ut pengar till andra hemlösa när 
han har råd, varav han oftast får tillbaka det mesta. Vidare säger han att han litar på de 
flesta människor han lånar ut pengar till men det kan hända att han ändå lånar ut pengar, 
även om han betvivlar att han ska få tillbaka dem, för att i slutändan bli av med 
människor som han uttrycker det ”klänger sig fast i en”. Harry menar att hans 
försäljningsplats, som vi tidigare nämnt är utanför ett systembolag, har medfört att han 
ofta tillfrågats om han kan undvara ett par kronor något som han dock har slutat upp 
med att göra sedan det i längden har blivit honom alltför dyrt. Harry fortsätter 
skämtsamt att förklara att på grund av sin givmildhet har somliga ”inkorporerat min 
ekonomi i sin egen”, vilket ibland dock är positivt sedan mindre pålitliga personer som 
inte har för avsikt att betala tillbaka de lånade pengarna väljer att inte längre vara i hans 
närhet. Detta tycker han oftast bara är skönt sedan han har svårt för opålitliga människor 
som utnyttjar hans generositet. 
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Hjalmar: 98 Är en man som är i femtioårsåldern som vi kunde samtala med efter att 
ha blivit givna information från bekanta om vart denne man brukade uppehålla sig. Han 
var villig att samtala om sin livssituation och de behov av information han kunde tänkas 
ha men eftersom mötet uppstod spontant och med väldigt kort varsel så kom intervjun, 
eller snarare samtalet, aldrig att spelas in på band. 
 
Hjalmar som skyller sin situation på sitt ”intresse för starka drycker” anser sig ha haft 
en oviss boendesituation i minst tio år. Han har under årens lopp haft tillfälliga 
hyreskontrakt och så kallade försökslägenheter via de sociala myndigheterna, men 
mestadels flyttat runt bland vänner och bekanta. På somrarna bor Hjalmar för det mesta 
ute och det händer ofta att han sover på offentliga toaletter. Det var även vid en av dessa 
toaletter, som en bekant till oss hade observerat honom vid ett flertal tillfällen. Toaletten 
ligger i anslutning till hennes arbete och hon hade noterat att Hjalmar ofta kom ut från 
toaletten då hon kom till arbetet tidigt om morgnarna. Hennes farhågor om hans 
situation bekräftades dels genom de samtal hon brukade ha med honom, dels genom de 
olika påsar och väskor som han alltid bar med sig. Eftersom vår bekante vän ansåg 
Hjalmar både trevlig och relevant för vår studie rekommenderade hon även oss att söka 
upp honom, vilket vi gjorde. 
 
Hjalmar tyckte att vi hade helt rätt i att människor i hans situation även de hade ett 
behov av information av olika slag men att de kanske gick lite annorlunda till väga för 
att samla in fakta och information om man jämför med människor som lever ett mera 
vanligt liv, fast det behöver inte nödvändigtvis skilja sig så mycket åt. ”Kanske 
uppehåller vi oss lite mer på offentliga platser än vad herr Svensson gör?”, var en av de 
spekulerande frågeställningar som han hade. Själv går han så gott som dagligen till det 
lokala stadsbiblioteket, som även det, ligger alldeles i närheten av den toalett som 
brukar fungera som hans sovplats. Han tycker att han blir trevligt bemött på biblioteket, 
det är rent och fräscht och toaletterna kostar ingenting att använda. Dessutom har 
biblioteket många tidningar, både dagstidningar och månadsmagasin, som han brukar 
läsa. Hjalmar nämner flera gånger att han trivs i biblioteksmiljön, att den är 
avkopplande och att han dessutom känner sig välkommen på biblioteket. Trots att han 
har ett lånekort brukar han inte låna med sig några böcker därifrån. Men han nämner 
återigen det stora och varierande utbudet av tidningar, de bekväma fåtöljerna som 
biblioteket har i anslutning till tidningshörnan och berättar att han och hans vänner, som 
även de befinner sig i samma situation som han själv, spenderar mycket tid där. Vidare 
menar Hjalmar att biblioteket har en lite lugnande effekt på många människor i hans 
situation eftersom de vet att de inte får ”hålla på och leka rövare” i bibliotekets lokaler 
utan komplikationer. 
 
Datorer är inte något som han använder sig av för att få tag på information. Hjalmar 
säger sig ha för lite kunskaper om hur datorer fungerar och därför har han heller aldrig 
kommit sig för att använda vare sig vänner och bekantas datorer eller de datorer som 
finns på biblioteket och arbetsförmedlingen, där han också brukar uppehålla sig ibland. 
 
Telefon har Hjalmar ingen egen. Men han brukar låna telefon hos bekanta ibland och 
det händer att han ringer ifrån offentliga telefonautomater. Likaså gäller radio och 
television som alltså inte finns i hans egen ägo men som Hjalmar gärna nyttjar om han 
får tillfälle då han exempelvis besöker vänner och bekanta. 
                                                 
98 Intervju 2006-04-12 ca 8.00 
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Då vi frågar honom om det händer att han får och ger information muntligt kamrater 
sinsemellan svarar han att det nog ändå är det vanligaste sättet av 
informationsspridning. Han tror att det är vanligt att information sprids muntligt inom 
alla grupper av människor och därför menar han att den grupp han själv befinner sig i, 
inte utgör något undantag. Vidare menar Hjalmar att denna information kan röra oerhört 
varierade faktorer.  
 
På frågan om det hänt att han valt att undanhålla information någon gång svarar han 
efter viss tvekan nekande. Men Hjalmar förstår vad vi menar och säger att han tror att 
detta fenomen kan förekomma inom gruppen. I sådana fall tror han att det mestadels 
beror på rädsla som människor inom gruppen känner inför att gå miste om, eller totalt 
förlora något som är viktigt för dem till någon annan genom att berätta om det för andra. 
 
 
Selma:99 fick vi kontakt med medan vi själva satt och drack kaffe på en 
frivilligorganisations caféverksamhet vid lunchtid. Då vi frågade Selma om vi fick 
intervjua henne för ett skolarbete blev hon till en början märkbart besvärad av 
situationen. Hon undrade varför endast hemlösa personer var av intresse för projektet 
och vi förklarade mera ingående att vi absolut inte ville särskilja dem från andra grupper 
av människor utan tror och anser att de liksom alla andra ibland behöver få vetskap om 
allehanda ting. Detta kan gälla allt ifrån boende till tider då bussar avgår och annat som 
kan vara av intresse. Selma instämde och sade att så också är fallet, men någon intervju 
hade hon dock inte tid att ställa upp på eftersom hon denna dag skulle skriva kontrakt på 
sitt nya boende, i form av en så kallad försökslägenhet. Men hon fortsatte ändå att 
samtala med oss och svarade välvilligt på de frågor vi ställde samt pratade fritt om sin 
egen situation och vad livet som hemlös kan innefatta. Samtalet var kort, cirka en kvart, 
men innehållsrikt. Selmas attityd gentemot oss mjuknade allteftersom samtalet 
fortskred. Det till en början lite distanserande sätt hon tycktes ha utbyttes istället mot 
värme och hjälpsamhet. Selma var under samtalets gång samtidigt social och trevlig 
även mot andra människor på frivilligorganisationen. Hon hejade på ett flertal besökare 
och tilltalade de flesta vid förnamn. Hon berättade även för flera av dem att hon precis 
fått ett nytt boende och undrade samtidigt hur deras livssituation såg ut i nuläget. 
 
Selma som vi uppskattar är i 40-årsåldern har under en längre tid haft problem med 
alkohol och kom från en mindre närbelägen ort till denna storstad för några år sedan 
tillsammans med sin då tonårige son. Hon fick till en början ingen hjälp av de sociala 
myndigheterna som istället tyckte hon skulle återvända till sin hemstad. Däremot fick 
hennes son bistånd och hjälp från de sociala myndigheterna och därför beslutade sig 
även Selma för att hon ville stanna kvar i storstaden sedan hon står sin son nära och inte 
ville lämna honom. Selma berättar att hon tidigare bland annat flyttat runt på olika 
härbärgen. De senaste månaderna har hon dock bott på ett fast ställe, detta boende har 
varit förberedande inför den lägenhet som hon nu snart ska få. Det är emellertid en så 
kallad försökslägenhet100, vilket innebär att andrahandskontraktet till den möblerade 
lägenheten inledningsvis är på tre månader. Om hon sköter sig kan det leda till ett eget 

                                                 
99 Intervju 2006-03-21 ca 12.00 
100 En försökslägenhet innebär att lägenheten hyrs ut av kommun/socialtjänst i andrahand till en person 
utan egen bostad, under förutsättning av att vissa villkor uppfylls. Sådana lägenheter benämns ibland 
också som lägenheter med ett socialt eller kommunalt kontrakt. 



 41 

boende ”ett boende på riktigt”, som Selma själv uttrycker det. Trots att Selma 
uttryckligen är glad över att hon nu ska få ett eget boende säger hon att hon är tacksam 
för det stöd hon har känt att hon har fått av andra som liksom hon huserat på hennes 
nuvarande boende. Hon menar att det händer att de har utbyte av varandra på olika sätt 
och i och med att de samtidigt befinner sig i samma boendesituation så uppstår en viss 
gemenskap dem emellan. 
 
Biblioteket uppsöks aldrig av Selma, men hon nämner inledningsvis att ”ja, på 
stadsbiblioteket kan ni nog hitta många hemlösa, dock inte mig” sedan även hon hört 
talas att många ur gruppen ofta uppehåller sig på, i och runt omkring bibliotek. 
Dessutom nämner hon centralstationen och 7-Elevenbutiker som andra vanliga tillhåll 
för hemlösa då de inte har andra ställen att gå till. Dock inskjuter hon snabbt att hennes 
pojkvän, som även han är närvarande vid samtalet, ofta går till biblioteket, men honom 
kan vi dessvärre inte intervjua sedan han inte är hemlös. Selmas främsta 
informationskällor har under årens lopp varit framförallt de sociala myndigheterna och 
denna frivilligorganisation. Eftersom de sociala myndigheterna inte förut har velat 
hjälpa henne har istället frivilligorganisationen och personalen där fått agera som en 
stöttepelare i väldigt stor utsträckning. Förutom hjälpen och kontakten hon får från 
frivilligorganisationerna nämner Selma den privata kontakt, stöd samt hjälp som hon får 
och utbyter med både sin son och pojkvän vilka hon båda värdesätter väldigt mycket. 
 
Till sin nya lägenhet funderar Selma på att skaffa sig en TV. Huruvida hon använder 
telefon eller är innehavare av en egen framkommer inte utifrån det samtal vi förde med 
henne. Inte heller tidningar och böcker samt datorer nämns som källor hon använder sig 
av särskilt flitigt. 
 
Under samtalet diskuterade vi vår utbildning till bibliotekarier och det visade sig då att 
Selma länge själv hade funderat på att utbilda sig till kock. Vi undrade då om hon hade 
någon specifik skola i åtanke och hon svarade att det ”finns ju väldigt många att välja 
på”. På grund av sin situation har hon dock aldrig tagit sig för att göra sådana saker i 
livet menar hon. De eftersökningar om diverse utbildningar som intresserar Selma har 
hon till viss del redan utfört. Hur hon har gått tillväga kom vi dessvärre aldrig in på 
mera detaljerat. Vidare framkommer det att Selma alltid har haft ett stort intresse för 
bilar och då framförallt att ”meka” med dem. Hon skulle kunna tänka sig att sysselsätta 
sig med det i framtiden men då mera som ett hobbyprojekt än som sitt definitiva 
levebröd. Selma berättar även på eget bevåg en lustig anekdot för oss som grundar sig 
på en nyckel som Selma och hennes son lyckades komma över och som gick till SJ:s 
tåg. Med hjälp av denna nyckel kunde de ta sig in i de på stationen om natten 
stillastående tågvagnarna och på så sätt få sig en natts god sömn. Selma beskriver 
entusiastiskt de lyxiga duntäckena och de bekväma kupéerna och förklarar att de tyvärr 
blev upptäckta av tågpersonalen som därefter blev mera noggranna med att gå igenom 
tågen innan de stängde till för natten. Efter ett tag ursäktade sig Selma och sade att hon 
var tvungen att gå. Hon menade emellertid att det säkert fanns många andra vi kunde 
prata med som även de befann sig i caféet. Vilket det mycket riktigt visade sig göra. 
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Vilhelm: 101 som är i femtioårsåldern kunde vi samtala med efter att själva ha fått 
genomföra några smärre eftersökningar för att kunna lokalisera honom. Anledningen till 
våra ansträngningar var att den information vi fått höra om honom var så pass intressant 
att vi fann det relevant att försöka komma i kontakt med honom för att se om hörsägen 
överrenstämde med verkligheten. Eftersom orten där intervjun ägde rum inte är särskilt 
stor visade det sig vara lättare än vi först hade trott att finna Vilhelm sedan vi hört oss 
för med en annan informant och han då kunde leda oss till den eftersökta mannen som 
tillika var en bekant till honom själv. Även här blev intervjun mera utformad som ett 
samtal då Vilhelm avböjde att bli inspelad på band. Han ville för övrigt inte låta sig 
intervjuas alls men mjuknade efter hand och visade sig slutligen inte ha några större 
problem med att samtala med oss. 
 
Vilhelm har också han liksom sin kamrat haft en oviss boendesituation i över tio år. Han 
har inte haft en egen fast adress på väldigt länge och flyttar mest runt och bor tillfällig 
hos olika vänner, släktingar och bekanta som är villiga att hjälpa honom. På somrarna 
bor han mestadels utomhus men han försöker att i alla fall få tak över huvudet då det är 
vinterkallt ute. Anledningen till att Vilhelm inte har ett eget boende beror enligt honom 
själv på ett starkt alkoholberoende samt betalningsanmärkningar. 
 
En ytligt bekant på orten hade en morgon funnit Vilhelm sovandes på sin arbetsplats, ett 
sjukhem, då hon kommit till sitt arbete på morgonen och det var även så vi fick vetskap 
om honom. Han hade smugit in på sjukhemmet och gömt sig på en toalett innan 
portarna låstes för kvällen. Senare hade Vilhelm letat reda på rena sängkläder och en 
lampa och gjort sig hemmastadd i en av sjukhemmets soffor och det var där han 
återfanns morgonen därpå. Vi fann denna historia så pass intressant, dels därför att vi 
började undra hur han fått vetskap om sjukhemmets öppettider samt rutiner, dels ville vi 
veta om han agerat på följande sätt för att få vara för sig själv och om han i så fall valt 
att inte dela med sig av information till någon annan. Vilhelm tycks till en början vara 
lite besvärad av att vi fått vetskap om hans beteende men då han får klart för sig att vi 
tycker att han agerat på ett underfundigt sätt så väljer han ändå att berätta lite om de 
bakomliggande orsakerna. Sjukhemmet är beläget i närheten av ett annat ställe där han 
brukar övernatta och därför passerar han ofta det och har då bland annat iakttagit när 
personal kommit till och från arbetet och sett vid vilken tidpunkt de brukar låsa till 
dörren. Att han valt att söka sig till sjukhemmet för att övernatta beror på att han ibland 
vill ha lite avskildhet, något som han absolut inte får då han övernattar på de andra 
ställen han oftast sover på. Dessutom har sjukhemmet många duschar och toaletter som 
han kunde använda under sitt besök. Vilhelm har bara smugit sig in och övernattat en 
enda gång på sjukhemmet och förmodligen blir det inte heller någon mer gång, sedan 
han denna gång påträffades av personalen. Ytan där han uppehållit sig på bebos inte av 
några patienter utan är en reception och lobby och bemannas således inte av någon 
personal under nattetid varpå Vilhelm kunde uppehålla sig i lokalen obemärkt under en 
hel natt för att sedermera bli upptäckt följande morgon då personalen återigen infann 
sig. 
 
På frågan om han berättat om sina planer att övernatta på sjukhemmet svarar Vilhelm att 
han valt att behålla sina planer för sig själv eftersom syftet, att få en natts ro och 
avskildhet, annars skulle spolieras. Då vi fortsätter att fråga honom om han tror att det 
är vanligt att människor i hans situation väljer att förtiga information av rädsla för att 
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själva gå miste om någont ing av värde, säger Vilhelm att det tror han absolut är 
förekommande men att det beror på från situation till situation. 
 
Biblioteket använder Vilhelm inte särskilt mycket. De gånger han uppsöker det lokala 
stadsbiblioteket går han mest förbi för att använda toaletterna, de som för övrig inte 
kostar någonting att använda, och ibland, men väldigt sällan, sätter han sig ner för att 
bläddra i någon dagstidning. Lånekort tror han sig ha någonstans men Vilhelm har inte 
lånat med sig någonting från biblioteket på mycket länge. 
 
Om Vilhelm ser på TV, lyssnar på radio och huruvida han äger och använder sig av 
telefoner får vi genom vårt samtal tyvärr inte fram tillräckligt med information om för 
att kunna kartlägga.  
 
Den information som Vilhelm mestadels använder sig av kommer till stor del från nära 
vänner och bekanta. Då vi återkommer till det faktum att han dock undanhållit 
information genom att inte berätta för någon annan om sina planer att försöka ta sig in 
på sjukhemmet menar han att ”ingen är väl perfekt och ibland måste man ju faktiskt få 
vara ifred”. 
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Analys och diskussion 
 
Vi kommer här att genomföra vår analys utifrån det empiriska material som vi har fått 
genom de åtta intervjuer vi genomfört med hemlösa människor angående deras 
informationsbehov. Vi har valt att dela upp analysdelen efter de tre frågor som vi 
bestämt oss för att basera vår uppsats på. Dessa frågeställningar innefattar material som 
behandlar såväl vilka informationsbehov de berörda informanterna har som vilka källor 
som används för att få dessa informationsbehov tillgodosedda. Samt vilka personer som 
de hemlösa väljer att vända sig till för att få och utbyta information och hur de 
intervjuade ser på och eventuellt använder sig av biblioteket. De tre frågeställningarna 
har tilldelats rubriker vilka illustrerar vad avsnittet mera ingående kommer att behandla. 
Vi har även valt, i de fall vi anser det såväl rimligt som relevant, att använda och låta 
oss inspireras av Elfreda A. Chatmans och Julie Hersbergers teoretiska utgångspunkter, 
vilka då kommer att vävas in i empirin. Dessutom kommer vi att använda oss av 
material som vi presenterat i kapitlen Tidigare forskning och Ett bibliotek för alla då vi 
funnit det passande. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion där vi försöker 
knyta samman tankar och frågor vi ställt oss under hela uppsatsarbetets gång. 
 
 
En bit mat i magen eller tak över huvudet? 
– Vad har hemlösa för informationsbehov? 
 
Informationsbehov som uppstår i vardagslivet och som är nödvändiga för att kunna leva 
ett någotsånär drägligt liv och som innefattar förnödenheter som boende, mat och kläder 
nämns av sex av våra informanter som deras främsta informationsbehov. Två av dessa, 
Hjalmar och Vilhelm uttrycker då specifikt boendet som det primära och deras mat och 
klädesbehov diskuteras egentligen aldrig men att lokalisering av bra sovplatser upptar 
en stor del av deras tid och således är viktiga behov att tillgodose är mycket klart. 
August och Eyvind lägger däremot inte alls samma vikt kring sin boendesituation 
eftersom de har goda vänner som de kan förlita sig på och som tycks vara villiga att låta 
dem bo hos dem under längre tidsperioder. Ytterligare tre informanter bor även de under 
tidsperioder hos vänner, släktingar eller bekanta men de tycks inte ha samma 
sammansvetsade relation till dessa som August och Eyvind har med sina vänner. 
Dessutom uttalar både Vilhelm och Fritiof sin önskan om att ibland få vara ifred. 
 
Andra informationsbehov som flera av våra informanter nämner som stora är 
information som rör kulturella evenemang som exempelvis museum, konserter och 
andra arrangemang. August, Harry och även Hjalmar säger sig läsa mycket 
dagstidningar. Endast en informant, Eyvind, nämner arbete som sitt främsta 
informationsbehov. Även August menar att det är viktigt att klara sig själv, varpå arbete 
spelar en viktig roll för honom eftersom det faktiskt ger honom en möjlighet att klara 
sig på egen hand. 
 
Viss information som framkom under vårt samtal med Selma antyder att hon själv har 
utfört en del sökningar gällande information som har med utbildning att göra, varpå vi 
antar att utbildningsrelaterad information har en viss betydelse för henne. Dock har 
ingen av våra andra informanter nämnt informationsbehov som uppstår i samband med 
studier.
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Goda vänner, datorer eller frivilligorganisation? 
– Vart vänder sig den hemlöse för att få och utbyta information och vilka 
informationskällor är synliga? 
 
Denna frågeställning är av omfattande karaktär och vi har därför valt att presentera 
materialet indelat i underrubriker. Dessa tre underrubriker; Nätverkskontakter, 
Informationsspridning och Materiella informationskällor har valts för att belysa det 
material som behandlas under var och en av dem. 
 
 
Nätverkskontakter 
 
Vi hade i ett inledande skede av uppsatsarbetet tänkt att liksom Julie Hersberger och 
Karen Pettigrew använda oss av den sorts cirkeldiagram de använde sig av i studien A 
qualitative approach to examining information transfer via social networks among 
homeless populations102 och som de även kallar social network maps då vi illustrerade 
från vilka personer de berörda hemlösa i uppsatsen inhämtar och utbyter sin information 
med. Tyvärr visade det sig senare under arbetets gång att detta tillvägagångssätt inte alls 
lämpade sig i vår egen studie sedan vår arbetsprocess tedde sig väldigt annorlunda från 
ovan nämnda forskares. Vi valde exempelvis att genomföra de flesta av våra intervjuer 
under relativt spontana förhållanden och många av dessa skedde dessutom i miljöer som 
vi ansåg vara för gyttriga och stimmiga för att vi då även skulle kunna presentera ett 
medfört cirkeldiagram för informanterna. Istället har vi valt att sammanställa det 
material vi fått fram genom våra utförda intervjuer i form av en löpande text där vi 
granskar och kartlägger om några eventuella mönster eller olikheter har varit skönjbara 
gällande våra informanters nätverkskontakter och utbytet mellan dessa. Detta 
tillvägagångssätt kommer att utgöra vårt sätt att genomföra Social Network Analysis. 
 
Samtliga informanter nämner att de mer än gärna vänder sig till vänner då de behöver få 
information. Detta kan då röra sig om vänner som även de befinner sig inom 
hemlöshetsgruppen men också vänner som inte alls delar samma kontext som de 
berörda informanterna men som har funnits med i deras liv redan innan de blev 
hemlösa. Speciellt Eyvind ser sina vänner som de personer han alltid kan förlita sig på. 
Det är hos sina vänner som han får bo och det är även dessa vänner som har försett 
honom med information som han har haft användning för att kunna komma till Sverige 
såväl som att finna sitt nuvarande försäljningsjobb. På samtliga av våra frågor som 
berör varifrån hans information och kunskaper inhämtas svarar Eyvind att det kommer 
från hans vänner. Selma är den enda informanten som uttryckligen nämner visst utbyte 
med andra boende på härbärgen. Hon menar att det händer att de har utbyte av varandra 
på olika sätt och i och med att de samtidigt befinner sig i samma boendesituation så 
uppstår en viss gemenskap dem emellan. Att inga andra av de intervjuade nämner 
sådana kontakter kan kanske beror på att de istället väljer att benämna sådana kontakter 
som vänner eller det faktum att de valt att inte uppehålla sig på härbärgen trots sin 
livssituation, exempelvis August nämner att han aldrig uppehåller sig på härbärgen för 
att han vill undvika kontakt med de sociala myndigheterna. 
 
Andra människor som nämnts under intervjuernas gång och som tycks vara viktiga 
informationskällor för somliga av våra informanter är exempelvis Selmas pojkvän och 
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son, Carl Jonas Loves mångtaliga kvinnor och Eyvinds mamma som tyvärr bor långt 
borta ifrån sonen. Harry har precis efter skilsmässan bott tillfälligt hos olika släktingar 
och även Vilhelm nämner att släktingar till honom ofta låter honom bo hos dem. Endast 
en informant, Fritiof, säger sig få psykologhjälp. Han väljer dock att inte vilja prata 
speciellt om detta och vi antar således att det är ett känsligt ämne. Vi får inte heller 
vetskap om huruvida denna psykologhjälp tillgodoser några av hans informationsbehov. 
 
De flesta av våra informanter säger att de ofta vänder sig till frivilligorganisationer då 
de känner att de behöver information om någonting eller hjälp att reda ut en 
problematisk situation. Frivilligorganisationer blir för många hemlösa ett ställe dit de 
kan gå för att få stöd av allehanda slag. Vi har under uppsatsarbetets gång själva besökt 
ett antal frivilligorganisationer. Intrycket vi fick under våra vistelser på några sådana 
organisationer var att de flesta kände varandra, både de besökande och även personalen 
som oftast tilltalade gästerna vid deras förnamn, vilket bidrar till att en uppsluppen och 
gemytlig atmosfär uppstår. 
 
Att de besökande hade sökt sig till de olika frivilligorganisationerna av olika 
anledningar var också mycket tydligt. Selmas ärende till en organisation grundade sig 
exempelvis vid just detta tillfälle på att hennes vinterkappa behövdes bytas ut mot 
någonting tunnare inför den stundade våren, något som personalen välvilligt och glatt 
hjälpte henne med, medan många andra var där för att få ett gratis mål mat eller ta en 
dusch. En av dessa var Carl Jonas Love som denna dag befann sig på organisationen för 
att äta lunch och träffa bekanta, men han har också fått mycket annan hjälp av 
organisationen, de har bland annat försett honom med ett eget boende som även ger stöd 
åt alkoholberoende. Faktorer som dessa kan exempelvis vara bidragande orsaker till att 
människor med problem av olika slag tyr sig till dessa organisationer för att få hjälp 
med just det som de personligen kan vara i behov av och vilket således kan röra sig om 
såväl utskänkning av mat som att förses med årstidsdugliga kläder eller bistås med 
annan hjälp. Frivilligorganisationen blir i detta avseende ett slags informationscentrum 
för många människor vars kontext på flera vis skiljer sig åt, men som flera har som 
gemensam nämnare att de saknar en fast bostad. 
 
Organisationernas syfte att hjälpa människor i nöd blir dock ömsesidig sedan somliga 
besökare dessutom hjälper till med såväl diskplockning som andra uppgifter som 
behöver utföras. Mottot att både kunna ge och ta blir här ytterst synbart. Av samtalet 
med Harry framkom det att han sedan en tid tillbaka hjälper till att laga mat på en av 
stadens frivilligorganisationer. Detta tycker han inte är mer än rätt eftersom han själv 
har fått mycket hjälp av organisationen under årens lopp och då han dessutom har 
arbetat som kock under stora delar av sitt liv så anser han sina matlagningskunskaper 
vara ett bra tillskott till organisationen och de behövande. 
 
De flesta frivilligorganisationer har tillkommit på initiativ av religiösa samfund och 
innefattar såväl organisationer som finansieras av exempelvis Svenska kyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Frälsningsarmén. Detta diskuterade Carl Jonas Love med oss, han 
menade att somliga frivilligorganisationer var bättre än andra och att detta berodde 
mycket på hur stora krav de ställde på de besökande. Själv föredrog han om 
frivilligorganisationen inte så starkt framförde sina religiösa åsikter. Carl Jonas Love är 
själv troende men menar att ens religiösa åsikter är personliga och således inte borde 
styras utifrån frivilligorganisationernas tankegångar. 
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De informanter som överhuvudtaget inte har uttalat att de använder sig av 
frivilligorganisationernas lokaler och tjänster är egentligen bara Hjalmar och Vilhelm, 
som förövrigt är de enda personer som vi samtalat med som inte befinner sig i en 
storstad. Vi tror därför att anledningen till att de inte uppehåller sig på sådana ställen 
således snarare grundar sig på avsaknaden av frivilligorganisationer på den mindre orten 
än det faktum att de helt enkelt inte vill besöka sådana ställen då ingen av dem ens 
nämnde frivilligorganisationer överhuvudtaget. Två av våra informanter, August och 
Harry som båda två arbetar som gatutidningsförsäljare nämner att de ofta går till 
gatutidningens kontor då de känner ett behov av att exempelvis använda såväl datorer 
som att fika eller umgås med likasinnade. 
 
Våra informanter skulle kunna delas in i två olika grupperingar där den ena gruppen har 
valt att acceptera och motta hjälp från de sociala myndigheterna medan den andra 
gruppen, som består av August och Eyvind, istället har valt att försöka klara sig på egen 
hand och inte låta de sociala myndigheterna vara en del av deras liv. Huruvida Harry 
skulle kunna tänka sig att söka socialmyndigheternas hjälp framgår inte av vårt samtal 
eftersom han har sjukpension på vilken han klarar sig och dessutom säljer gatutidningar. 
Speciellt August är noggrann med att poängtera att det är mycket viktigt för honom att 
han får klara sig själv. Han uttrycker även sin rädsla för att hamna i de sociala 
myndigheternas register och menar att det kanske skulle innefatta att han i framtiden 
kommer att ställas inför problem på grund av detta. Detta vill han undvika eftersom han 
ser sin hemlöshet som något ytterst tillfälligt. Elfreda A. Chatman diskuterar liknande 
tankegångar i det femte av sina sex påståenden, som vi tidigare har presenterat mer 
ingående under rubriken Teoretiska utgångspunkter. Hon menar där att risktagande i 
vissa situationer hellre undviks på grund av rädsla för att det senare ska få övervägande 
negativa konsekvenser.103 August är medveten om att han kan få hjälp från de sociala 
myndigheterna men väljer att avstå från detta på grund av att han tror att det i framtiden 
kommer att ligga honom till last och detta är ett risktagande han inte är villig att utsätta 
sig för. 
 
Julie Hersberger diskuterar i artikeln A qualitative approach to examining information 
transfer via social networks among homeless populations att de informanter som hon 
och Pettigrew intervjuat i sin studie ofta väljer att innefatta exempelvis 
härbärgespersonal eller människor som arbetar på de sociala myndigheterna i sin egen 
vänskapsgrupp. Detta eftersom de hemlösa känner en så pass stark tillit till dessa 
människor och eftersom de mottar mycket hjälp och stöd ifrån dem så ikläder de sig 
också ofta rollen som den nytillkomna vännen. 104 Detta är något som vi har haft i åtanke 
då vi har sammanfattat det material vi har fått ut av de intervjuer vi utfört. Eftersom alla 
informanter har uttalat vänner som ytterst viktiga informationskällor så har vi insett att 
somliga av dessa vänner kanske egentligen kan befinna sig inom två olika fält i 
diagrammet framställt i Hersbergers artikel, då i såväl ”vännerfältet” som inom fältet 
som behandlar ”andra” och såldes även innefattar exempelvis härbärgespersonal och 
andra yrkesverksamma personer som befinner sig i den hemlöses närhet. Carl Jonas 
Love berättar exempelvis om en präst som han har haft en del kontakt med och som 
verkar stå honom nära. Han berättar några anekdoter om prästen och kallar honom en 
god vän. Prästen tackar alltid ja till en slurk brännvin om Carl Jonas Love bjuder och 
han förklarar vidare att han är en bra man som hjälpt både honom själv och många andra 

                                                 
103 Chatman 1996, s. 197. 
104 Hersberger 2003, s. 105. 



 48 

människor genom åren. Härbärgespersonal och övriga anställda på exempelvis olika 
frivilligorganisationer nämns flitigt av våra informanter som personer som de gärna 
förlitar sig på men i de flesta fall benämns inte dessa uttryckligen som vänner. 
 
De tankar som Hersberger och Pettigrew framför om att hemlösa människor ofta väljer 
att få vänskapliga band med personal från de sociala myndigheterna överensstämmer 
inte alls med de resultat som framkommit av vårt eget arbete.105 De hemlösa som i vår 
studie mottar hjälp från dessa myndigheter tycks endast se dem som de 
yrkesverksamma personer de är utan att kategorisera dem som sina vänner, vilket som 
vi redan nämnt ibland händer med personal från exempelvis frivilligorganisationer. 
Våra informanters utsagor överensstämmer i sådana fall snarare med de teoretiska 
koncept som Chatman och Pendleton diskuterar i artikeln Small world lives : 
implications for the public library där de resonerar kring hur individer som lever i dessa 
egna ”small worlds” ofta avskärmar sig från omvärlden och känner misstänksamhet mot 
utomstående som befinner sig utanför dess gränser och gestaltas exempelvis i form av 
olika myndigheter.106 Vi har tidigare nämnt Augusts motvilja gentemot de sociala 
myndigheterna varpå han istället vänder sig till sina vänner som han har en koppling till 
på en personlig nivå. 
 
 
Informationsspridning 
 
Att de flesta av våra informanter är välvilligt inställda till att både ge och ta emot 
information både gruppen sinsemellan och även utifrån kan vi utläsa utifrån det material 
vi samlat ihop. Egentligen är det bara Vilhelm som uttalat att han någon gång på grund 
av sina behov av att få vara för sig själv istället har valt att inte delge viss information 
eftersom det faktiskt har varit det som har inneburit att han har kunnat få en stunds 
avskildhet. Även Fritiof nämner behovet av att finna en lugn och trygg sovplats där han 
kan få en stunds avskildhet eftersom han ibland har behov av att få vara för sig själv, 
dock har han inte uttryckligen sagt att han någon gång undanhållit information på grund 
av detta. 
 
Våra informanters tankar och agerande då det handlar om informationshantering och 
vidare spridning av insamlad information skiljer sig något åt. De flesta säger att de 
förstår våra tankegångar kring att hemlösa ibland skulle kunna tänka sig att hemlighålla 
information främst på grund av sin egen rädsla för att gå miste om någonting som kan 
vara av värde för dem. Dessa tankegångar har vi bland annat hämtat ifrån Elfreda A. 
Chatmans tredje påstående som diskuterar hur ”informationsfattiga” ofta tenderar att 
agera på ett speciellt sätt för att trygga sin egen säkerhet.107 Trots detta så menar alla 
informanter utom Vilhelm att de inte skulle kunna tänka sig att agera på ett sådant vis. 
Visserligen tycks Vilhelm inte vara stolt över sitt eget agerande då han valde att förtiga 
sina planer om att övernatta på ett sjukhem men förklarar sitt beteende med orden: 
”ingen är väl perfekt och ibland måste man ju faktiskt få vara ifred.”108 Även Selma 
berättar en lustig anekdot för oss. Historien grundar sig på en nyckel som Selma och 
sonen lyckades komma över och som gick till SJ:s tåg. Med hjälp av denna nyckel 
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kunde de ta sig in i de på stationen om natten stillastående tågvagnarna och på så sätt få 
sig en natts god sömn. Selma nämner flertalet gånger de lyxiga duntäckena och de 
bekväma kupéerna och beklagar att de tyvärr blivit upptäckta av tågpersonalen som 
sedermera blivit mera noggranna med att gå igenom tågen innan de stänger till för 
natten. Anledningen till att de valde att inte berätta om tågnyckeln för några andra 
personer inom gruppen, frågade vi aldrig Selma om. 
 
I Elfreda A. Chatmans fjärde påstående behandlar hon självbevarande mekanismer som 
hemlighållande och vilseledande (secrecy och deception) som uppkommer på grund av 
misstro till att andra kan tillhandahålla användbar information. 109 Ingen av våra 
informanter har uttryckligen misslett andra personer för att skydda sig själva. Dock 
berättar Carl Jonas Love att han mycket väl är medveten om de regler som 
frivilligorganisationen har angående hans boende och som innefattar att han inte får ha 
några nattliga gäster, vilket han skämtsamt säger sig strunta i. Detta skulle kunna ses 
som en form av vilseledande eftersom Carl Jonas Love inte är helt ärlig mot 
frivilligorganisationen. Hans beteende grundar sig dock inte på vare sig 
självbevarelsedrift eller egen vinning då han förklarar att han bara vill hjälpa sina 
vänner som saknar någonstans att sova. 
 
Harrys sätt att relatera och förhålla sig till information och informationsspridning skiljer 
sig dessutom åt på ett ganska markant vis från hur de andra informanternas 
informationsbeteende ter sig. Han menar att muntligt spridande av information inom 
hemlöshetsgruppen är det mest framträdande och även vanligaste spridningssättet av 
information. Själv delar han välvilligt med sig av så mycket information och hjälp han 
kan undvara till människor i sin omgivning. Att han lånar ut pengar till behövande, i den 
mån han har råd och litar på sina låntagare samt hans egen verksamhet som innefattar 
upprustning och förmedlande av husvagnar till människor som är i behov av bostad är 
bara några exempel på hans välmenande generositet. Vi fick under vårt samtal med 
Harry känslan av att hans roll inom hemlöshetsgruppen blivit lite av en ”spindeln i 
nätet”, något som han inte motsade när vi nämnde detta för honom och han replikerade 
skämtsamt ”alla känner apan”110. Eftersom han själv säger sig ha mått mycket sämre 
och tidvis varit riktigt illa däran men att han numera börjar känna att hans liv återigen 
börjar ordna upp sig menar han att han nu vill ge någonting tillbaka. Under sin första tid 
som hemlös visste inte Harry vart han skulle vända sig för att få hjälp med allehanda 
ting så som boende och billig mat. Han försökte dock att klara sig på egen hand genom 
att bo och leva ute i skogen. Vi ser inte Harry som en särskilt ”informationsfattig” 
person men just i detta avseende överensstämmer hans uppförande och beteende med 
Elfreda A. Chatmans tankegångar som hon presenterar i sitt första påstående. Hon 
menar att människor som definieras som ”informationsfattiga” upplever att de inte har 
tillgång till den information de behöver.111 Med tanke på att Harry inte tidigare levt som 
hemlös och att situationen således var ny och främmande för honom var det egentligen 
inte så kontigt att hans agerande tedde sig som det gjorde. Harry hjälptes slutligen av en 
medmänniska, som även han var hemlös och denne hade kännedom om de saker Harry 
hade behov av att få reda på för att överleva. 
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Vi tror att Harry genom sin position inom hemlöshetsgruppen har funnit sig tillrätta och 
känner sig trygg och att detta kan vara bidragande orsaker till att han inte heller väljer 
att försöka ta sig bort från gruppen för att sedermera återigen leva ett normalt liv. Vi 
fick under vårt samtal med Harry känslan av att han egentligen är stark nog att kunna 
återanpassa sig till samhället och att han likaväl skulle kunna bo i ett vanligt boende 
som i sin uppställda husvagn. Även här kan vi dra paralleller till Elfreda A. Chatmans 
koncept small worlds112, som innebär att personer som befinner inom dessa så kallade 
”small worlds” föredrar att hämta information från människor i sin närhet än att söka sig 
utanför gruppen för att få sina informationsbehov tillgodosedda. Harry väljer att ha sitt 
främsta informationsutbyte med personer som befinner sig i samma situation som han 
själv eller som har koppling till samma grupp som han tillhör. Detta kan vara 
exempelvis personal på frivilligorganisationer. 
 
Vidare har det av våra intervjuer framkommit att människor inom hemlöshetsgruppen 
ofta känner stor tillit till andra människor, som även de befinner sig inom gruppen. När 
ny information introduceras till en ”informationsfattig” grupp menar Elfreda A. 
Chatman i sitt sjätte påstående att dessa många gånger har svårt att relatera och ta till sig 
denna information. Informationen blir för dem relevant först då den kan knytas samman 
till deras vardagskontext.113 Detta överensstämmer med våra informanter eftersom de 
tenderar att ha lättare att lita på information som härrör från människor som delar deras 
egen kontext och således befinner sig i snarlika situationer som dem själva. 
 
 
Materiella informationskällor 
 
De flesta av våra informanter har egen telefon eller använder sig i alla fall av telefoner 
då och då. Gatutidningskontorets telefoner nämns speciellt och någon informant pratar 
dessutom om telefonautomater som stadsbiblioteket i staden har och som han ibland 
använder. Det är egentligen bara Fritiof som säger att han inte använder telefon särskilt 
mycket sedan han är rädd för den strålning som mobiltelefoner kan utsöndra. 
 
Datorer är det däremot många av våra informanter som inte använder sig av. Detta 
förklarar de flesta av dem med sin okunnighet snarare än att de inte har tillgång till 
datorer. Fritiof och Harry har tvärtemot de andra ganska bra kännedom om datorer och 
använder sig av dem på flera olika sätt. Fritiof mest för att kommunicera med vänner 
och Harry, som dessutom har ett förflutet som datorlärare, för att söka efter information 
som han känner ett behov av att få veta mer om just vid tillfället. Även August använder 
sig av vänners datorer ibland men då mest för att lyssna på musik. 
 
Det är bara Fritiof som direkt nämner att han brukar notera anslagstavlor. Han menar att 
anslagstavlor är ett bra sätt att hitta tidsfördriv på. 
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Används biblioteket och dess tjänster eller inte? 
– Hur ser den hemlöse på biblioteket? 
 
Majoriteten av våra informanter, fem av åtta, säger sig använda biblioteket och dess 
tjänster. Hur deras biblioteksanvändning ser ut skiljer sig åt på många vis och vi har valt 
att beröra de användningsområden som mest sammanfaller med varandra. De tre 
informanter som uttryckligen säger att de inte använder biblioteket har även de olika 
bakomliggande orsaker som skäl till varför de valt att inte låta biblioteket få utgöra en 
del i deras vardagsliv. Selma är egentligen den enda av våra informanter som aldrig 
uppsöker bibliotek. Trots detta nämner Selma under vårt samtal att hon är medveten om 
att många ur hemlöshetsgruppen brukar uppehålla sig på just bibliotek. Eyvind säger att 
han inte nyttjar bibliotek sedan han kom till Sverige men att han under sin uppväxttid i 
sitt hemland kontinuerligt besökte bibliotek. Anledningen han nu ger till att han inte 
använder sig av bibliotek är att han inte tror att de har material som kan vara av intresse 
för honom eftersom han inte behärskar det svenska språket särskilt väl. Även Vilhelm 
svarar att han inte brukar vare sig besöka eller uppehålla sig på biblioteket särskilt ofta. 
Det händer emellertid att han slinker in och lånar toaletten om han råkar ha vägarna 
förbi men att det är ytterst sällan. Någon enstaka gång har det kanske hänt att han har 
satt sig ner och bläddrat igenom en tidning då han varit där men i övrigt besöks och 
används biblioteket aldrig av honom. 
 
De informanter som tycks vara mest välvilligt inställda till biblioteken och dess tjänster 
är August, Hjalmar och Fritiof som alla besöker biblioteket regelbundet. August går 
främst till biblioteket för att låna böcker. Han känner sig bekväm och blir enligt honom 
själv alltid trevligt bemött. Han klarar sig ganska bra på biblioteket och ber väldigt 
sällan bibliotekarier om hjälp. Hjalmar använder mera biblioteket som ett slags 
uppehållsrum. Han läser dock väldigt mycket tidningar då han är där men han nämner 
likväl att biblioteket för honom får rollen som ett ställe där han kan umgås med sina 
vänner och sitta i de bekväma fåtöljerna. Hjalmar tror att biblioteket kan ha en lugnande 
effekt på människor som exempelvis tillhör hemlöshetsgruppen, detta eftersom de ofta 
är införstådda med att de måste uppföra sig lugnt och städat om de ska uppehålla sig i 
biblioteket. Detta styrks av Patrick Graces tankegångar som han för artikeln No Place to 
Go (Except the Public Library) och där han förklarar att bibliotek ofta utgör trygga 
ställen för människor ur hemlöshetsgruppen på vilka de kan uppehålla sig för att bland 
annat träffa sina vänner, läsa och spela spel. 114 Hjalmar nämner även han att bibliotekets 
toaletter är resurser som nyttjas då biblioteket besöks. Detta finner vi intressant eftersom 
Hjalmar, förutom Vilhelm, är den enda av våra informanter som nämner toaletterna som 
några av de orsaker till att biblioteket besöks. Att somliga hemlösa biblioteksbesökare 
ibland uppsöker biblioteket och då främst för att använda dess toaletter är tankegångar 
som många människor, inklusive flertalet bibliotekarier har. Detta diskuteras i Per Bergs 
magisteruppsats där det av hans intervjuer med bibliotekarier framkommer att det ofta 
händer att de finner matrester och tomflaskor på bibliotekens toaletter, något som de 
inte uppskattar.115 
 
Fritiofs biblioteksbesök grundar sig på helt andra informationsbehov. Han säger att han 
ofta går till biblioteket för att se om de har fått in någonting nytt som kan vara av 
intresse för honom, främst nämner han musik. Han brukar också läsa enge lska och 
                                                 
114 Grace 2000, s. 53ff. 
115 Berg 2003, s. 59f. 



 52 

amerikanska musiktidningar under sina biblioteksbesök. Dessutom använder han sig 
flitigt av de datorer med Internetuppkoppling som biblioteket har. På dessa 
kommunicerar han med vänner som han har kommit i kontakt med via Internet. Fritiof 
ber aldrig bibliotekarier om hjälp men anser att han klarar sig bra på egen hand. Då vi 
frågade Carl Jonas Love om han brukar gå till biblioteket svarade han omgående att han 
går till biblioteket ibland och att biblioteket är ett ställe på vilket man kan lyssna på 
musik på. 
 
Även Harry besöker då och då bibliotek. Han förklarar dock att hans 
biblioteksanvändning har sett olika ut under olika tidsepoker i hans liv. Han säger att 
han alltid har läst mycket men att biblioteksbesöken exempelvis var färre under de år 
han arbetade på sjön och att han oftare besökte bibliotek då han ännu levde ett vanligt 
liv, än vad han gör nu sedan han blivit hemlös. Då Harry besöker biblioteket lånar han 
ibland böcker men det händer även att han använder de Internetanslutna datorerna. Han 
är också mån att påpeka att det på många bibliotek krävs ett lånekort för att få tillgång 
till dessa datorer. Självfallet har han ett eget lånekort. ”Jag är hemlös, inte lealös”116, 
svarar han då vi frågar om han äger ett lånekort. Ytterligare fyra av våra informanter är 
innehavare av ett lånekort. Av Selma och Carl Jonas Love fick vi aldrig fram tillräckligt 
med information för att kunna kartlägga om lånekort finns eller ej. Emedan Selma inte 
använder sig av biblioteket ändå så spelar det ingen större roll och Carl Jonas Love 
säger att han uteslutande använder sig av bibliotekets material då han faktiskt uppehåller 
sig i deras lokaler varpå ett lånekort inte heller spelar någon egentlig roll för honom. Att 
åtminstone fem av de tillfrågade informanterna är innehavare av ett lånekort finner vi 
bra eftersom vi anser att hemlösa liksom andra biblioteksanvändare bör ha tillgång till 
ett eget lånekort oavsett om de har en fast adress eller ej. Det finns enligt 
bibliotekslagen inget egentligt krav på att låntagare måste ha en fast adress för att kunna 
få ett lånekort men vissa bibliotek har ändock valt att kräva detta för att några lånekort 
ska kunnas skrivas ut. 
 
Att våra informanter uppsöker och använder biblioteket av olika anledningar 
framkommer väldigt klart av de intervjuer vi genomfört och detta är förvisso ingenting 
som vi förvånades av sedan hemlösa liksom de flesta andra grupper av människor på 
inga vis är en homogen grupp. Hersberger har bland annat diskuterat detta i sina 
arbeten. Hon menar att den enskilde personens behov måste tillgodoses på ett 
individuellt plan och att detta är något som även biblioteken borde vara mera noggranna 
med att ta hänsyn till. Detta eftersom en så pass marginaliserad grupp, som 
hemlöshetsgruppen trots allt utgör, ofta riskerar att bli förbisedda och även delas in i 
kategorierna värdiga respektive ovärdiga användargrupper.117 De förutfattade meningar 
som många människor har och som innefattar att en hemlös person nödvändigtvis ska 
vara smutsig, vanvårdad och illaluktande samt bära omkring på hela sitt bohag, vilket 
förövrigt inte alls överensstämmer med hur det ser ut i realiteten, har bidragit till att 
människor i hemlöshetsgruppen många gånger hamnar inom kategorin ovärdiga 
användargrupper. Detta finner vi liksom Hersberger klandervärt och problematiskt 
eftersom en människa inte borde bedömas vara en mindre värdig biblioteksbesökare och 
tillika användare på grund av sitt utseende eller kroppsodör. Dessutom ställer vi oss 
även frågande till om människor borde bedömas som värdiga respektive ovärdiga 
användargrupper utifrån de tjänster som de tar del av då de väl uppsöker biblioteket. I 
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Bergs uppsats uttalar flera av de intervjuade bibliotekarierna att de inte riktigt förlitar 
sig på de uppgifter hemlösa användare har uttalat, angående de tjänster och källor de 
säger sig nyttja då de besöker biblioteket. De tror att många ur hemlöshetsgruppen 
exempelvis kamouflerar sig med en bok eller tidning för att på så sätt legitimera sitt 
biblioteksbesök.118 
 
 
Avslutande diskussion 
 
Ska människor verkligen behöva legitimera sina biblioteksbesök? Måste alla nyttja 
samtliga resurser och tillgodose sig med information utifrån förbestämda 
handlingsmönster? Och vad hände egentligen med det demokratiska tänkandet och de 
lagstadgade förordningarna som förespråkade ett bibliotek för alla? Detta är 
tankegångar som vi flertalet gånger under uppsatsarbetet har kommit tillbaka till. Efter 
genomfört arbete svarar vi nekande på samtliga av de ovan nämnda frågorna. Detta 
eftersom vi genom denna undersökning fått ytterligare belägg att människor som tillhör 
hemlöshetsgruppen snarare tenderar att skilja sig åt än att vara en enda stor homogen 
massa. De åtta informanter som vi har intervjuat skiljer sig alla åt och det är då ännu 
vikigare att deras informationsbehov behandlas på ett individuellt plan. Detta gäller inte 
minst då människor ur hemlöshetsgruppen besöker bibliotek. Dessa biblioteksbesök 
borde helt och fullt ut få karaktäriseras av de behov den enskilde individen har och inte 
efter hur den sedvanlige biblioteksbesökaren tenderar att uppföra sig. De flesta av våra 
informanter ser emellertid positivt på bibliotek och dess verksamhet och använder även 
dessa resurser på ett ganska så traditionsenligt sätt, varpå de inte heller i sådana fall 
skiljer sig nämnvärt åt från andra biblioteksbesökare. I flertalet texter som vi funnit 
under vårt uppsatsarbete behandlas hemlösas interaktion med bibliotek med betoning på 
hur de använder biblioteket och dess toaletter som uppehållsrum.119 De svar vi fått från 
vår undersökning har gett oss intrycket av att biblioteket inte används som 
uppehållsrum eller värmestuga i särskilt stor utsträckning. Kanske ser det annorlunda ut 
på andra orter och våra informanter har kanske andra ställen såsom exempelvis 
frivilligorganisationer av olika slag att uppehålla sig på för värmens skull och behöver 
därmed inte använda biblioteket för detta syfte. Vi har bara intervjuat ett fåtal personer 
och kanske hade vi fått ett annat intryck av situationen om vi talat med fler personer 
eller om vi även hade intervjuat bibliotekspersonal. Vi anser att biblioteken ändock 
utgör viktiga platser för exempelvis hemlösa oavsett vilka deras primära ärenden till 
biblioteksbesöken än må vara. Biblioteken finns till för alla oavsett om besöken dit 
grundar sig på att besökarna nyttjar dess utbud eller främst kommer dit eftersom de inte 
har någon annanstans att uppehålla och värma sig på, vilket vi tycker är bra sedan 
biblioteken på så sätt får olika funktioner baserat på hur olika människors liv tenderar 
att se ut. 
 
De tidiga tankegångar vi hade i uppsatsarbetet om att hemlöshet kan uppstå på grund av 
många olika orsaker som exempelvis missbruk, förändrade familjeförhållanden och 
arbetslöshet överensstämmer med den information vi blivit delgivna genom de 
intervjuer vi genomfört. Vi trodde även att de främsta informationsbehoven hos 
hemlösa människor var de behov som uppstod i samband med att finna boende och mat 
för dagen vilket vi genom våra intervjuer fick bekräftat. Detta överensstämmer också 
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med de resultat som Julie Hersberger fått fram i sina undersökningar om hemlösas 
informationsbehov i USA. 120 Vidare spekulerade vi kring det faktum att vi trodde att 
hemlösa oftast fick information om härbärgen och billig mat genom muntliga 
kommunikationer hemlösa sinsemellan. Detta stämmer förvisso överens med vårt 
insamlade material, dock har det även framkommit att många av informanterna också 
får sådan information från människor som inte befinner sig inom hemlöshetsgruppen. 
Omedvetet kanske vi till en början tänkte på hemlösa som en isolerad grupp som främst 
hade kontakt med andra personer i samma situation, eftersom vi ställt oss frågan om hur 
information sprids muntligt gruppen sinsemellan. Enligt Elfreda A. Chatmans 
forskning121 stämmer det att människor ur marginaliserade grupper helst vänder sig till 
människor i sin närhet, såsom exempelvis vänner och bekanta, för att få tag på 
vardagsinformation men det handlar om en slags samhörighet och förbindelse och det 
behöver inte vara hemlösheten som är den gemensamma faktorn. 
 
Andra funderingar vi i ett inledande skede hade var om hemlösa människor verkligen 
har samma förutsättningar och resurser som andra människor då det gäller att 
införskaffa information. De informanter vi har samtalat med har inte uttryckligen sagt 
sig sakna sådana resurser även om somliga har förklarat att de inte använder sig av 
exempelvis datorer på grund av bristande kunskaper. I sådana fall är det snarare 
okunskap än brist på tillgänglighet som är den främsta orsaken. ”Informationsfattighet” 
är ett frekvent förekommande begrepp i denna uppsats, ett begrepp som vi hämtat från 
Elfreda A. Chatmans forskning som innebär att människor stängs ute från information 
de behöver på grund av olika slags barriärer.122 Våra informanter verkar inte se sig 
själva som särskilt ”informationsfattiga” och menar att de vet vart de ska vända sig för 
att få hjälp och införskaffa den information de behöver. Det är även väl värt att 
diskutera huruvida frivilligorganisationer kanske ibland kan ses som alternativa 
informationscentrum vid sidan av mera vanligt förekommande informationskällor. Vi 
anser att frivilligorganisationer i mångt och mycket ofta faktiskt utgör platser för våra 
informanter som möjliggör alternativa tillvägagångssätt för att införskaffa information, 
detta eftersom de tycks föredra att vända sig till frivilligorganisationer framför att gå till 
biblioteket då de i vardagslivet ställs inför olika problem. 
 
Att hemlösa kanske ibland väljer att förtiga och undanhålla information på grund av 
rädsla för att gå miste om något, var ytterligare en fundering vi till en början fick efter 
ha läst om Elfreda A. Chatmans forskning om ”informationsfattighet”. Endast en 
informant säger sig uttryckligen ha valt att undanhålla sådan information vid något 
tillfälle men samtliga intervjuade tror att detta ibland förekommer inom denna grupp. 
Utifrån dessa resultat har vi konstaterat att detta fenomen nog inte är mer vanligt inom 
hemlöshetsgruppen än det skulle kunna vara inom även andra former av grupperingar. 
Snarare tycker vi oss kunna utläsa en stark gemenskap inom hemlöshetsgruppen som 
istället bidrar till att människor inom gruppen ofta är mycket villiga att hjälpa varandra 
eftersom de befinner sig i samma situation. Dock har vi även vid flera tillfällen 
diskuterat möjligheten att vi själva inte fått ta del av viss information från informanterna 
och vi har i ärlighetens namn någon gång fått intrycket att viss information som vi gavs 
kanske beskrevs, inte oärligt, men lite mer ”romantiskt” och angenämt än verkligheten. 
Men vi tycker inte att vi kan utgå ifrån att våra informanter inte talade sanning snarare i 

                                                 
120 Hersberger 2003, s. 96. 
121 Pendleton, Chatman 1998, s. 738. 
122 Chatman 1996, s. 194ff. 
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så fall att de valde att inte berätta sådant de inte önskade för ett par främlingar och alla 
frågorna var ju som de meddelades frivilliga. Våra egna intryck är tagna utifrån vår 
egen begreppsvärld och inte heller vi är helt fria från värderingar som kan påverka hur 
vi tolkar olika situationer. 
 
Vi får inte längre den nedgångna, smutsiga och högljudda ”lodisen” som första 
synintryck då vi hör ordet hemlös vilket vi innan vi påbörjade uppsatsarbetet fick. Vi 
har alltsedan barnsben matats fulla av stereotypa bilder av hemlöshet genom en aldrig 
sinande uppsjö av hollywoodproduktioner, ett flertal med Eddie Murphy i 
huvudrollen. 123 I dessa filmer uppehåller sig de hemlösa karaktärerna oftast i 
ghettoområden, boendes under väldigt enkla förhållanden, iförda torgvantar och väldigt 
ofta ståendes nära brinnande tunnor får att kunna hålla värmen. I den svenska 
barnlitteraturen kom vi i kontakt med den mera romantiserande bilden av hemlöshet där 
luffaren Paradis-Oskar i Rasmus på luffen124 fick representera en sorts frivillig 
hemlöshet utifrån mer eller mindre självvalda premisser. Genom våra möten med några 
få representanter av Sveriges nästan 18000 inrapporterade hemlösa har vi själva kunna t 
skapa oss en uppfattning som breddar vårt tidigare synsätt och som dessutom visar att 
det förutom dessa två ytterligheter även finns ett mellanting. August, Carl Jonas Love, 
Eyvind, Fritiof, Harry, Hjalmar, Selma och Vilhelm är åtta människor med vitt skilda 
personligheter som av olika anledningar har hamnat i en oviss boendesituation. Inte hos 
någon av dessa människor har vi kunnat urskilja den där nedgångna, smutsiga och 
högljudda ”lodisen” utan istället funnit det där ”mellanläget” som vi genom dessa 
möten i realiteten har fått bevis för att även de existerar. 
 
 

                                                 
123 Exempelvis Ombytta roller från 1983 och En prins i New York  från 1988. 
124 Astrid Lindgrens berättelse om barnhemspojken Rasmus som blir vän med luffaren Paradis -Oskar. 
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Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att sammanställa den information vi fått fram av de intervjuer 
vi under uppsatsarbetets gång har utfört med hemlösa människor angående deras 
informationsbehov. Vi kommer återigen att utgå från de tre frågeställningar vi valt att 
basera denna magisteruppsats på för att ge en överblickande bild av vad det empiriska 
materialet har resulterat i och för att sedermera besvara dessa frågeställningar. 
 
 
Vad har hemlösa för informationsbehov? 
 
De primära informationsbehov de flesta av våra informanter har uttalat är förnödenheter 
som en trygg plats att sova på och mat för dagen. Några av de intervjuade informanterna 
behöver dessutom hjälp med att förse sig med kläder anpassade för den rådande 
årstiden. Vidare har ett flertal av våra informanter sagt sig ha intresse av att få reda på 
information som rör kulturella evenemang som exempelvis museum och konserter. 
Information i samband med arbetssökande nämns speciellt av en av de intervjuade som 
det allra viktigaste behovet för honom. 
 
 
Vart vänder sig den hemlöse för att få och utbyta information och 
vilka informationskällor är synliga? 
 
Elfreda A. Chatmans och Julie Hersbergers studier framhåller att hemlösa gärna utbyter 
information med sina vänner. Detta överensstämmer väl med det resultat som vi själva 
fått fram. Av samtliga informanters utsagor kan vi utläsa att alla främst vänder sig till 
vänner då de behöver information om någonting. Flera av informanterna nämner att det 
även är hos somliga av dessa vänner som de periodvis bor och uppehåller sig hos varpå 
de troligtvis känner ett ömsesidigt förtroende gentemot varandra. Endast två av de 
intervjuade nämner att de har en speciell familjemedlem med vilken de har ett stort 
utbyte och även står nära. Ytterligare tre informanter nämner att de har viss kontakt med 
släktingar men dessa kontakter och de informationsutbyten som sker sinsemellan 
informanterna och dessa släktingar är betydligt mer distanserade. En av de intervjuade 
nämner att han får psykologhjälp men eftersom informanten väljer att inte vilja prata 
mera ingående om detta framkommer det aldrig om denne psykolog tillgodoser några av 
hans informationsbehov. Endast en informant nämner uttryckligen utbyte med andra 
boende på härbärgen. 
 
Vi har noterat att strax över hälften av de intervjuade informanterna har valt att 
acceptera hjälp från de sociala myndigheterna medan de resterande tre av våra 
informanter istället har valt att klara sig på egen hand utan de sociala myndigheternas 
inblandning. Att somliga av dem har valt att inte vilja motta sådan hjälp beror främst på 
faktorer som att de vill och anser sig vara kapabla att klara sig på egen hand samt rädsla 
för att hamna i de sociala myndigheternas register, vilket eventuellt skulle kunna vara 
negativt för dem i framtiden. I övrigt säger sig de flesta av våra informanter att de gärna 
och ofta vänder sig till frivilligorganisationer då de känner att de har behov att få hjälp 
med någonting eller information av allehanda slag. Frivilligorganisationernas uppgifter 
för att kunna tillgodose de hemlösa människornas behov varierar. Bland de mest 



 57 

frekvent förekommande vi har observerat under detta uppsatsarbetes gång är 
frivilligorganisationerna i form av ställen som de hemlösa kommer till för att få såväl 
tak över huvudet, mat i magen som någon att samtala med. Att personal på framförallt 
olika frivilligorganisationer ofta uppsöks av hemlösa framkommer väldigt tydligt utifrån 
vårt insamlade material och de flesta informanter uttrycker sig uteslutande i positiva 
ordalag om frivilligorganisationspersonal. Julie Hersberger diskuterar också de 
vänskapsband som hon genom sina undersökningar utläst mellan hemlösa människor 
och de sociala myndigheterna, några sådana mönster har vi inte kunnat utläsa utifrån 
vårt eget empiriska material. Snarare har vi kunnat dra paralleller till de idéer Elfreda A. 
Chatman har vilka påvisar att vissa hemlösa känner misstänksamhet mot utomstående, 
såsom exempelvis myndigheter. Vidare har vi även funnit att människor inom 
hemlöshetsgruppen i somliga fall blir ”informationsfattiga” i sådana avseenden där 
barriärer hindrar dem från att kunna ta till sig och få tag på information på grund av att 
den inte finns tillgänglig inom deras egen grupp. Rent allmänt har vi dock inte funnit att 
våra informanter är särskilt ”informationsfattiga” personer sedan de oftast vet vart och 
hur de ska finna den information de behöver i sin vardag. 
 
Övriga informationskällor som används av de intervjuade är bland annat telefoner och 
datorer. De flesta informanter är själva innehavare av en egen mobiltelefon och andra av 
dem nämner att de istället använder sig av telefoner vid besök på exempelvis 
stadsbiblioteket eller på gatutidningskontoret. Endast två av de tillfrågade säger sig ofta 
använda datorer i sitt vardagsliv och anser dessa vara bra källor för att få fram 
information. Att de andra inte använder sig av datorer alls eller i särskilt stor 
utsträckning beror snarare på deras okunnighet gällande datorer än på det faktum att de 
inte har tillgång till sådana. På frågan om våra informanter någon gång har valt att 
hemlighålla någonting exempelvis på grund av rädsla för att gå miste om för dem, 
värdefull information, svarar alla utom en av dem nekande. Men de övriga 
informanterna är eniga om att det nog kan vara ett förekommande fenomen inom 
hemlöshetsgruppen och är säkra på att somliga hemlösa ibland väljer att hålla inne med 
viktig information och på så sätt säkra sin egen situation. Vidare framkommer det att 
merparten av den information som våra berörda informanter behöver och förser andra 
med sprids muntligt inom hemlöshetsgruppen. 
 
 
Hur ser den hemlöse på biblioteket? 
 
Fem av våra informanter säger sig använda biblioteket och dess tjänster. Samtliga av 
dessa säger sig vara nöjda med biblioteket och det utbud som de tar del av även om det 
skiljer sig något åt vilka tjänster de nyttjar då de besöker biblioteket. De tycker 
dessutom att de blir trevligt bemötta då de går till biblioteket. Även om informanterna 
fokuserar på lite olika saker då de kommer till biblioteket använder de ändock dessa på 
ett ganska så traditionsenligt 125 sätt. Två av dessa informanter säger sig vara flitiga 
användare av de Internetanslutna datorer som biblioteken har medan en annan istället 
säger att han främst går till biblioteket för att låna vanliga böcker. Att tidningar, såväl 
dagstidningar som månadsmagasin, är populära informationskällor som gärna läses 
under biblioteksbesök framkommer även av den information vi samlat in med hjälp av 
genomförda intervjuer. En informant tycks använda biblioteket lite mer som en form av 
                                                 
125 Med traditionsenligt eller traditionellt biblioteksbesök eller biblioteksanvändning menar vi att 
biblioteket uppsöks i person och då främst för att låna böcker elle r läsa tidningar. 
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uppehållsrum än de andra. Han nämner att han brukar spendera mycket tid i bibliotekets 
sköna fåtöljer och att det även händer att han använder toaletterna då han är på 
biblioteket. Två informanter nämner att de tycker om och tar del av bibliotekets utbud 
av musik, då både i form av cd-skivor och musiktidningar. Att de tre övriga 
informanterna har valt att inte använda sig av biblioteket och dess tjänster beror även 
det på en mängd olika orsaker. De är alla dock medvetna om att biblioteket finns men 
de anser av olika anledningar sig inte ha något behov av detta eller någon lust att 
uppsöka desamma. En informant, av utländsk härkomst, säger att han brukade uppsöka 
bibliotek i sitt hemland men att han sedan ankomsten till Sverige har valt att inte gå till 
bibliotek. Detta eftersom han inte tror att biblioteken har något av intresse för honom 
sedan hans svenskkunskaper inte är särskilt goda. En annan informant säger att hon tror 
att många ur hemlöshetsgruppen gärna uppehåller sig på bibliotek men hon har dock 
själv valt att inte vilja gå dit. Främst är det ett bristande intresse hos kvinnan som bidrar 
till att hon inte uppsöker biblioteket. Ett bristande intresse finns att skönja även hos den 
tredje informanten som säger sig ha valt att inte använda biblioteket. De få gånger han 
råkar ha vägarna förbi används inte fler resurser än möjligtvis toaletterna och någon 
enstaka gång en och annan tidning. 
 
 
Kort summering av slutsatser 
 
De slutsatser som vi skulle kunna urskilja utifrån detta material är således att hemlösa 
människor, liksom andra människor har informationsbehov som kan innefatta alltifrån 
information som har att göra med förnödenheter som mat, arbete och husrum till fakta 
och uppgifter som snarare är intresserelaterade och exempelvis rör kulturella 
evenemang. Våra informanter använder sig av telefoner i den mån sådana är tillgängliga 
för dem men datorer säger sig ytterst få av dem ha tillräckligt med kunskaper om för att 
kunna nyttja på bästa sätt. Vidare framkommer att de intervjuade ofta vänder sig till 
frivilligorganisationer för att få sina informationsbehov tillgodosedda och att många av 
dem mottar även hjälp från de sociala myndigheterna. Informanterna föredrar att främst 
be sina vänner om hjälp med någonting och det är även mestadels vänner de känner att 
de kan förlita sig på. De flesta av de berörda informanterna tycks inte ha några starka 
familjeband och således är det bara ett fåtal av dem som säger sig ha ett nära 
informationsutbyte med familjemedlemmar. De intervjuade hemlösa som har valt att 
låta biblioteket få utgöra en del av deras vardagsliv är positivt inställda till biblioteken 
och dess tjänster och känner att de blir trevligt bemötta av bibliotekspersonal då de går 
dit. De nämner olika bibliotekstjänster som de nyttjar och de flesta av dem använder 
biblioteket på ett ganska så traditionellt sätt. 
 
 
Egna reflektioner 
 
När vi i januari 2006 beslutade oss för att skriva vår magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap om hemlösa människor och deras informationsbehov visste vi 
inte alls vad vi hade att vänta oss. Januari blev februari och plötsligt var det maj. Tiden 
går fort när man har roligt och även om det tidvis har varit allt annat än muntra stunder 
och glada tillrop så kan vi med facit på hand säga att det har varit mödan värt. Vi har 
under uppsatsarbetets gång kommit i kontakt med och mött många trevliga och 
intressanta hemlösa människor. De flesta har varit positivt inställda till vårt projekt och 
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varit hjälpsamma och tillmötesgående samt gjort sitt bästa för att hjälpa till genom att 
samtala med oss och besvara våra frågor. Genom dessa människor har vi fått bekanta 
oss med en samling själar som alla har haft såväl intressanta som tragiska och 
framförallt olika levnadsöden att förtälj a. Dock har vi även ställts inför komplikationer, 
då det inte bara varit en dans på rosor att finna informanter. Somliga dagar har präglats 
av missöden i form av otrevligt bemötande, avspisningar och problem med 
kontakttagande som då främst berott på av oss dåligt utförd planering samt kraftig 
nederbörd vilket i sin tur har lett till, hos uppsatsförfattarna, många humörsvängningar 
och smärre vredesutbrott. 
 
Det är inte helt oproblematiskt att utföra undersökningar som innefattar 
hemlöshetsgruppen men eftersom de ändock utgör en del av samhället tycker vi att det 
är viktigt att även dessa människor lämnas utrymme. Under dessa månader har vi fått en 
inblick i en värld som vi tidigare mestadels bara hade vetskap om via den bild som 
avspeglas i medierna och som vi egentligen saknade egna erfarenheter om. Vad vi insett 
är att hemlösa är som alla andra människor, en samling personer med mycket 
diversifierade intressen och egenskaper. Vi har exempelvis träffat på och samtalat med 
såväl den charmerande och tillika vagabonderande ynglingen som med den välutbildade 
och talföra absolutisten samt den totalt sönderslagne ”Quasimodoliknande” herren som 
kånkade runt på hela sitt bohag i två skraltiga resväskor. Det enda dessa människor har 
gemensamt är egentligen den ovissa boendesituation som de alla delar. 
 
 
 



 60 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kommer vi här att kort summera uppsatsen i sin helhet. Syftet med 
denna magisteruppsats har varit att undersöka hemlösa människors informationsbehov. 
Detta har vi valt att göra genom att använda oss av följande tre frågeställningar: 
 

• Vad har hemlösa för informationsbehov? 
 

• Vart vänder sig den hemlöse för att få och utbyta information och vilka 
informationskällor är synliga? 

 

• Hur ser den hemlöse på biblioteket? 
 
Vårt eget empiriska material har erhållits genom åtta kvalitativa intervjuer med hemlösa 
människor i två olika städer. De intervjuade skiljer sig åt såväl ålders- som 
situationsmässigt, sju av dessa är män och en kvinna. Alla har gemensamt att de 
befinner sig i en oviss boendesituation, det vill säga är hemlösa. 
 
Vi har grundat vår uppsats på tidigare forskning från såväl sociologin som ur vårt eget 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fält. De amerikanska informationsforskarna 
Elfreda A. Chatman och Julie Hersberger har dessutom fått bidraga med de teoretiska 
utgångspunkterna Social Network Analysis och Theory of Information Poverty som vi 
har valt att använda oss av i vår analys. Social Network Analysis används för att 
kartlägga och mäta relationer och förhållanden exempelvis mellan människor och olika 
grupper. Theory of Information Poverty är Elfreda A. Chatmans eget utarbetade koncept 
som bygger på tankegångar om att marginaliserade samhällsgrupper ofta tenderar att 
vara informationsfattiga och därför har svårt att tillgodogöra sig viss information 
eftersom de ibland upplever barriärer som hindrar dem från att komma åt sådan 
information. 
 
Det har visat sig att informanternas främsta informationsbehov innefattar förnödenheter 
som mat och husrum. Samtliga informanter föredrar att i första hand be vänner om hjälp 
då de behöver information om någonting. Frivilligorganisationer nämns också flitigt 
som ställen där information och hjälp införskaffas. Spridningen och utbytet av 
information sker mestadels muntligt inom hemlöshetsgruppen. De flesta av våra 
informanter är positivt inställda till biblioteket och dess verksamhet och använder 
biblioteket ganska traditionsenligt i den mån det används. Såväl Chatmans som 
Hersbergers studier framhåller att hemlösa gärna utbyter information med sina vänner. 
Detta överensstämmer väl med vårt eget resultat. Hersberger diskuterar emellertid de 
vänskapsband som hon genom sina undersökningar utläst mellan hemlösa människor 
och de sociala myndigheterna, sådana mönster har vi själva inte kunnat finna i vårt 
empiriska material. Snarare har vi kunnat dra paralleller till Chatmans idéer och funnit 
att vissa hemlösa känner misstänksamhet mot utomstående, såsom exempelvis 
myndigheter. 
 
Hemlöshetsgruppen är inte någon homogen samling utan är som alla andra människor, 
en samling personer med mycket diversifierade intressen och egenskaper. De 
informationsbehov som uppstår hos dessa människor skiljer sig således åt liksom de 
källor de använder sig av för att få tag på information och även bibliotekets resurser 
används av dessa människor på olika sätt.
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Bilaga - Intervjumall 
 
Bakgrund: 
Boendesituation? 
Ålder? 
Hemlös sedan? 
Yrke/utbildning? 
Födelseort? 
 
Hur ser en vanlig dag ut för dig, beskriv? 
 
Informationskällor: 
Telefon/mobil? Egen eller lånad eller offentliga inrättningar? 
TV? 
Radio? 
Tidningar? 
Böcker? 
Datorer/Internet? 
Vänner/Bekanta? 
 
Vilken av dessa informationskällor föredrar du, varför? 
 
Biblioteksanvändning: 
Använder du biblioteket? 
Om, när besökte du senast ett bibliotek och av vilken anledning? 
Vad brukar du göra på biblioteket? 
Hur länge brukar du stanna på biblioteket när du är där? 
Vilka bibliotek uppsöker du, varför just dessa? (Tillgänglighet, trevligt bemötande, bra 
utbud) 
Känner du dig välkommen på biblioteket? 
Ber du någonsin bibliotekarier om hjälp? 
Har du ett lånekort? Om inte, varför då? 
 
Social networking: 
Händer att du får information från? 
Vänner/bekanta 
Släktingar/Anhöriga 
Personal på inrättningar 
Annonser/Affischer/Lappar på anslagstavlor 
Tidningar för hemlösa 
 
Till vem vänder du dig främst om du har ett problem? 
Vem kan du tänka dig att du skulle kunna få hjälp av? 
Har du bett någon om hjälp nyligen? Om, vem? 
 
Om du får vetskap om till exempel ett nytt härbärge eller annat som är intressant håller 
du det för dig själv eller delar du med dig av detta till vänner och bekanta? 
 
Om du har undanhållit information, varför har du gjort det? 


