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Sammanfattning  
Det kan vara svårt att leva upp till samhällets alla krav och förväntningar, speciellt om du 

lever i någon form av utsatthet. Därför ser vi vikten av att studera arbetet som görs för 

människor som kan vara i behov av hjälp och stöttning, för att få dessa att känna en större 

tillhörighet i samhället. Syftet med den här studien är därför att synliggöra personalens arbete 

och insats på en verksamhet för människor som på olika sätt lever i utsatthet. 

För att kunna utföra en bra studie finner vi det av vikt att interagera med människor som 

besitter kunskap inom ämnet utsatthet på en hjälpande verksamhet. Vi har därför valt att 

använda oss utav den etnografiska metoden som ger oss en närhet till de människor vi önskar 

studera. Vi vill genom intervjuer och observation ta del av hur personalen arbetar för 

människor i utsatthet, samt hur deras arbete tas emot av dessa. Behjälpliga begrepp och teorier 

för studien har bland annat varit stigma, ansiktet samt främre- och bakre regionen. Resultatet 

visar på att ett respektfullt och förtroendeingivande bemötande är av stor vikt för att kunna nå 

en människa i utsatthet, vilket görs genom att fokusera på människan bortom dennes 

problematik.  

Nyckelord: interaktion, avvikelse, hemlöshet, missbruk, utsatthet, bemötande, tillit, 

ansiktsmöte, hjälpande verksamhet, etnografi  
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1. Inledning  
Människor som har olika former av problematik är ett växande problem i samhället, här 

innefattas bland annat människor som är hemlösa, har ett missbruk eller lider av psykisk 

ohälsa. Vår känsla av människor som befinner sig i olika former av utsatthet är att de blir 

benämnda som ett problem i samhället. Orsaken till bland annat hemlöshet läggs ofta på 

individers personliga egenskaper där denna ska försöka återanpassas tillbaka in i samhället. 

Det blir därför gärna individen som ses som det stora problemet, när det troligen är samhället 

som bär ansvar till varför människor hamnar i hemlöshet från första början, då bristen på 

bostäder är stor och välfärden inte inrymmer alla människor (Thörn, 2006, s. 285). Vi finner 

det därför av vikt att studera en hjälpande verksamhet som vänder sig till människor i 

utsatthet, där de får vistas och bli behandlade som jämlika människor trots att de bär på olika 

former av problematik.  

Det går att utläsa från Socialstyrelsens (2016 a) hemsida att det under år 2011 fanns 34 000 

personer i Sverige som var hemlösa eller inte hade tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden. Häribland innefattas bland annat personer som är i akut hemlöshet, bor på 

institutioner eller fått tillgång till långsiktiga boendelösningar med hjälp av instanser, samt de 

som endast har ett kortsiktigt boende (Socialstyrelsen, 2016 a). Socialstyrelsen (2016 b) syftar 

till att den akuta hemlösheten berör individer som är uteliggare, bor på härbärgen eller 

akutboenden. Socialstyrelsen skriver även om kategorin bostadslösa, vilket handlar om 

individer som bor hos vänner eller har ett kortsiktigt andrahandskontrakt (Socialstyrelsen, 

2016 b).   

Vi valde att utföra vår studie på en samlingspunkt där människor i just hemlöshet eller annan 

form av problematik, och på grund av detta står längre ifrån samhället, är välkomna att vistas. 

Inom den här verksamheten finns anställd personal tillhands som på olika sätt arbetar med att 

ge stöd åt dess besökare. Vi finner därför personalens arbete med samlingspunktens besökare 

av intresse att studera då människor i utsatthet är en stor grupp i samhället, men som många 

kan välja att inte se. Genom att få tillgång till personalens tankar kring sitt arbete och att vi 

själva får uppleva hur det är att vistas i denna miljö med besökarna, hoppas vi kunna 

synliggöra arbetet som utförs på den här typen av hjälpande verksamhet.  

2. Bakgrund  
Vi blev inför denna studie ombedda att hålla verksamhetens namn utanför studien, därav 

väljer vi att benämna denna verksamhet som ”Samlingspunkten”. Vi kommer därför inte 

kunna referera till den specifika verksamhetens namn. Vi valde namnet ”Samlingspunkten” då 

det symboliserar platsen på ett enligt oss rättvist sätt, då Samlingspunkten bjuder in 

människor som befinner sig i olika form av utsatthet. Här kan besökare mötas och få tillgång 

till interaktion med personal samt få möjlighet att bli sedda och hörda av dessa.  

”En mänskligare stad för alla” med värdeorden ”respekt, kraft & hopp” är Samlingspunktens 

grundantaganden. Samlingspunkten ingår i en ideell verksamhet som värnar för människors 

delaktighet i samhället, där människor i bland annat hemlöshet, bostadslöshet, missbruk, 

arbetslöshet och psykisk ohälsa får hjälp och stöttning. Det är till största del de här 

målgrupperna som Samlingspunktens besökare består av. Något som är centralt för 

verksamheten är öppenheten gentemot alla människor samt att det finns en holistisk syn och 

en ödmjukhet där ingen döms ut. Samlingspunkten tillåter dessa människor att komma och 

besöka verksamheten under vardagar, där personal finns tillgänglig för besökarna.  

Verksamheten som innefattar Samlingspunkten grundades i en mellanstor stor stad i Sverige 

vid tidigt 2000-tal. Den utvecklades från en tidigare likande ideell organisation som utgick 
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från ett visst religiöst synsätt. Det här synsättet finns fortfarande kvar inom verksamheten men 

inte i samma utsträckning, då uppfattningen om att alla besökare inte delar samma religion 

finns. På det sättet öppnar sig nu Samlingspunkten upp för stadens alla utsatta medborgare, till 

skillnad från hur den tidigare verksamheten bedrevs där religionen inte tilltalade alla 

besökare.   

Samlingspunkten är lättillgängligt placerad centralt i staden, vilket gör det enkelt för dess 

besökare att komma och gå under de öppna timmarna. Varje månad har Samlingspunkten 

cirka 270 unika besökare. Stadens invånare hjälper denna verksamhet genom att lämna in 

begagnade kläder till Samlingspunkten som ska gå till besökarnas förfogande. Även mat 

skänks till verksamheten från både privatpersoner och företag. Samarbetspartner till 

Samlingspunkten är bland annat kommunen. Ett partnerskapsavtal med dem gick igenom år 

2012 och kommer fortlöpa med en femårsperiod. Partnerskapet ger på så vis verksamheten en 

långsiktighet, då den kommunala verksamheten redan är väletablerad i samhället. 

Från en artikel i den lokala tidningen går det att läsa om hur hemlösheten främst bland yngre 

människor har ökat de senaste åren (Backlund, 2016). Den ökade hemlösheten som finns i den 

berörda staden beror på flera faktorer som bland annat bostadsbrist, långa köer till den 

psykiatriska vården samt föräldrar som inte klarar av att ha sina barn hemma. Det här bidrar 

till en ond cirkel bland unga människor som i värsta fall kan hamna på gatan. Det går även att 

läsa i artikeln att en vanlig faktor till att de unga inte klarar av att ha ett boende kan bero på 

självmedicinering, som i vissa fall tas till för att klara av sin problematiska livssituation 

(Backlund, 2016). Det uppskattas att det i den berörda staden finns omkring 100 stycken 

hemlösa samt 800 stycken bostadslösa människor.  

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att undersöka personalens arbete och insats för besökarna på 

Samlingspunkten. Vi önskar genom deltagande observation och intervjuer synliggöra hur 

dessa arbetar för att stötta och hjälpa sina besökare. Vi vill låta personalen få möjlighet att 

uttrycka sina tankar kring sitt arbete genom intervjuer, därav hoppas vi kunna frambringa en 

givande studie där arbetet för människor i utsatthet synliggörs. Vi vill också belysa hur 

besökarna uppfattar och interagerar på Samlingspunkten genom deltagande observation. Vi 

hoppas att dessa två utgångspunkter fungerar som ett komplement till varandra, och på så vis 

ger studien en helhetsbild av personalens arbete på Samlingspunkten gentemot sina besökare. 

Våra frågor att undersöka blir därför: 

 Hur arbetar personalen på Samlingspunkten för att stötta och hjälpa sina besökare? 
 

 Hur uppfattar och interagerar besökarna på Samlingspunkten?  
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4. Disposition  
Efter genomgång av både introduktion, bakgrund och syfte samt frågeställning, kommer vi 

härnäst att presentera den tidigare forskningen som vi funnit relevant för vår studie i form av 

artiklar och en forskningsrapport. Vi stötte inte på några problem i sökandet efter den tidigare 

forskning inom området rörande människor i utsatthet, då det tidigare har skrivits mycket om 

det här ämnet. Utifrån den forskningen som vi valde att ha med i vår studie gjorde vi tre 

stycken tematiseringar som alla innefattade liknande beröringspunkter. Dessa teman har vi 

benämnt som de hemlösas vardag, identitet och stöd för människor i utsatthet. 

Efter den tidigare forskningen presenteras den teoretiska och begreppsliga referensramen som 

vi har valt att inbegripa i vår studie. Vi berör här både teorier och begrepp som kommer hjälpa 

oss att hålla ett fokus i studien. Dessa innefattar stigma, konfiskering av erfarenheten, främre- 

och bakre regionen, ansiktet och mötet med den Andre. 

Därefter presenteras metodavsnittet där valet av den etnografiska metoden motiveras, samt 

studiens datainsamling innehållande observation och intervjuer att förtydligas. Här 

presenteras också hur urvalet och analysen i studien gick tillväga. 

Efter metoddelens presentation kommer vi till studiens slutliga resultat. Här presenteras de 

framkomna resultaten genom att placera dessa under passande rubriker. Det här avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av de resultat som framkommit av studien. 

Avslutningsvis förs en diskussion om studien i sin helhet. Här presenteras resultatet i 

förhållande till både syfte och frågeställning, den tidigare forskningen samt den teoretiska och 

begreppsliga referensramen. Slutligen för vi i diskussionsdelen fram våra avslutande 

reflektioner om studien till läsaren. 
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5. Tidigare forskning 
För att få fram relevanta forskningsartiklar till vår studie har vi använt oss av databasen 

Sociological Abstracts samt en relevant forskningsrapport vi funnit på Fou-Nordvästs 

hemsida, dessa artiklar och rapporten kommer att presenteras nedan. De sökord som vi har 

använt oss utav för att nå vårt intresseområde är homelesseness, mental illness, drug abuse, 

etnography, shelter, care-centers, safe place och volounteers. Utifrån våra valda artiklar har 

vi gjort tre tematiseringar av den tidigare forskningen, dessa berör de hemlösas vardag, 

identitet och stöd för människor i utsatthet. I vissa delar använder vi oss utav det engelska 

ordet ”shelter”, med det syftar vi till en plats för människor i utsatthet vilket kan innefatta 

olika konstellationer av bland annat härbärgen, stödcenter eller andra enklare former av 

boenden och mötesplatser. 

5.1 De hemlösas vardag 
En första artikel som berörde de hemlösas vardag var en studie gjord av Lempens, van de 

Mheen & Barendregt (2003) med syftet att undersöka varför vissa drogmissbrukare var 

hemlösa och varför andra missbrukare inte var det. Forskarna ville även genom studien 

försöka att definiera och beskriva de hemlösas sociala miljö som spelade roll för deras 

levnadsvillkor. Forskarna ville bland annat undersöka hur levnadsvillkoren för de människor 

som ingick i studien såg ut, samt orsakerna till varför dessa var hemlösa (Lempens et. al, 

2003, s. 340).  

Denna studie var gjord i Rotterdam i Holland, det var fem metoder som användes till studien 

vilket innefattade litteraturstudier, intervjuer med nyckelinformanter som hade erfarenhet av 

att jobba med hemlösa drogmissbrukare samt fältanteckningar. Det tillkom också fotografiska 

rapporter från sex stycken utvalda hemlösa som ett komplement till fältanteckningarna för att 

låta de hemlösa dokumentera deras verklighet genom fotografier. Ytterligare en metod i 

studien innefattade en surveyundersökning med 204 stycken drogmissbrukare som fick frågor 

om sitt liv som missbrukare (Lempens et. al, 2003, s. 347–348).  

Studiens resultat visar att de hemlösa främst var kvinnor, kriminella eller personer med 

utländsk bakgrund (Lempens et. al, 2003, s. 166). För de hemlösa gick dagarna ofta ut på att 

tjäna pengar och få snabb tillgång till droger. Det var även viktigt för dessa att få tillgång till 

ett hjälpcenter, för att få tillgång till socialt stöd, mat, sömn men platsen nyttjades också till att 

köpa och bruka droger på. De hemlösa spenderade ofta mycket tid på offentliga platser på 

grund av att tillgången till droger, pengar och sovplatser fanns även där (Lempens et. al, 2003, 

s. 367). Resultatet visade på att anledningen till att hamna i hemlöshet sällan var av egen vilja, 

det handlade istället ofta om uppbrott i relationer, frigivning från fängelset, vräkning eller 

deras droganvändande (Lempens et. al, 2003, s. 367).  

Likt den ovannämnda forskningsartikeln berörde Caton, Dominguez, Schanzer, Hasin, Shrout, 

Felix, McQuistion, Opler & Hsus (2005) studie också vilka riskfaktorer som fanns för de som 

varit hemlösa en längre tid i motsättning till de som nyligen hade blivit hemlösa i New York 

City. Studien var en longitudinell undersökning och handlade om vilka riskfaktorer som ledde 

till hemlöshet, däribland kön, ålder och sociala faktorer som spelade in för detta. Studien 

visade också på hur deltagarnas levnadsförhållanden såg ut innan de blev hemlösa samt vad 

som ledde dem till hemlöshet (Caton et. al, 2005 s. 1753). I studien deltog 377 stycken 

personer som alla hade tagit kontakt med ett shelter inom en sexmånaders period, alla 
deltagare hade erfarenhet sedan innan av hemlöshet (Caton et. al, 2005, s. 1753–1754). 

Studien pågick under 18 månader och metoden innefattade intervjuer samt statistiska 

rapporter för att få information i de hemlösas sociodemografiska bakgrund (Caton et. al, 2005, 

s. 1754). 
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Resultatet visade att många deltagare hade en lång historia av missbruksproblem innefattande 

alkohol, kokain och cannabis. En stor andel hade sökt för psykologisk hjälp innan samt hade 

en bakgrund av kriminalitet (Caton et. al, 2005, s. 1753;1756). I resultatet framgick också att 

många innan hemlösheten bodde med antingen sin familj, andra släktningar eller vänner. 

Resultatet visade ytterligare på att ekonomiska problem och vräkning var en vanlig orsak till 

hemlöshet för de personer som var ensamstående och utan familj (Caton et. al, 2005, s. 1756). 

De som varit hemlösa under kortare perioder var oftare yngre människor som hade eller 

nyligen haft en fast inkomst och arbete, dessa hade ett större stöd från familj och ett bättre sätt 

att själva hantera situationen på (Caton et. al, 2005, s. 1753). 

Ännu en relevant forskningsartikel var Benjaminsens (2016) studie som gick ut på att 

analysera risken av hemlöshet i den vuxna populationen i Danmark. Analysen genomfördes 

genom att kartlägga 4,15 miljoner danskars sociodemografiska data och uppgifter om 

användandet av shelters i Danmark. Studien utgick från en kvantitativ metod där data 

samlades in från olika statistiska källor om den danska populationen, dessa var bland annat 

data från behandling av drogmissbrukare samt ett psykiatriskt register (Benjaminsen, 2016, s. 

2046). Syftet med studien var att se om individuella sårbarheter hos de som studerades 

innefattande psykisk ohälsa, fängelsestraff samt drog- och alkoholmissbruk hade påverkat till 

hemlösheten (Benjaminsen, 2016, s. 2041–2042;2046). 

Resultatet från analysen visade på att bland annat att yngre och medelålders män var de som 

använde shelters mest, samt att kvinnor och män över 50 år var den minsta gruppen av 

användare. Analysen tog också upp olika faktorer som kunde påverka att en människa 

hamnade i hemlöshet, dessa faktorer var alkoholmissbruk, drogmissbruk, fängelsestraff, låg 

inkomst, arbetslöshet, psykisk ohälsa samt låg utbildning (Benjaminsen, 2016, s. 2053;2054). 

De främsta orsakerna till att vissa personer använde shelterna grundade sig i låg inkomst, 

arbetslöshet samt en lägre utbildningsnivå (Benjaminsen, 2016, s. 2049;2051). Allt som allt 

visade resultatet att det var en större risk att hamna i hemlöshet för individer som hade en 

kombination av ett missbruk och psykisk ohälsa (Benjaminsen, 2016, s.2058).  

Arnsvik (2012) har också i sin forskningsrapport berört temat om de hemlösas vardag, då 

syftet i rapporten var att lyfta fram fem stycken före detta missbrukare och hemlösas 

upplevelser om situationen de varit i som hemlösa. Ytterligare ett syfte var att se hur de 

uppfattade socialtjänstens insatser under den tiden de varit i hemlöshet (Arnsvik, 2012, s. 7). 

Forskaren ville belysa hur de tidigare hemlösa missbrukarna i Stockholm upplevde resan till 

hemlösheten samt hur de tog sig ur den, det här synliggjordes genom att de själva fick berätta 

om sina egna erfarenheter (Arnsvik, 2012, s. 10).  

I rapporten behandlades frågor som rörde hur dessa människor hamnat i hemlöshet, hur de 

upplevde sin situation utan bostad, vägen till ett eget boende samt en beskrivning av deras 

nuvarande situation. Ytterligare frågor rörde dessa människors livsberättelser, som i sin tur 

kunde komma att ge kunskap om hur socialtjänsten borde arbeta förebyggande för de hemlösa 

(Arnsvik, 2012, s. 10). För att förstå de hemlösa använde sig forskaren av en narrativ metod, 

den här metoden användes då individerna skapade mening genom sina berättelser om sin 

livshistoria genom intervjuerna (Arnsvik, 2012, s. 20). Den narrativa metoden gav därför 

forskaren möjlighet att förstå en människa i just dennes specifika kontext och livsvärld 

(Arnsvik, 2012, s. 21). 

Resultatet av intervjuerna visade att vanliga faktorer till hemlöshet var alkohol och 

droganvändning som i sin tur tagit över dessa människors liv, det bidrog till att de struntade i 

konsekvenserna och inte längre värnande om sin bostad, arbete eller livet i sin helhet 

(Arnsvik, 2012, s. 46). Ytterligare visade resultatet på att ett gemensamt drag för dessa hade 
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varit kampen om att överleva, det gällde då att tänka dag för dag lösningar. Resultatet visade 

även att drogerna kom att hjälpa dem att uthärda vardagen då drogerna bidragit med energi 

och en möjlighet att stänga av känslorna (Arnsvik, 2012, s. 54).  

I resultatet framgår det också hur alla personer i studien mer eller mindre hade haft tankar om 

hur de skulle hantera sin livssituation, då de ville hitta en väg från missbruket och 

hemlösheten. Dock kände sig många handlingsförlamade då drogerna tagit över deras 

handlingskraft och försatte dem i svåra situationer ju längre tiden gick. Resultatet visade på att 

vändpunkten för dessa människor var när de hade nått botten på olika sätt och livet blev 

ohållbart, det krävdes därför en drastisk förändring från deras sida för att överleva (Arnsvik, 

2012, s. 58–59). Av resultatet att tyda kom vägen bort från missbruk och hemlöshet genom att 

få hjälp med ett varaktigt boende, för att på så vis komma ifrån sitt tidigare liv. Det kunde 

handla om att komma in på ett lågtröskelboende, få motivation från anhöriga och vänner samt 

att hitta ett eget driv i att förändra sitt liv (Arnsvik, 2012, s. 65–66).  

5.2 Identitet  
I det andra temat som rör identitet passar Terui & Hsiehs (2016) studie in om hur människor i 

hemlöshet såg på sin egen identitet. Begreppet hemlöshet upplevs ofta negativt av människor 

utifrån, därav ligger fokuset i denna studien på vilka strategier människor i hemlöshet 

använde samt hur de hanterade den negativa märkningen (Terui & Hsieh, 2016, s. 688). 

Genom intervjuer med hemlösa på olika shelter fick forskarna ta del av hur dessa hanterade 

sin personliga identitet. Studien genomfördes i sydvästra USA och innefattade 16 stycken 

hemlösa som tog del av olika shelters i detta område. Studien utgick ifrån en komparativ 

analys med semistrukturerade djupintervjuer (Terui & Hsieh, 2016, s. 690). Intervjuerna 

belyste hur de hemlösa i studien såg på sin egen identitet, hur de förhöll sig till påtvingade 

identiteter samt hur de själva gjorde för att forma sin egen identitet (Terui & Hsieh, 2016, s. 

690). 

Resultatet av studien visade att de hemlösa hade en egen hierarkisk ordning inom subkulturen, 

där vissa hemlösa ansåg sig själva vara bättre än andra hemlösa. De personer som exempelvis 

hade förmågan att förse sig med bättre resurser hamnade på så vis högre upp i rangordningen 

(Terui & Hsieh, 2016, s. 689). Resultatet visade ytterligare på att det fanns tre strategier som 

hemlösa använde sig av för klara av att hantera den negativa stämpeln. Strategierna handlade 

om att skilja sig själv från andra hemlösa genom att se sina egna styrkor, att prioritera vissa 

aspekter av livet som till exempel ett jobb och familj, samt att stundvis kunna se sin 

hemlöshet som något positivt som exempelvis friheten det medförde (Terui & Hsieh, 2016, s. 

690–691). Resultatet visade också på att något så basalt som att ha tillgång till en dusch 

medförde att den hemlöse kände sig värdig, och då kunde ställa sig emot fördomen att 

hemlösa hade dålig hygien (Teruis & Hsieh, 2016 s. 692). 

En till studie som berörde identitet var gjord av Morris, Seibold & Webbers (2011). Syftet var 

att studera hur anställd personal på ett sjukhus i Melbourne i Australien kunde bemöta och ge 

vård till drogmissbrukande gravida kvinnor. Den här studien gjordes för att se om sjukhuset 

kunde bemöta dessa kvinnors behov, samt se om graviditeten kunde komma att bli en 

vändpunkt i deras liv. Ett annat viktigt syfte med studien var att se hur de anställda gjorde för 

att möta kvinnornas unika identiteter (Morris et. al, 2011, s. 164). Studien syftade också på att 

se hur de gravida kvinnorna upplevde vården utifrån deras unika förutsättningar som de 

anställda på sjukhuset ansvarade över att ge (Morris et. al, 2011, s. 166). 

Metoden som användes till studien var en kritisk etnografi som innefattade intervjuer med de 

gravida kvinnorna, samt observationer av dessa när de interagerade med anställda på 

sjukhuset (Morris et. al, 2011, s. 165). Det var allt som allt 20 stycken gravida 
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drogmissbrukande kvinnor som deltog i studien under en tvåårsperiod. De kvinnor som valdes 

ut till intervju fick genomgå en kartläggning av exempelvis, ålder, utbildning, etnicitet, 

droganvändning, sjukdomar, familjesituation, barndom och diagnoser. Studien visade genom 

dessa faktorer att kvinnorna ofta hade en komplex uppsättning av problem i kombination med 

deras drogmissbruk (Morris et. al, 2011, s. 166–167).  

Resultatet av studien visade att det första mötet med sjukhusets anställda blev viktigt för att 

kunna få en bra relation med kvinnorna oavsett deras tillstånd. Det framkom även ur resultatet 

att det viktigaste för kvinnorna var att få bli behandlande och bemötta som just blivande 

mammor, och inte som drogmissbrukande mammor som utgjorde en fara för sitt barn (Morris 

et. al, 2011, s. 166–167). Det visade sig dock i resultatet att vissa av kvinnorna i studien ansåg 

att de blivit behandlade som endast drogmissbrukare, och inte som den person de var utanför 

missbruket. Många hade sedan innan barn och hem vilket bidrog till frustrationen av att bli 

illa behandlade av sjukhusets anställda (Morris et. al, 2011, s. 167). Hälften av kvinnorna 

upplevde dock att de blev bemötta med förståelse och sympati, vilket bidrog till att de blev 

motiverade att minska sitt drogmissbruk innan barnet föddes (Morris et. al, 2011, s. 168). Ett 

annat resultat i studien var vikten av att de anställda upprätthöll och förstod betydelsen av en 

bra relation till de gravida kvinnorna. Det krävdes därför enligt forskarna ett samarbete mellan 

den anställda personalen och de gravida kvinnorna för att det skulle ske en hållbar förbättring 

i behandlingen (Morris et. al, 2011, s. 170).   

5.3 Stöd för människor i utsatthet  
Det tredje temat berör studier som belyser olika former av stöd för människor i utsatthet. En 

artikel som rör det här temat var gjord av Kim & Yang (2016). Studien handlade om kvinnor i 

Korea som blivit utsatta för våld i hemmet och därav behövde tillgång till en säker miljö och 

tillflyktsplats (Kim & Yang, 2016, s. 377). I studien medverkade 18 stycken kvinnor som 

befann sig och bodde på en sådan tillflyktsplats samt fyra stycken socialarbetare (Kim & 

Yang, 2016, s. 376). På den här platsen kunde kvinnorna ta med sig sina barn som också 

kunde bli utsatta för våldet (Kim & Yang, 2016, s. 380). Tillflyktsplatsen medförde att 

kvinnorna kunde komma ifrån våldet, och samtidigt göra sig redo för en långsiktig lösning att 

ta sig ifrån detta med hjälp och stöd från platsen och socialarbetarna. 

Syftet med studien var att få kvinnornas syn på att bo på tillflyktsplatsen samt att studera 

deras sociokulturella bakgrund. Studien var etnografisk och innefattade deltagande 

observation på tillflyktsplatsen för att observera interaktionerna mellan människorna där. 

Även djupintervjuer fördes med deltagarna för att få fram deras syn av att leva på en 

tillflyktplats samt arbetet som utfördes där av socialarbetarna (Kim & Yang, 2016, s. 480–

481).  

Resultatet av studien visade att deltagarna på tillflyktsplatsen upplevde den som ett fysisk 

skydd när de kände sig hotade hemifrån, de fick på tillflyktsplasten också möjlighet att träffa 

kvinnor i liknande situationer som de själva. Resultatet visade också på att skyddet bidrog till 

en stabilitet i deras liv, vilket gjorde det lättare för kvinnorna att kunna ta sig vidare genom 

ökad självkänsla och en självtillit (Kim & Yang, 2016, s. 382). Platsen vidhöll 

förhållningsregler som de flesta av kvinnorna accepterade men det fanns dock vissa som 

motsatte sig dem, dessa regler fanns för att upprätthålla en form av ordning på platsen (Kim & 

Yang, 2016, s. 385). Resultatet visade på att kvinnorna tillsammans skapade en ny familj, 
tillflyktsplatsen blev på så vis deras andra hem då de kom varandra nära (Kim & Yang, 2016, 

s. 384). Platsen gav kvinnorna utrymme att planera inför framtiden då psyket kunde stärkas 

under vistelsen (Kim & Yang, 2016, s. 387). I resultatet framkom också att välutformade 
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program på tillflyktsplatsen skulle kunna bidra till att kvinnorna fångades upp, och genom det 

kunna hjälpa dem att genomgå en förändring i sina liv (Kim & Yang, 2016, s. 389).  

Ytterligare en studie passande för det här temat var gjord av Nash, Marcus, Engebretson & 

Bukstein (2015). Studien utgick ifrån en etnografisk metod som hade fokus på att ge en 

överblick av hur tonåringar i Huston, Texas i USA hade kommit ur och bibehållit en drogfri 

tillvaro. Undersökningen ville identifiera viktiga element som hjälpte till att bibehålla 

återhämtningsprocessen från drogmissbruket för dessa ungdomar. Frågorna som stod till 

grund för studien var hur olika stödgrupper så som familj, vänner, drogfria ungdomar i samma 

ålder samt behandlingscenter samarbetade och konstruerade en läkningsprocess för 

ungdomarna med missbruksproblematik. Den andra frågan var vilka element hos de 

deltagande som för dessa var viktiga och avgörande för att underlätta processen av 

återhämtning (Nash et. al, 2015, s. 291–292;294). Studien innefattade observationer, 

fältanteckningar, intervjuer med ungdomarna på behandlingshemmet samt med deras 

anhöriga (Nash et. al, 2015, s. 294). Det framgick inte hur många som deltog i studien, dock 

samlades material till studien in på ett centrum för barn och ungdomar. 

Vad som framkom av resultatet i studien var två teman där det första benämndes som resan, 

denna resa beskrevs av ungdomarna som en lyckad återhämtning från missbruket. Kategorier 

som innefattades i temat resan var att ingå i ett program, förberedelse, engagemang samt att 

bibehålla återhämtningen. Det andra temat var relationer som kom att gå hand i hand med 

resans underkategorier. Det här avsåg nära relationer med föräldrar, vänner och andra 

ungdomar som varit i samma situation och nu hjälpte deltagarna (Nash et. al, 2015, s. 297). 

Resultatet visade på att viktiga element för att komma ur och bibehålla återhämtningen från 

missbruket var att ha vänner, känna en tillhörighet, prata, få stöttning samt ha goda förebilder 

att se upp till (Nash et. al, 2015, s. 298). Ytterligare ett resultat visade på att föräldrarnas 

inställning till programmet hade en avgörande roll för hur återhämtningen skulle komma att 

fortskrida för ungdomarna, vilket framgick i intervjuerna med föräldrarna (Nash et. al, 2015, 

s. 299).  

Även Chenhalls (2008) studie inbegriper stöd för människor i utsatthet. Den här studien var 

en långsiktig etnografisk studie som undersökte personer som bodde på ett 

rehabiliteringscenter för alkohol- och drogmissbrukare i Darwin, Australien. Forskaren 

undersökte de vardagliga aktiviteterna på rehabiliteringscentret genom fältarbete, deltagande 

observation samt intervjuer med anställda och de boende (Chenhall, 2008, s. 105;108). Det 

framgick inte hur många deltagare som ingick i studien men den fortgick under 18 månader 

på centret där 60–80 personer fick plats åt gången (Chenhall, 2008, s. 108). Syftet med 

studien var att få de boendes upplevelser av hur de formats av stödet och de regler som centret 

hade, med avsikt att uppnå en läkande omgivning för de boende (Chenhall, 2008, s. 105). 

Resultatet visade bland annat på att regler inom centret fanns för att utveckla ett bra beteende 

som skulle hålla platsen säker och hälsosam för de boende, samt hålla de boende på rätt bana i 

sin behandling och kunna utveckla en självdisciplin och känsla av ansvar (Chenhall, 2008, s. 

109). Resultatet visade även att det inom centret fanns möjligheter att göra det bättre för sig 

genom att börja jobba där, vilket kunde avlöna sig i ägodelar att få till sitt rum. Något som 

också var ett bevis på att den boende gjorde bra ifrån sig i själva programmet. Resultatet 

visade ytterligare på att privilegier kunde fråntas om någon boende misskötte sig (Chenhall, 

2008, s. 109).  

En annan artikel som passar för det här temat var en studie gjord av Lundahl & Wicks (2010). 

Studien var gjord i USA och undersökte hur funktionell relationen var mellan volontärer och 

de hemlösa som besökte olika shelters. Syftet med studien var att få en bättre förståelse för 
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under vilka omständigheter volontärerna var som mest hjälpsamma. Studien identifierade 

därav faktorer som kunde användas för att illustrera hur volontärerna på ett bättre sätt kunde 

nyttjas för behovet hos de hemlösa (Lundahl & Wicks, 2010, s. 273). Insamlingen av data 

skedde på 160 stycken olika shelters runtom i USA genom telefonintervjuer. Intervjuerna i sig 

var utformade som enkäter med både öppna och slutna frågor, där intervjuer fördes med 

volontärer som jobbade på de olika shelterna (Lundahl & Wicks, 2010, s. 275).  

Resultatet visade att volontärerna ofta inte levde upp till de behov som shelterna hade för att 

kunna möta de hemlösa. Det här problemet skulle enligt forskaren lätt kunna lösas genom 

både lärdom om vad de hemlösa behövde, samt en bättre kommunikation mellan de som 

arbetade där (Lundahl & Wicks, 2010, s. 277). I resultatet framgick också att shelterna gav 

mat och kläder, dock behövde volontärerna ofta kämpa med att kunna möta behovet som 

fanns för att hjälpa de hemlösa med deras mentala och fysiska hälsa. Hjälpen innefattade 

bland annat sjukvård och terapi samt rådgivning om alkohol och droger. Resultatet visade 

också att volontärer med professionell kunskap om ämnet hemlöshet var i stort behov på 

dessa platser (Lundahl & Wicks, 2010, s. 284). 

5.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen  
Från den tidigare forskningen som har presenterats ovan kan vi se vikten av att utsatta grupper 

har någonstans att vända sig till, för att få stöd i att kunna förändra och bemästra sin 

livssituation. Forskningen har även berört utsatta människors identiteter som visar att alla har 

en önskan om att bli sedda som jämlika människor, oavsett vilka förutsättningar och stigman 

individen besitter. Det vill säga att de vill bli sedda för den person de är bortom sitt stigma. 

Den tidigare forskningen berör också de hemlösas vardag som ger läsaren en tydligare bild av 

hur en hemlös kan leva sitt liv, samt hur denne gör för att klara av sin livssituation. 

Forskningen belyser ytterligare vilka riskfaktorer som finns för att hamna i hemlöshet och 

drogmissbruk. Gemensamt för alla dessa forskningsartiklar och forskningsrapporten är att 

människor i utsatthet oavsett om det handlar om hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller 

andra faktorer kan vara i behov av stöttning. Samtidigt vill människor i utsatthet bli sedda 

som de personer de är bortom sin problematik och bli respekterade av samhället i stort.  

Under arbetet med den tidigare forskningen har vi upptäckt en kunskapslucka som kan fyllas 

av vår studie. Anledningen till det är att vi inte har hittat någon tidigare forskning som berör 

just personalens arbete med utsatta människor inom en specifik kontext. Vi hoppas därför på 

att kunna bidra till den befintliga forskningen genom att synliggöra anställd personal och 

deras arbete för människor i utsatthet. Vi vill synliggöra det här genom att ta del av 

personalens perspektiv på sitt arbete för att hjälpa dessa människor. Med hjälp av intervjuer 

och observationer hoppas vi få tillgång till ett inifrån perspektiv. Det kan i sin tur ge en 

djupare inblick, samt bidra till en ökad förståelse för personalens arbete med människor i 

utsatthet. Det här ser vi vara ett viktigt komplement till den befintliga forskningen.     

6. Teoretisk och begreppslig referensram  
Utifrån vårt valda syfte och frågeställning kom vi att utgå ifrån ett i första hand samhälleligt 

perspektiv där vi valde att inbegripa Goffmans (1990) begrepp om stigma och Giddens (2014) 

teori om konfiskering av erfarenheten som användbara. En aspekt som fått växa fram under 

fältarbetets gång gäller de olika scenerna vi sett på Samlingspunkten, här kommer Goffmans 

(1959) teori om främre- och bakre regionen att förtydliga vad vi menar. För att slutligen 
belysa interaktionens ordning på Samlingspunkten har begreppet ansiktet från Goffman 

(1970) och Todds (2008) teori om mötet med den Andre blivit av stor vikt för att se samspelen 

som finns mellan personalen och besökarna på Samlingspunkten.  
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6.1 Samhälleligt perspektiv 

Ett stigma är enligt Goffman något som människor bland annat visuellt kan tyda hos en annan 

individ, stigmat påverkar hur en människa kategoriseras utifrån dess inneboende egenskaper 

och yttre attribut (Goffman, 1990, s. 11–12). Stigma innefattar tre olika kategorier, den första 

kategorin berör kroppsliga missbildningar som är synliga för andra individer. Den andra 

kategorin innefattar en individs personliga karaktär där psykisk ohälsa, arbetslöshet, 

alkoholism eller ett tidigare fängelsestraff kan försätta individen i ett stigma. Den tredje 

kategorin innefattar religiösa och etiska olikheter vilka benämns som tribala stigman 

(Goffmans, 1990, s. 14). Följden av att kategoriseras som en stigmatiserad individ är att denna 

negativa bild av en människa kan komma att generera i ytterligare negativa förväntningar om 

denne. Enligt Goffman blir det därför ännu svårare för individen att kunna leva upp till 

samhällets förväntningar på hur en ”vanlig” människa ska bete sig och se ut (Goffman, 1990, 

s. 14–15). Den här negativa bilden som samhället har kan påverka den stigmatiserade 

individen och bidra till att denne ser sig själv som en avvikare av samhället (Goffman, 1990, 

s. 16). 

Goffman menar dock på att det finns personer som kan visa förståelse utan att kränka 

stigmatiserade individer, dessa kallas för ”de visa” och har sedan tidigare erfarenhet samt är 

väl bekanta med stigmat i fråga (Goffman, 1990, s. 36). Det finns också förståelse att finna 

hos individer som lever med samma stigma då de tillsammans kan skapa en förståelse och 

stötta varandra (Goffman, 1990, s. 28). Det är därför enligt Goffman vanligt att individer som 

innehar liknande form av stigman grupperar sig och håller ihop på grund av detta (Goffman, 

1990, s. 31). För att hantera ett stigma kan en individ lägga ner mycket tid på att försöka klara 

av aktiviteter som denne egentligen inte skulle kunna genomföra på grund av sitt stigma. 

Goffman skriver också att en stigmatiserad individ kan dra nytta av sitt stigma och gömma sig 

bakom det likt ett skydd, det kan göras bland annat för att slippa ta ansvar på olika sätt i det 

sociala livet (Goffman, 1990, s. 19). Goffman talar även om att det finns hjälpcenter för 

stigmatiserade grupper så som alkoholister och missbrukare där de kan samlas och möta andra 

med samma typ av problematik (Goffman, 1990, s. 31). 

Giddens (2014) belyser också att avvikelsen som vissa människor bär på kan utifrån samhället 

ses som störande, vilket därför enligt samhället bör exkluderas från det vardagliga livet. Det 

vill säga att en konfiskering av erfarenheten sker. En konfiskering sker för att inte utgöra en 

oro för övriga samhället som kan påverkas negativt av dessa avvikande beteenden (Giddens, 

2014, s. 192). Konfiskeringen osynliggör på så vis olika delar av samhället som resterade 

samhälle inte ska behöva se, dessa innefattar bland annat sjukdom och död, vansinne och 

kriminalitet (Giddens, 2014, s. 187). Därför finns det olika arenor där de konfiskerade 

erfarenheterna samlas in i olika institutioner, som mentalsjukhus för de sinnessjuka, fängelser 

för de kriminella samt sjukhus för sjukdom och död (Giddens, 2014, s. 187).  

Konfiskeringen ter sig olika beroende på vilket beteende som måste tas bort från vardagslivet 

och behandlas. Arenornas funktion byggs bland annat på att skapa rutiner och disciplin, det 

genom övervakning av de beteenden som inte passar i de krav som finns hos övriga samhället 

(Giddens, 2014, s. 191). Arenorna som konfiskerar de oönskade beteendena från vardagslivet 

innehar en expertkunskap inom olika områden, som ska behandla beteendet och individen 

samtidigt som det bidrar till att en större kunskap utvecklas om dessa beteenden. 
Konfiskeringen hjälper på så vis till att bibehålla människors ontologiska trygghet, för att inte 

skapa en oro hos övriga i samhället. Konfiskeringen av oönskade beteenden ska också bidra 

till att få ett mer stabilt samhälle med en större kontroll och övervakning av dessa (Giddens, 

2014, s. 187;191–192).  
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6.2 Olika scener 

Den främre regionen och den bakre regionen betecknar enligt Goffman (1959) olika scener 

där olika typer av framföranden sker. I den främre regionen finns en publik för individen att ta 

hänsyn till som ser och hör allt det denne gör, därför måste den som står på scenen 

upprätthålla olika regler så som att uppföra sig väl, visa respekt och hålla en god moral 

(Goffman, 1959, s. 97–98). Dessa regler upprätthålls för att personen i fråga vill leva upp till 

de förväntningar som publiken har på denne, för att undvika bestraffningar (Goffman,1959, s. 

99). 

I den bakre regionen finns inte alltid någon publik som behöver tas i beaktning, här menar 

Goffman (1959) på att individerna kan vara sitt rätta jag och att de inte behöver upprätthålla 

några hövlighetsnormer. I den här regionen kan personerna därför ladda upp sig inför att gå ut 

till den främre regionen igen, de kan även prata av sig om intryck som skedde på den främre 

regionen då ingen från publiken hör (Goffman, 1959, s. 101–102). De beteenden som kommer 

fram i bakre regionen är därför inte alltid passande för den främre regionen. I den bakre 

regionen kan individerna som annars står på scenen stötta varandra i frågor rörande publiken, 

framträdanden, beslut samt att det kan visa starka känslor här (Goffman, 1959, s. 114). 

Goffman menar på att de som befinner sig i bakre regionen måste visa lojalitet och pålitlighet 

gentemot varandra (Goffman, 1959, s. 116). Goffman talar också om att det i den bakre 

regionen måste finnas någon form av avskiljande vägg från den främre regionen, det för att 

publiken inte ska kunna ta sig in samt att det blir till en trygg plats att landa på (Goffman, 

1959, s. 103). Då en person rör sig mellan dessa två olika regioner sker därför en typ av 

rollbyte då olika förväntningar finns för de olika scenerna (Goffman, 1959, s. 109).  

6.3 Interaktionens ordning 

Goffman skriver att en individ gärna bör upprätthålla sitt ansikte utifrån socialt godkända 

attribut, ansiktet är därmed enligt samhället den godkända bild som individen vill förmedla av 

sitt egna jag (Goffman, 1970, s. 11). Individen bör upprätthålla ett socialt accepterat ansikte 

för att behålla sin trygghet, skulle personen istället agera mot normen finns det risk att 

samhället fråntar personen dennes ansikte (Goffman, 1970, s. 15). Goffman (1970) menar att 

det finns en risk att tappa ansiktet och få andra att tappa sitt. För att minska risken för detta är 

det av vikt att föra sig enligt interaktionens ordning, det vill säga på ett respektfullt, smidigt 

och artigt sätt, både för sin egen och andras skull (Goffman, 1970, s. 21). För att upprätthålla 

ansiktena tar individerna hjälp av intränade symboler och gester som dessa använder sig av 

för att minska risken att någon tappar sitt ansikte. Det här kan ses som ett socialt accepterat 

samspel för att skydda människors ansikten i interaktionen (Goffman, 1970, s. 34). Det kan 

enligt Goffman då komma att visa sig en känsla av samhörighet och respekt när individernas 

ansikten möts när de visar vördnad för varandra (Goffman, 1970, s. 53–55).   

Goffman (1970) menar på att det är genom ansiktsmötet med en annan individ som det blir 

tydligt hur dennes emotioner gentemot ansiktet antingen är positivt eller negativt laddade. Det 

är beroende på hur den andre bemöter ansiktet som en känsla av välbehag eller obehag 

infinner sig, allt har att göra med individens upplevelse av hur dennes ansikte tas om hand av 

den andre (Goffman, 1970, s. 11–12). Goffman menar ytterligare på att undvikandet av en 

annans ansikte är en skyddsmekanism för slippa hot mot sitt eget ansikte, personen kan 

undvika att ta ansvar och förnekar då den andra människans existens genom att undvika 

dennes ansikte (Goffman, 1970, s. 20). Individen kan själv förhindra en ansiktsförlust genom 

att aktivt välja att inte interagera eller söka kontakt med andra, och därmed försäkra sig om att 

inte bli sårad (Goffman, 1970, s. 39). Goffman menar också på att hälsnings- och 

avskedsfraser bidrar till att individer vet var de har varandra, vilket också är en trygghet för 
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dem vid nästa möte då det sätter ribban för ett förtroende dem emellan (Goffman, 1970, s. 40–

41).  

Todd (2008) talar också om mötet mellan individer, och menar på att mötet med den Andre 

kräver en öppenhet och en vilja till att lära från den andra personen. Det sker när individen 

ställer sig ansikte mot ansikte och tar ett ansvar för den Andre (Todd, 2008, s. 52). Etiken är 

också enligt Todd (2008) en viktig faktor i mötet med den Andre där individen är mottaglig 

och känner ansvar för denne. Att möta den Andre försätter individen på så vis enligt Todd 

(2008) i en nakenhet utan känsla av egoism där den Andres behov blir mottaglig i denne, och 

det är i den situationen Todd menar på att individen är mottaglig att känna empati för den 

Andre (Todd, 2008, s. 81;83;87). Individen kan även välja att inte möta ansiktet och ignorera 

det, för att slippa ta ansvar över den Andre (Todd, 2008, s. 54). Todd menar att det är genom 

lyssnandet som det skapas en öppenhet för den Andre samt en mottaglighet för vad den har att 

säga, och utan lyssnandet skulle det inte vara möjligt att nå vad den Andre känner (Todd, 

2008, s. 92). Det är genom lyssnandet som individen blir exponerad samt skapar en 

mottaglighet för den Andres lidande, vilket betyder att den Andre har nått individens inre 

(Todd, 2008, s. 161). Det är även möjligt att lära av den Andre genom lyssnandet, där 

individen får möjlighet att tillträda den Andres unika livsvärld (Todd, 2008, s. 169). När 

individen möter den Andre och lyssnar på ett djupare sätt kan det därför bidra till att denne 

hör mer än orden som uttalas, det sker genom en speciell uppmärksamhet som fokuserar på 

den Andres tankar (Todd, 2008, s. 174;178). Lyssnandet bidrar därför till en närvaro, att 

individen hör den Andre samt att denne är närvarande just i detta nu för just den specifika 

Andre (Todd, 2008, s. 192).  

6.4 Sammanfattande reflektion 
Utifrån dessa begrepp och teorier framkommer ett bra underlag till vår studie då den berör 

samhället, olika scener och interaktion. Av Goffmans (1990) begrepp om stigma och Giddens 

(2014) teori om konfiskeringen av erfarenheten går det att utläsa hur samhället dömer och 

utövar en slags kontroll över individer och beteenden som inte passar in i normen. Inom 

samhället samspelar individerna tillsammans, här menar Goffman (1959) på att det finns en 

främre- och bakre region som styr hur individen väljer att framträda utifrån olika 

förväntningar som finns på denne. I det här samspelet förs på så vis en interaktion mellan 

människor, här menar Goffman (1970) på att det är av vikt att individer visar vördnad för 

varandras ansikten och en respekt för att kunna upprätthålla dessa. Även Todd (2008) skriver 

om respekt i mötet mellan människor, där individen får ett ansvar över ansiktet i mötet med 

den Andre. Det här visar på vikten i att ha en respekt gentemot varandra i interaktionen, för att 

tillsammans kunna skapa en förståelse och samhörighet. Dessa begrepp och teorier fångar ett 

helhetsperspektiv av hur människan och samhället i stort samspelar och bemöter olika typer 

av individer, samt vikten av hur dessa möten går till i fråga av respekt och vördnad.  

7. Metod  

7.1 Motivering av metodval 
Den etnografiska metoden avser att studera socialt liv genom en närhet till fältet och de 

människor som forskaren önskar att studera där (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 3).  

Vi har valt att använda oss utav en etnografisk metodansats till denna studie just för att vi vill 

undersöka personalens arbete och insats för besökarna på Samlingspunkten. Den etnografiska 

metoden ger forskaren tillgång till att föra deltagande observation och intervjuer med 

informanterna på fältet, vilket bidrar till en närhet till informanterna (Aspers, 2007, s. 107–

108). Etnografins tillgång till olika insamlingsmetoder ger därav forskaren möjlighet att få en 
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mer djupgående förståelse av dennes intresseområde, vilket blir möjligt genom att studera och 

interagera med informanterna i deras naturliga miljö (Fejes, 2015, s. 218–219). Vi anser att 

metoden är passande för vår studie då den hjälper oss att belysa olika perspektiv av området 

som vi är intresserade av att studera. Dessa perspektiv kommer både från oss som forskare 

genom observationerna, där mönster kan urskiljas men också från informanterna på fältet 

genom intervjuer och informella samtal med dessa (Aspers, 2007, s. 123). De olika 

perspektiven vi får ta del av blandas därmed och ger oss förhoppningsvis en mer 

allomfattande bild av vårt valda intresseområde.  

 

Tillträdet till fältet i vår studie skedde genom kontakt med en högre anställd på 

Samlingspunkten, denne kom att agera som vår grindvakt genom att möjliggöra för oss att få 

vistas inom verksamheten. Grindvakten kom också att stå bakom oss och det arbete vi ville 

utföra på Samlingspunkten (Lofland et. al, 2006, s. 43). Grindvakten blev senare också vår 

nyckelinformant, vilket innebar att personen under studien gett oss mycket användbar data om 

Samlingspunkten och arbetet som utförs där. Vi började vår kontakt med att boka in ett möte 

med den här anställda, där vi fick möjlighet att berätta om den studie vi önskade göra samt 

svara på eventuella frågor som kunde uppkomma. Det här mötet bidrog till att ett förtroende 

skapades oss emellan vilket i sin tur kom att utgöra en god grund för ett fortsatt bra samarbete 

(Aspers, 2007, s. 118). 

Tidigt i studien var vi tvungna att ändra riktning till de anställdas arbete och insats för 

besökarna på Samlingspunkten, vilket medförde att vi fick anpassa och ändra vårt syfte och 

frågeställning efter det. Vi kom därför att behöva ändra vårt fokus från besökarnas upplevelse 

som var vår utgångspunkt från början, till personalen arbete och insats för besökarna istället. 

Det var därför viktigt att vi som forskare i en etnografisk metod hade en öppenhet gentemot 

att studien fick ha sin gång, då vi är medvetna om att fältet är dynamisk och inget vi kan styra 

över (Aspers, 2007, s. 192).   

7.2 Datamaterial 
Vårt datamaterial i den här studien utgörs av tre stycken deltagande observationer, två stycken 

icke deltagande observationer och fem stycken semistrukturerade intervjuer. Vad som 

kännetecknar dessa insamlingsmetoder kommer att presenteras under nästa rubrik.  

Under samtliga observationstillfällen är det av vikt att föra fältanteckningar, för att inte gå 

miste om information som kan komma att vara av vikt för framtida resultat (Bryman, 2008, s. 

395). Det går dock inte alltid att skriva ner sina fältanteckningar då det kan störa i 

interaktionen med människorna på fältet, det är då av vikt att lägga informationen på minnet 

för att sedan kunna återge det i senare skede vilket kallas för mentala anteckningar (Aspers, 

2007, s. 28; Bryman, 2008, s. 399). Etnografin innefattar ett mångsidigt sätt att samla in data 

på, däribland att ställa frågor, se vad som händer på fältet och lyssna till vad som sägs. 

Insamlingen av datamaterial kan därför te sig ostrukturerat då fältet är dynamiskt och 

forskaren inte har någon makt över att det kan förändras (Hammersly & Atkinson, 2007, s. 3–

4). En kombination av deltagande observation, icke deltagande observation samt 

semistrukturerade intervjuer ger en större insikt av fältet samt bidrar till att forskaren får en 

bättre förståelse av delarna i kombination till helheten (Aspers, 2007, s. 115). Genom en 

kombination av informationsinhämtning bidrar det därför till en större och djupare mening av 
vad som sker mellan och av informanterna på fältet (Aspers, 2007, s. 113). 

7.3 Urval 
Vi valde att genomföra vår studie på Samlingspunkten då vi visste att målgruppen vi var 

intresserad av att studera befann sig där. En av anledningarna till att vi valde just 
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verksamheten som innefattar Samlingspunkten var för att den är placerad centralt i den 

berörda staden. Verksamheten var även den första som dök upp när vi sökte efter den här 

typen av verksamhet på internet.  

Urvalet till intervjuerna var ändamålsmässiga med typiska-fall urval, denna typ av 

urvalsmetod innebär att forskaren väljer ut individer som är väl kända och besitter mer 

kunskap om fenomenet som ska studeras. Förhoppningen är att dessa personer ska kunna 

förmedla sin kunskap om vad som är typiskt för fenomenet i fråga till individer som inte är 

lika insatta. Den här typen av urvalsmetod gör att forskaren kan få en mer djupgående data av 

dessa personer om fenomenet. Det typiska-fall urvalet avser därför att få fram mönster som är 

typiska och ofta förekommande hos den gruppen som forskaren studerar (Patton, 2002, s. 

236). 

Vi valde att genomföra intervjuer med några personer ur personalstyrkan på 

Samlingspunkten, för att vi ansåg att de kunde bära på betydande kunskap och var insatta i 

ämnet vi ville studera. Personalen kom på så vis att kunna belysa sin syn på sitt arbete, samt 

deras kunskap om både verksamheten och besökarna som kommer dit. Inom urvalet 

tillkommer också valet av tid och dag inom kontexten som forskaren studerar, Bryman skriver 

att det är av vikt att besöka den valda kontexten vid olika dagar och tider för att kunna tyda 

olikheter i form av data och strömningen inom fältet (Bryman, 2008, s. 395). Det medförde att 

vi medvetet besökte Samlingspunkten under olika veckodagar och tider, för att kunna samla 

in en så bred data som möjligt.  

Av respekt och etiska skäl för målgruppen av besökare valde vi att endast föra intervjuer med 

de anställda, då vissa frågor kunde vara av mer känsligare karaktär och på så vis kunna väcka 

obehag för besökarna (Nygren, 2012, s. 30). Vi valde istället att föra deltagande observation 

med besökarna för att inte tränga oss på och istället försöka nå dessa genom en mer vardaglig 

interaktion. Här fick vi känna av om det var läge att gå fram och prata med besökarna 

beroende på vilket intresse de visade för oss. Det framgick i första mötet med vår grindvakt 

att besökarna även kunde visa misstanke och vara skeptiska mot nya människor, vilket också 

var en orsak till att inte föra intervjuer med dessa. Lofland skriver att vissa grupper kan 

komma att utgöra en fysisk fara för forskarna i mötet (Lofland, 2006, s. 63). Det var ännu en 

anledning till varför vi valde att endast föra deltagande observation och senare även icke 

deltagande observation av besökarna på Samlingspunkten. Vi kommer gå djupare in på de 

etiska förhållningssätten för denna studie längre fram i metodavsnittet.  

7.4 Datainsamling  

7.4.1 Deltagande observation 

I vår studie har vi valt att vara deltagande observatörer, det innebär att människorna vi 

studerar är medvetna om varför vi är där och studerar dem samt i vilket syfte (Bryman, 2008, 

s. 389). Det betyder att vi är med och samspelar i vad som för dessa människor är en naturlig 

miljö i deras vardag (Bryman, 2008, s. 389), för att få en förståelse för människorna på fältet 

genom interaktion samt en närvaro av oss som forskare i relation till dessa (Aspers, 2007, s. 

17–18). En negativ faktor med att vara känd av fältet är att informanterna kan komma att bete 

sig annorlunda i vår närvaro, samt inte våga uttrycka sig som de vanligtvis brukar med rädsla 

av att vi som forskare ska försätta dem i en negativ sits (Bryman, 2008, s. 386). Även 

Murchison menar på att forskaren kan påverka fältet, genom att informanterna beter sig 
annorlunda i forskarens närvaro då människan tenderar att vilja framstå som sitt bästa jag när 

denne har ögonen på sig (Murchison, 2010, s. 94). 

Vi hade som avsikt att genomföra fem stycken deltagande observationer på Samlingspunkten, 

dock efter det tredje observationstillfället blev vi ombedda att endast föra icke deltagande 
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observationer av fältet de två sista gångerna. Anledningen till det var att personalen på 

Samlingspunkten inte kände sig trygga med att ha oss bland besökarna då de uppfattat en 

orolig stämning bland dem den senaste tiden. 

7.4.2 Icke deltagande observation 

Under de två sista tillfällena på fältet förde vi därför endast icke deltagande observation av 

besökarna och personalen, det skedde genom att vi fick sitta på övervåningen och blicka ner 

över fältet där informanterna befann sig. Det här gav oss möjlighet att få se samspelet mellan 

dessa människor genom ett uppifrånperspektiv, vilket medförde att interaktionsmönster och 

grupperingar blev tydligare. Som icke deltagande observatörer kunde vi inte längre samspela 

med fältet på samma vis som tidigare i den deltagande observationen där vi hade en större 

grad av inflytande (DePoy & N Gitlin, 1999, s. 268). Dock kände fältet igen oss sedan 

tidigare, interaktion förekom därför med både anställda och besökare fast i mindre grad än 

tidigare. Det här uppifrånperspektivet gav oss även en annan mening än när vi förde 

deltagande observation då de visuella intrycken blev starkare när vi fick distans från 

interaktionen och delaktigheten med fältet (Aspers, 2007, s. 113). En negativ aspekt med den 

icke deltagande observationen var dock att vi som forskare kunde ha kommit att gå miste om 

den mer djupgående interaktionen från informanterna, som i sin tur hade kunnat ge oss en 

rikare data om dessa (Fejes, 2015, s. 226).  

7.4.3 Presentation av observationstillfällen 

Som ovan skrivet genomförde vi allt som allt fem stycken observationer, dessa pågick under 

allt från fyra till sex timmar per tillfälle, beroende på om vi hade en intervju inplanerad under 

samma dag eller inte. Vi valde att föra observation på Samlingspunkten under de timmar som 

flödet av besökare var som störst, vilket bestämdes i samråd med personalen. I resultatdelen 

kommer varje observationstillfälle presenteras som exempelvis ”Fältanteckning, 161109”. Vi 

kommer nedan att redovisa varje observationstillfälle med datum och längd av observationen. 

Observationstillfälle 1 genomfördes onsdagen den 9/11–2016 på Samlingspunkten från 

klockan 10 till klockan 15, här medverkade vi som deltagande observatörer tillsammans med 

fältet som innefattade personal och besökare.  

Observationstillfälle 2 ägde rum onsdagen den 16/11–2016 på Samlingspunkten. Här 

genomförde vi en intervju med en ur personalen innan den deltagande observationen startade, 

vilket gjorde att vi började observera klockan 11 och slutade klockan 15 den dagen.  

Observationstillfälle 3 genomförde vi fredagen den 18/11–2016 på Samlingspunkten. Även 

här förde vi en deltagande observation av fältet från klockan 10 till klockan 15. 

Observationstillfälle 4 ägde rum måndagen den 21/11–2016 efter intervju med en ur 

personalen. Den här dagen blev vi ombedda att endast föra icke deltagande observation av 

fältet vilket vi gjorde från klockan 11 till klockan 15.  

Observationstillfälle 5 genomfördes slutligen fredagen den 25/11–2016, här förde vi också 
endast en icke deltagande observation av fältet från klockan 10 till klockan 14.  

7.4.4 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med personalen på Samlingspunkten, för 

att få tillgång till en mer djupgående information om hur deras arbete och insats för besökarna 

på Samlingspunkten såg ut. Vi som forskare har sedan innan vår unika förståelsehorisont, vi 

ansåg att denna typ av intervjumetod skulle hjälpa oss att öppna upp för nya aspekter med 

hjälp av personalen på Samlingspunkten (Aspers, 2007, s. 143). De semistrukturerade 

intervjuerna vi valde att utföra med personalen innefattade ett antal skriva frågor i en 

intervjuguide, dessa fanns som stöd för oss under intervjun samt att vi inte skulle glömma att 
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behandla de ämnen vi ansåg vara av vikt för studiens syfte och frågeställning. Samtidigt 

lämnades också utrymme för att intervjupersonen själv skulle kunna ta upp nya aspekter som 

denne ansåg vara av vikt utifrån hur den uppfattade våra frågor (Aspers, 2007, s. 143). 

Intervjuguiderna vi har använt oss av finns bifogade som bilagor längst bak i uppsatsen.  

7.4.5 Presentation av intervjupersoner 

Vi kommer här att presentera våra intervjupersoner som består av kvinnor och män i blandade 

åldrar för att få en spridning av data. De semistrukturerade intervjuerna tog oss allt mellan 45 

minuter till 1,5 timme att genomföra beroende på intervjuernas flöde. Vi kommer inte att 

benämna våra intervjupersoner vid namn utan vi har valt att beskriva dem i texten som 

exempelvis ”Intervjuperson 1, 161116”, för att det ska gå att finna vem som har sagt vad. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa personer utifrån bland annat kön, ålder, utbildning, 

tidigare erfarenhet samt datum för genomförandet av intervjun.  

Intervjuperson 1 är en man i 30 års åldern och han innehar en högskoleexamen som 

socionom. Han har arbetat inom verksamheten i 4 år och har under den tiden fått mer och mer 

ansvar vilket har lett till en högre position på Samlingspunkten, som innebär mer 

administrativa uppgifter än interaktion med besökarna. Den här intervjun genomfördes den 

16/11–2016. 

 

Intervjuperson 2 är en kvinna på 27 år som har en yrkesutbildning som kvalificerad 

behandlingsassistent med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Hon har jobbat på 

Samlingspunkten i två månader och har tidigare erfarenhet av arbete med tvångsvård och 

behandling av människor med psykosociala- och missbruksproblem. Den här intervjun 

genomfördes den 21/11–2016. 

 

Intervjuperson 3 är en kvinna på 30 år som har en högskoleutbildning i psykiatrisk 

omvårdnad. Även hon har jobbat på Samlingspunkten i två månader. Hon har tidigare 

erfarenhet av arbete på HVB hem, som personlig assistent samt att hon är utbildad till 

Personlig Tränare. Intervjun genomfördes den 25/11–2016.  

 

Intervjuperson 4 är en medelålders kvinna som har jobbat på Samlingspunkten i 7 år, vilken är 

den som har arbetat inom verksamheten under längst tid. Hon har tidigare arbetat på 

behandlingshem. Intervjun genomfördes den 30/11–2016.  

 

Intervjuperson 5 är en man på 39 år som har arbetat på Samlingspunkten i 1,5 år. Han har 

tidigare arbetat med barn-och ungdomar inom skola och behandling samt även arbetat inom 

äldrevården. Den här intervjun genomfördes också den 30/11–2016.  

7.4.6 Fältanteckningar 

Aspers menar på att fältanteckningar är ett ständigt pågående arbete och utgör en stor del av 

datamaterialet som ligger till grund för resultatet, fältanteckningarna utgör på så vis det 

empiriska materialet till studien (Aspers, 2007, s. 121). Enligt Bryman (2008) är det av stor 

vikt att så fort som möjlig skriva ner fältanteckningar av de skeenden som uppkommer på 

fältet. Det rör bland annat tiden när det händer, vad som händer, var det händer och vilka som 

deltar i interaktionerna. Det här görs för att viktig information inte ska falla i glömska, vilket i 

så fall skulle kunna generera i mindre material för forskaren att analysera (Bryman, 2008, s. 

395;397). Även detaljer som innefattar forskarens egna uppfattningar av interaktionen som 

sker på fältet, hur denne upplever platsens struktur samt sinnesintryck i form av bland annat 

lukt, känsla och visuella intryck är viktigt att ta med för ett levande resultat i studien (Aspers, 

2007, s. 121). Vid fältanteckningarna är det även viktigt att forskaren fångar upp hur 
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informanterna talar till samt samspelar med varandra i interaktioner, för att kunna urskilja 

mönster och förhållningssätt inom kontexten (Lofland, 2006, s. 87). Aspers talar om att skilja 

på forskarens egna uppfattningar och tolkningar av fältet och vad som faktiskt sägs och görs 

av informanterna (Aspers, 2007, s. 130). Efter observationsdagens slut bör forskaren så snart 

som möjlig skriva ner sina anteckningar till fullständiga fältanteckningar, för att även här inte 

gå miste om viktig information (Bryman, 2008, s. 397). De stunder forskaren inte har 

möjlighet att skriva ner fältanteckningar får denne istället föra mentala anteckningar 

innehållande citat och nyckelord, dessa läggs på minnet för att vid ett senare tillfälle skrivas 

ner (Aspers, 2007, s. 128; Bryman, 2008, s. 399).  

Vi såg vikten av att så snart som möjligt efter interaktion med fältet kunna gå iväg för att i 

lugn och ro skriva ner våra fältanteckningar, speciellt om vi hade mycket information som vi 

ville få ner på papper. Dock fanns stunder då vi även under den deltagande observationen 

kunde skriva ner mer kortfattade notiser av vad som skedde på fältet. När vi istället förde icke 

deltagande observation var det lättare att skriva ner fältanteckningarna då vi inte interagerade 

med fältet på samma sätt som tidigare, utan vi hade då möjlighet att när som helst sätta oss 

och skriva mer utförligt om vad vi sett, hört och upplevt på fältet.  

7.5 Förförståelse 
Innan tillträdet till Samlingspunkten hade vi båda två en typ av förförståelse av målgruppen 

som befann sig där. Vi hade båda en bild av att Samlingspunktens besökare skulle kunna vara 

ovårdade i både klädsel och hygien, vilket grundade sig utifrån vår tidigare syn på människor 

i bland annat hemlöshet och utsatthet. Vi trodde också att besökarna skulle vara svåra att 

interagera med samt att de kunde vara otrevliga på grund av att de var påverkade av alkohol 

eller droger. Vi hade också som förförståelse innan vi tillträdde Samlingspunkten att 

besökarna skulle kunna få oss att känna oss obekväma och stundvis även rädda, då vi tidigare 

inte hade interagerat med den här målgruppen i nära interaktion. Denna förförståelse kunde ha 

att göra med upplevelser av hemlösa och missbrukare som vi tidigare mött ute i samhället, 

och på så vis fått oss att måla upp en viss bild av dessa människor. Även yttre 

påverkansfaktorer från vår uppväxt kunde ha bidragit till denna förförståelse, då vi blivit lärda 

att dra oss undan människor som avviker och som beter sig på ett annorlunda sätt. Vi hade 

också en typ av förförståelse av personalen innan vi tillträdde Samlingspunkten, där vi trodde 

att de skulle vara mer bestämda och ha en opersonlig relation till besökarna i mötet med 

dessa. Anledningen till den här förförståelsen var att vi trodde de behövde vara bestämda för 

att kunna klara av att jobba med den här typen av målgrupp. 

Dock så har vi båda viss tidigare erfarenhet från arbete med människor i olika former av 

problematik som bland annat missbrukare och individer med psykisk ohälsa. Vilket kan ha 

bidragit till att vi fått en något bättre bild av personer i utsatthet än om vi inte hade haft någon 

erfarenhet alls. Fejes belyser att alla människor bär på en förförståelse sedan innan som kan 

komma att färga synen i studien, det är därför av stor vikt att medvetandegöra denna 

förförståelse innan forskaren träder in på fältet (Fejes, 2015, s.227). Med tanke på vad Fejes 

(2015) belyser försökte vi därför medvetandegöra vår förförståelse innan vi klev in på 

Samlingspunkten, för att försöka se personalen och dess besökare med så neutrala ögon som 

möjligt. Vi såg därför styrkan i att vara två forskare i den här studien då vi kunde bolla med 

varandra, samt försöka hjälpa varandra att inte färgas av vår förförståelse sedan innan. 

7.6 Analys 
I den etnografiska metoden sker analysen kontinuerligt under hela fältarbetet och hela vägen 

till slutet av studien. Då forskaren varvar analysen med datainsamlingen ökar ständigt 

förförståelsen, denne blir därför varse om vad som är av vikt att fokusera på och studera 
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ytterligare (Aspers, 2007, s. 127). Analysprocessen bidrar med andra ord till att forskaren får 

en större kännedom om sitt insamlade material av att ständigt läsa igenom sin insamlade data 

för att finna mönster eller upptäcka oenigheter, vilket därför kan skapa en förståelse i ett tidigt 

skede (Aspers, 2007 s. 180). Det sker på så vis en ständig bearbetning av data som forskaren 

samlar in i den etnografiska metoden, vilket bidrar till att materialet också blir mer hanterbar 

då data inte läggs på hög (Lofland et. al, 2006, s. 199). Den här bearbetningen bidrar till att 

forskaren börjar ställa frågor och reflektera över sitt insamlade material. Det kan medföra att 

oförutsedda mönster uppstår, som i sin tur kan komma att bli ett lyft för studien men som 

också bidrar till tolkningar som är väl grundade i data (Aspers, 2007, s. 172; Fejes, 2015, s. 

227). Därför måste den etnografiska forskaren vara beredd på att studien kan komma att ta en 

annan riktning än väntat, och att då i sin tur vara öppen för det (Aspers, 2007, s. 192).   

För att få en helhetsbild av forskarens insamlade data är det i etnografin av vikt att bryta ner 

materialet i mindre delar, för att förstå vad helhetsbildens mindre delar står för och vilken 

mening samt meningsskiljaktigheter de har (Aspers, 2007, s. 165;169). Dessa delar ses av 

forskaren som koder i det insamlade materialet, vilket bidrar till en struktur som gör det 

lättare att se sammanhanget i relation till syftet med studien (Aspers, 2007, s. 180;192–193). 

En kod innebär att forskarens insamlade material görs begripligt genom att framhäva likheter 

och olikheter i materialet (Aspers, 2007, s. 180). Ju längre in i fältarbetet och undersökningen 

den etnografiska forskaren kommer desto lättare blir det att koda in materialet i olika 

kategorier, det hjälper till i analysarbetet då data ramas in allt eftersom materialet börjar bli 

mättat (Aspers, 2007, s. 171–172;201). 

Kodningen bidrar i sin tur till att olika kategorier växer fram i analysarbetet, där likvärdigt 

datamaterial samlas under samma kategori (Aspers, 2007, s. 181). Kategorierna bidrar till att 

forskarens data sorteras och görs meningsfull (Lofland et. al, 2006, s. 200). Kodningen är 

därmed en tolkningsprocess som ständigt utvecklas och förbättras då forskarens kunskap om 

fältet hela tiden ökar (Aspers, 2007, s. 169). Det är också viktigt att vara medveten om att det 

går att tolka materialet annorlunda och inte stanna vid första tolkningen, det kan göras genom 

att ta ett steg tillbaka och reflektera över tolkningarna som gjorts utifall det finns ett annat och 

bättre sätt att tolka på (Fejes, 2015, s. 226). När analysprocessen kan avslutas har forskaren 

uppnått en mättnad i det insamlade materialet, vilket innebär att ingen ny information kommer 

att tillföra något av nytta till de kategorier som uppkommit av kodningen (Aspers, 2007, s. 

202). 

Vi började vår analys med att urskilja likheter och olikheter i vår insamlande data, vi lät 

analysen vara en process som fick växa fram under studiens gång. Koderna sorterade vi så att 

alla liknande koder hamnade i passande kategorier. Utifrån dessa kategorier kunde vi sedan 

hitta samlingsnamn för de kategorier som berörde gemensamma ämnen. De samlingsnamn 

som har kommit fram ur vår analys av det insamlade materialet är interaktionens rum, 

personalens arbete, interaktion med besökarna, personalen som grupp och interaktion mellan 

besökarna. 

7.7 Reflexivet 
Något som vi tidigt tänkte på var fördelen med att vara två forskare under vår studie, det på 

grund av att vi upplevde fältet olika. Vi såg även vikten i att stötta varandra då studien har 

handlat om människor i utsatthet vilka stundvis har påverkat oss som forskare på det 
känslomässiga planet (Lofland et. al, 2006, s. 200). Vi har också som två forskare kunnat 

hjälpa varandra i att behålla en balans mellan närhet och distans, det genom att ständigt 

påminna varandra om att vi var på Samlingspunkten för att utföra en studie och se till att vi 

inte skulle bli för involverade och påverkade av informanternas röster. Vi var dock medvetna 
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om att ett visst inflytande av informanterna ändå kunde komma att ske. Aspers menar därför 

på att den etnografiska forskaren måste ha en balans mellan att låta sig uppslukas av fältet 

samt att kunna kliva ur det (Aspers, 2007, s. 110). Skulle vi bli för påverkade av fältet kunde 

det ha bidragit till att kvalitén på vår studie skulle bli sämre. 

Något som vi också var noga med var att reflektera över våra egna upplevelser av fältet och 

informanterna samt vad dessa faktiskt hade berättat för oss, något som Aspers skriver vara av 

stor vikt (Aspers, 2007, s. 130). Vi såg även vikten av att framställa informanterna på ett 

sanningsenligt sätt, det genom att vara noga med att låta informanternas egna röster komma 

fram i studien utifrån vår tolkning. Som tidigare nämnt var det av vikt att vi behöll en 

öppenhet mot att studien kunde komma att ta en riktning som vi inte var beredda på (Aspers, 

2007, s. 192). I vårat fall gjorde den det vilket kom att medföra att vi då såg Samlingspunkten 

i ett nytt ljus än tidigare, den nya riktningen gav oss ett därmed nytt fokus i studien vilket kom 

att påverka hela syftet med den.  

7.8 Forskningsetiska risker och metodologiska begräsningar  
Innan vi började med studien hade vi ett möte på Samlingspunkten, där vi stämde av med vår 

grindvakt och nyckelinformant om hur vår forskning skulle bedrivas samt vilka etiska 

förhållningssätt vi skulle arbeta efter. Samlingspunktens personal hade även de etiska krav på 

oss som forskare, vi fick därför skriva på ett sekretessavtal som verksamheten har för att 

skydda sina besökare. För vår säkerhet kom vi att få skriva på ett volontärkontrakt vilket 

innebar att vi blev försäkrade utifall att någonting skulle hända oss under tiden vi befann oss 

på Samlingspunkten. Vi blev också tilldelade larm att ha på oss under varje tillfälle som vi var 

på platsen för vår säkerhet.  

Den etnografiska forskningen bidrar till att vi får vara nära och interagera med fältet vi 

studerar (Murchison, 2010, s. 4), det finns därför etiska riktlinjer att förhålla sig till för att inte 

skada informanterna. Under intervjuerna inleddes därför varje inspelat samtal med att förklara 

de etiska principerna vi skulle förhålla oss till vilket innefattade informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7;9;12;14). De etiska principerna fanns också med oss under hela vårt arbete med studien. Vi 

ser exempelvis uppfyllandet av samtyckeskravet när personalen bad oss att sluta med vår 

deltagande observation, vilket vi accepterade utan några motsättningar. Under intervjuerna 

förde vi en dialog med intervjupersonerna, det här benämner Lofland som ”member 

checking”, vilket innebar att vi stämde av med personalen om hur vi uppfattat svaren för att 

på så vis inte presentera ogiltiga resultat (Lofland el. al, 2006, s. 94). Dock kan informanterna 

ändå motsätta sig hur resultatet av analysen presenteras vilket forskaren måste vara beredd på 

(Murchison, 2010, s. 93).  

Under de deltagande observationerna berättade vi och personalen för besökarna om varför vi 

var på Samlingspunkten och vad vår studie hade för syfte, för att inte väcka misstankar och 

göra besökarna obekväma av vår närvaro. Aspers menar på att det kan bli en längre process 

för forskaren att bli att accepterad och få ett förtroende av informanterna, vilket medför att det 

av forskaren krävs att spendera mycket tid på fältet (Aspers, 2007, s. 119). Det här såg vi som 

en begräsning hos metoden i vår studie då vi inte hade möjlighet att vara på fältet en längre tid 

som metoden egentligen kräver. Ytterligare en begräsning av metoden ligger i vikten av 

interaktion med fältet för att få fram välgrundat material till studien, samt att förstå varför 
fältet beter sig som det gör (Aspers, 2007, s. 115). Vi fick endast möjlighet att göra tre 

deltagande observationer där vi kunde interagera med besökarna. På grund av det resulterade 

fältanteckningarna i en något innehållsfattig data från besökarnas sida. Det här bidrog till att 

vi fick ändra fokus på vår studies syfte, och därav modifiera frågeställningen till de anställdas 
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arbete och insats för besökarna på Samlingspunkten, då intervjuerna med personalen gett oss 

tillgång till mer välgrundat material att jobba med.      

8. Resultat 
Nedan presenteras resultatet för den här studien under de samlingsnamn som framkommit 

under analysarbetet, dessa utgörs av interaktionens rum, personalens arbete, interaktion med 

besökarna, personalen som grupp och interaktion mellan besökarna. Resultaten som 

framkommer under dessa olika samlingsnamn belyser studiens syfte och frågeställning, det 

här sker genom att synliggöra personalens arbete och insats för besökarna på 

Samlingspunkten. Resultatet kommer även att innefatta hur besökarna uppfattar och 

interagerar med varandra och personalen på Samlingspunkten. I den här delen kommer även 

våra uppfattningar om både personal och besökare att införlivas i resultatet.  

8.1 Interaktionens rum 
Något som tidigt framgår av intervjuer med personalen och våra observationer på 

Samlingspunkten är att verksamheten verkar utgöra en stor trygghet för sina besökare. Det här 

kan bero på att det under dagtid måndag till fredag alltid finns personal tillhands för 

besökarna. Förutom tillgänglig personal förstår vi att även lokalen i sig utgör en trygghet i och 

med att den bland annat är uppvärmd, har sängplatser och att det finns mat att köpa och i vissa 

fall även få gratis beroende på omständigheter. Under vårt första observationstillfälle får vi 

det berättat för oss att det är en bra dag för oss att besöka Samlingspunkten, vilket kommer att 

belysas genom en interaktion mellan oss och en kvinnlig anställd på Samlingspunkten: 

Det är en snöig morgon när vi anländer till Samlingspunkten för vår första observation, 

väl framme möter vi upp en kvinna som står utanför lokalen och röker, vi vet att hon ska 

visa oss runt på Samlingspunkten idag. Hon berättar för oss under tiden vi står där ute att 

det är en bra dag för oss att komma hit, dels för att vädret är sämre men att de även har 

fått en massa julmat från matmässan som varit i staden under helgen. Hon säger att de 

därför kommer bjuda besökarna på gratis julbord idag (Fältanteckning, 161109). 

Vi ser senare samma dag när vi observerar att personalen under en lång tid håller på att duka 

upp julmaten, många besökare tittar här nyfiket på vilken julmat personalen ställer fram. Allt 

eftersom klockan närmar sig lunchtid blir det mer folkrikt i lokalen, och många verkar komma 

just för att äta och fly undan snön då vädret påpekas av många besökare. Förutom mat finns 

det på Samlingspunkten även kläder av alla slag att få efter behov, det finns också tillgång till 

toalett, dusch och tvättstuga för besökarna att använda. Personalen kan även tilldela besökarna 

hygienartiklar såsom rakhyvlar, tandborstar, schampo och bindor. Det här är något som vi 

under alla observationstillfällen lagt märke till då besökarna ofta har frågat efter detta. Under 

en intervju med en anställd förklarar han vad dessa saker betyder för besökarna och för 

honom själv: 

Kan jag hjälpa till på något sätt, även om det bara handlar om att ge en tandborste och den 

personen blir glad så känner jag att jag gjort nått bra…Att man har en tandborste, för dom 

är det inte självklart och då kan det vara dagens grej, medans vi som har allt tar en sån sak 

för givet. (Intervjuperson 5, 161130).  

Intervjupersonen menar på att något så banalt som en tandborste kan få en besökare att känna 

sådan tacksamhet. Vi märker på mannen vi intervjuar att han reflekterar över hur mycket han 

tar för givet då en tandborste kan betyda så mycket för en besökare, och att han gläds åt att 

kunna hjälpa till med så små medel. Förutom tillgång till hygienartiklar finns det även 

möjlighet att besöka sjukvårdspersonal två dagar i veckan. Dessa kommer till 
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Samlingspunkten och det är gratis för besökarna att uppsöka dem. Här kan besökarna rådfråga 

om de har några besvär, samt få sina sår tvättade och omplåstrade vilket vi fick se under ett 

observationstillfälle:  

En yngre man har kommit in i lokalen, han sitter på sängen närmast sjukvårdsdörren 

barfota, han får plåster till sina fötter av en sjuksköterska. Jag går efter en stund fram och 

sätter mig på en liten bänk nära mannen på sängen. Jag frågar om han slagit sig, han säger 

att han fått skavsår, att det blir så när man går runt med blöta strumpor, han säger att han 

fått plåster till sina sår, att det är bättre nu än för några dagar. Sedan säger han att 

sjukvården är det bästa, och att dom är här varje vecka. (Fältanteckning, 161118). 

På det här sättet förstår vi besökarnas uppskattning gentemot sjukvården då de kommer till 

Samlingspunkten som är besökarnas trygga plats, att det också är gratis för besökarna att 

nyttja då de kanske inte har så mycket pengar att röra sig med är uppskattat. Sjukvården 

befinner sig i ett stängt utrymme som annars är låst för besökarna. Under vårt första 

observationstillfälle fick vi möjlighet att se det här rummet som används av 

sjukvårdspersonalen, vi fick även en större rundgång i lokalens alla delar. Kvinnan som visar 

oss runt berättar att besökarna endast får vistas på lokalens bottenvåning, där det står bord och 

stolar utplacerade i vad personalen kallar för ”cafédelen”. Här finns också en köksdel där 

maten förbereds, kvinnan berättar att endast personal tillåts att vistas innanför köksdisken. Vi 

ser även under vår rundtur att det finns tre stycken sängar utplacerade längst med väggarna i 

cafédelen som är till besökarnas förfogande: 

När jag går mot personalens omklädningsrum stannas jag av en besökare som just ska till 

att lägga sig och vila i en av sängarna. Han frågar om jag är en nyanställd, jag svarar att 

jag kommer från skolan och ska göra min studie på Samlingspunkten. Han hör att jag 

kommer uppifrån landet och skrattar till när jag pratar. Jag säger ”vilken tur att 

Samlingspunkten finns en kall och snöig dag som denna” han svarar mig ”ja...vart skulle 

vi annars gå?”. Jag nickar mot mannen instämmande innan jag går vidare in till 

omklädningsrummet. (Fältanteckning, 161109). 

Genom det här mötet med mannen slog det oss hur mycket Samlingspunkten kan betyda för 

besökarna. Bara att få tillgång till en säng med filtar, kudde och en varm lokal att gå in och 

värma sig i upplever vi för besökarna vara värdefullt. Under en annan interaktion med en 

besökare frågade vi vad han tyckte om Samlingspunkten och varför han valde att gå dit om 

dagarna: 

Jag sitter mitt emot besökaren och frågar varför han är här, han tittar upp på mig och 

säger att han inte har något jobb men att han gärna vill ha ett, att man måste ha en adress 

för att kunna få ett jobb. Han säger också att han kommer hit för att träffa sina kompisar, 

men att han aldrig vågar lämna sin väska hos de andra besökarna då de kan stjäla från 

honom. Mannen tycker att det är konstigt att de stjäl av varandra ”vi sitter ju alla i samma 

båt” menar han med en suck. (Fältanteckning, 161116).  

Genom interaktionen med mannen förstår vi att besökarna även kommer till Samlingspunkten 

för att träffa sina vänner då de ofta verkar samlas där under dagarna. Dock verkar 

vänskapsbanden inte alltid vara så starka då besökarna inte vågar lita på varandra. Vi har fått 

berättat för oss av personalen att besökarna i viss mån tar hand om varandra och ser efter sina 

vänner. Personalen menar dock på att besökarna måste se till sin egen överlevnad i första 

hand, vilket kan bidra till att de just som i exemplet ovan kan stjäla från varandra. Vi har 

genom observation sett besökare som lämnat av sina tillhörigheter mot en vägg längst in i 

cafédelen, något som mannen inte vågade göra. Vid den här väggen leder det en trapp upp till 

övervåningen, här tillåts endast personalen att vistas då det är till för kontorsarbete och 
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matrum. Samlingspunktens lokal innefattar även en källardel med olika rum där bland annat 

kläder som delas ut till besökarna förvaras. Källardelen används även till lagring av 

förvaringsboxar: 

Det finns en dörr som leder ner till en källare till höger direkt när vi kommer in till 

Samlingspunkten, den här dörren är alltid låst berättar kvinnan som visar oss runt. Vi går 

ner i källaren och kommer till ett rum där besökarna har möjlighet att hyra en 

förvaringslåda för deras tillhörigheter. Kvinnan ger mig en menande blick samtidigt som 

hon säger att besökarna får plats med alla sina tillhörigheter i en liten plastlåda, jag står 

tyst en stund, tar in vad hon just sagt och tänker på vilken skillnad det är mellan mig och 

besökarna. (Fältanteckning, 161109).  

Det blev här tydligt för oss hur Samlingspunktens besökare lever i kontrast till våra liv. I 

dessa plastlådor ryms ofta allt de äger och är rädda om, medan vi aldrig skulle kunna få plats 

med alla våra tillhörigheter i en liten låda. Det slog oss i första mötet med Samlingspunkten 

vilken tur det är att den här verksamheten finns, att personalen och lokalen är till för 

människor som lever i utsatthet. Vi känner även att lokalen i sig tilltalar oss då den inger ett 

slags lugn och det känns som att den välkomnar människor av alla slag, och på så vis även 

oss. I en intervju får vi höra från en anställd att även hon ser Samlingspunkten som en 

trygghet för besökarna: 

Tryggheten att kunna komma hit, få kläder och duscha, om nån är dålig är de klart de får 

ett mål mat också. Många kommer hit till exempel om de varit ute på stan och känner att 

fan, nu håller jag på att bli dålig, då tar dom sig hit, och skälper omkull på golvet, det 

händer ofta. För då vet dom att vi förstår att dom inte mår okej, då kan vi kontakta vården 

eller vad det nu är dom behöver. (Intervjuperson 4, 161130). 

Vi har under varje observationstillfälle själva fått se att besökarna nyttjar Samlingspunktens 

resurser dagligen, då de kommer just för att duscha eller köpa ett mål mat. Kvinnan i intervjun 

berättar att besökarna i vissa fall kommer även kommer när de mår väldigt dåligt för att de vet 

att personalen kommer att ta hand om dem. Här väcktes det en fråga hos oss angående om 

vilka olika människor det är som faktiskt söker sig till Samlingspunkten, vilket vi också 

frågade personalen om. Här var personalen i intervjuerna eniga om att det rörde sig om 

hemlösa, missbrukare, människor med psykisk ohälsa, arbetslösa, de som lever i ensamhet 

och även ofta en kombination av dem. Dessa olika grupper är något som vi under vårt första 

möte på Samlingspunkten hade svårt att urskilja, på grund av att de flesta av besökarna var så 

välklädda och såg ut som vem som helst: 

Jag påpekar att besökarna ser så välvårdade ut. Kvinnan i personalen jag pratar med säger 

”Ja, ser du en uteliggare här jämfört med i xxx (en stad i Sverige) så syns det knappt att 

dom här är uteliggare, våra besökare har hela och rena kläder och får duscha här”. Det här 

är någonting jag kan hålla med henne om, vissa besökare skulle jag själv aldrig ha 

reagerat på att de var i missbruk eller hemlöshet just på grund av att de är så hela och 

rena. (Fältanteckning, 161109). 

Vid första anblick var det därför svårt att tyda vissa av besökarnas problematik i form av 

bland annat hemlöshet och missbruk, men efter interaktion och deltagande tillsammans med 

dem framgick denna problematik allt tydligare. Det både syntes på deras kroppsspråk då de 

ibland hade en yvig framtoning i sitt beteende vilket kan tyda på att de är påverkade av 

någonting. Vi kunde i vissa fall känna lukten av alkohol när vi kom närmre besökarna. Vi fick 

under en intervju också ta del av att vissa besökare som kommer till Samlingspunkten endast 
är hemlösa, utan någon annan egentlig problematik som missbruk eller psykisk ohälsa:   
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Sen är de ju ren hemlöshet, jag tänker på en kille till exempel, han är hemlös och har 

ingenstans att bo, men han knarkar inte eller drogar inte och dricker inte heller, eller har 

inget konstigt beteende kring drickandet. Men han är hemlös, och det är att det är svårt att 

få bostad här, och dåligt med pengar såklart, väldigt mycket fattigdom. (Intervjuperson 3, 

161125).  

Det här visar att vissa av Samlingspunktens besökare endast kommer dit för att ha en plats att 

gå till, att värma sig eller bara få prata med någon då de inte har någon annanstans att vara. 

Samlingspunkten visar på så vis ännu en gång att den här platsen utgör en trygghet gentemot 

sina besökare. 

8.2 Personalens arbete 
Under våra intervjuer med de anställda på Samlingspunkten upplever vi en enhetlig anledning 

till varför de hamnat på den här typen av arbete. Personalen menar på att det måste finnas ett 

intresse av att möta olika typer av människor i just den här sortens arbete, som har att göra 

med människor i utsatthet. Det framgår att alla har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

människor som både varit i utsatta situationer men även med människor i allmänhet, vissa ur 

personalen har också utbildning rörande dessa ämnen. Det framgår av intervjun nedan: 

Jag har lärt mig väldigt mycket på utbildningen, att man parentessätter sig själv och 

lyssnar in och försöker förstå människan jag har framför mig och dens historia och dens 

berättelse. Att jag verkligen försöker sätta mig in i den, jag kan aldrig säga att jag förstår 

dig, för jag kommer aldrig förstå hur det är att vara uteliggare eller bli våldtagen för jag 

har aldrig varit med om det, men jag kan försöka förstå upplevelsen och lyssna in vad det 

är dom egentligen säger. (Intervjuperson 3, 161125).  

Här tyder intervjun på vikten av att ha någon form av erfarenhet innan personen tar sig an den 

här typen av arbete, som personalen på Samlingspunkten har. Erfarenheten kan hjälpa 

personalen att på ett bättre sätt både möta och utgöra ett stöd för besökarna i fråga. Ytterligare 

en av de anställda bekräftar vikten av att ha ett intresse att möta olika människor:  

Det är viktigt i det här jobbet att man måste ha intresse att möta människor, att vilja va 

öppen för att prata, men även tänka på att man kan få med sig jobbiga historier som man 

måste lära sig att släppa på nått sätt när man går härifrån, det har jag med mig från 

tidigare jobb. Jag har jobbat med mig själv att släppa jobbet när man går från jobbet 

annars orkar man inte. Klart man kan grubbla hemma och undra hur det gick för den 

personen som åkte upp med ambulans efter arbetsdagens slut, men samtidigt så har jag 

barn hemma som tar upp min tid, så det är lätt för mig att släppa och fokusera på dom 

istället. (Intervjuperson 5, 161130).  

Av intervjun att tyda inser vi också vikten av att kunna lämna jobbet när personalen går hem 

för dagen. Samtidigt kan det vara svårt att helt koppla bort besökarna då personalen stundvis 

kan bli berörda av vad de upplevt tillsammans med dessa. Av intervjuerna framgår det att 

personalgruppen har sina olika områden de är bra på i arbetet på Samlingspunkten, vilket 

personalen tycker är positivt då det blir lättare att bemöta de olika besökarna utefter deras 

behov med hjälp av personalens olika styrkor:  

”Samtalen, att vara närvarande, bekräfta att jag ser dom. Det känner jag är min styrka, 

laga god mat är inte min styrka till exempel”. (Intervjuperson 3, 161125). 

Intervjupersonen talar om att hennes styrka i arbetet på Samlingspunkten är i samtalen med 

besökarna, något som vi kan hålla med om då vi under observation sett att många besökare 

anförtror sig till henne. Intervjuperson 1 talar vidare för oss om hans styrka: 
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Skulle jag bara se problemet skulle jag inte få så mycket att jobba med, det är viktigt att 

se människan i ett helhetsperspektiv…jag har en möjlighet att se hela människan och det 

bidrar till en stark ödmjukhet faktiskt, jag är öppen med att jag möter alla människor och 

jag dömer ingen det första jag gör. Då blir det automatiskt att människor kommer till en, 

kan man också visa upp ett tålamod i att stå kvar, att visa att det är okej att folk får 

misslyckas och ändå ta emot dom igen då skapar man förtroende. (Intervjuperson 1, 

161116). 

Det här är två personer ur personalstyrkan som belyser viktiga egenskaper att ha i arbetet med 

utsatta människor. Alla besökare är olika och vissa är i behov av att få prata med någon som 

är bra på att lyssna ur personalen. Andra besökare behöver människor i sin närhet som ger 

denne en andra chans vilket personalen genom sitt tålamod kan ge dessa. Egenskaperna som 

personalstyrkan kan erbjuda ger på så vis en god möjlighet för att kunna möta besökarnas 

olika behov.  
 

8.2.1 Bemötande genom respekt  

Något som tidigt framgår under intervjuerna är personalens arbete för att få alla besökare att 

känna sig välkomna när de träder in till Samlingspunkten. Under intervju 4 får vi tal del av att 

Samlingspunkten har en policy som säger att personalen alltid ska hälsa på besökarna vid 

namn, förutsatt att de kan namnen på dessa. Anledningen till att benämna besökarna vid namn 

berättar intervjuperson 4 är för att det inger en positiv identitet hos besökarna. Intervjuperson 

5 styrker att denna policy inger ett förtroende mellan personalen och Samlingspunktens 

besökare, då han tror att besökarna känner sig ihågkomna och viktiga vilket han talar om här 

nedan:  

Man respekterar alla som kommer in och alla har olika behov, och man försöker göra en 

snabb scanning av människan hur den mår och får bemöta den utefter det, men jag 

försöker bemöta alla med respekt och kan jag namnet på dom som kommer in så upplever 

jag att man får ett bättre förtroende på nått sätt, lika med smeknamn också, det blir en 

avvägning vad man väljer beroende på skicket, hur mycket kan jag gå på, är det läge att 

skämta, eller ska man bara klappa på axeln och säga hej, och ibland kan man ha fel också 

och då få en tillsägelse av besökaren som säger åt mig att inte röra den. (Intervjuperson 5, 

161130). 

I likhet med det som framgår ur intervjun ovan, märke vi redan under vår första observation 

att personalen just hälsade på i stort sätt alla besökare vid namn när de kom in i lokalen. Det 

här tydde på att de kände varandra och hade någon form av relation enligt vår uppfattning. 

När vi sedan fick vetskap om policyn blev det än mer tydligt varför personalen var så noga 

med att hälsa på alla besökare på det här sättet. Genom den här policyn känner vi att 

personalens bemötande av besökarna sker på ett fint och mänskligt sätt, där det finns en tanke 

bakom deras bemötande. Det behöver heller inte vara så mycket mer än att bara visa 

besökarna att personalen finns för dem, vilket vi får ta del av under en intervju:  

Att man finns här, är inte så konstlad att jag är den som går fram till en besökare och 

frågar hej hur mår du på ett tillgjort sätt, besökarna märker på en gång om det inte är 

genuint. Bara att du är här tror jag hjälper mycket, för dom vet att ju jag finns här för 

dom, jag går ingenstans, och bara det här med att veta att nån står kvar fast du är som du 

är gör mycket. Sen behöver det inte vara så mycket att du behöver göra saker för dom, 

utan att du visar mer att jag finns här och jag kommer finnas kvar och det är okej. Då 

skapar man nått däremellan. (Intervjuperson 2, 161121). 

Vi ser därför utifrån de ovan presenterade utdragen från intervjuer med personalen, att respekt 

är något genomgående i arbetet hos dem där de försöker bemöta varje besökare på ett 
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personligt sätt utan att göra sig till. Vi ser det här som att personalen vill möta varje besökare 

efter dennes unika förutsättningar, och arbetar för att få alla att känna sig sedda på ett värdigt 

sätt.  

8.2.2 Fingertoppskänsla 

Vi har tidigt i interaktion med personalen uppmärksammat att alla talar om vikten av att ha en 

fingertoppskänsla i sitt arbete med besökarna, under ett flertal gånger har just ordet 

fingertoppskänsla uppträtt i många olika sammanhang. Personalen har uttryckt det här ordet 

när de har försökt förklara för oss hur de agerar i situationer som är svåra att konkret ge svar 

på, utan det krävs en fingertoppskänsla för att bedöma hur personalen ska handla i den 

specifika situationen:  

Jag har nog ingen strategi, men som sagt, man får läsa folk, varför är de här och vad vill 

dom när dom kommer. Vill dom va ifred eller vill dom ha ett snack eller bara en kram. 

Den som ena dan kommer in och vill ha en kram kan andra dagen komma och medvetet 

inte se mig. Det är jätteolika, lyhördhet helt enkelt och fingertoppskänsla, det är viktigt. 

(Intervjuperson 4, 161130). 

Intervjuperson 4 förmedlar här vikten av att ha en god kännedom om hur personalen ska agera 

i olika situationer. Det här är något som vi tror personalen har tränat upp genom erfarenheter 

då de verkar kunna känna vad som är rätt att göra just där och då. Det här är något som vi 

dock förstår är svårt då ingen situation eller människa är den andre lik. Under ett av våra 

observationstillfällen fick vi uppleva en interaktion mellan en besökare och en kvinna ur 

personalen. Den här situationen visar på hur viktigt det faktiskt är för personalen att ha en 

fingertoppskänsla i sitt vardagliga arbete: 

Vi kommer in tidigt på morgonen och ska genomföra en intervju och jag lägger då märke 

till en besökare som ligger utslagen i en av sängarna. När intervjun efter en timme är slut 

och vi kommer ner till cafédelen igen så ligger besökaren kvar i samma ställning som jag 

uppmärksammat tidigare under morgonen. Efter en stund kan jag se hur en tjej ur 

personalen går fram till besökaren och säger hans namn, sedan lutar hon sig fram och 

känner efter på mannens hals om han har någon puls vad jag förstår, mannen muttrar då 

till och personalen klappar honom på axeln och lämnar honom ifred då hon inte verkar se 

någon fara med honom. Jag reagerar starkt på det här då jag aldrig upplevt något liknande 

tidigare, men det ser trots allt ut som att personalen tar det med ett lugn, vilket lugnar mig 

också. (Fältanteckning, 161116). 

När besökaren vaknar till frågar denne personalen hur han kom till Samlingspunkten, och 

personalen svarar att besökaren kom till öppningen. Det här anser vi styrker vad personalen 

tidigare i intervjuer har sagt till oss, att besökare tar sig till Samlingspunkten när de behöver 

bli omhändertagna eller få hjälp på annat vis. Vi fick under det här tillfället även se vikten av 

att personalen behåller ett lugn gentemot händelser av den här sorten, samt att personalen är 

bra på att läsa av besökarna för att avgöra hur de ska hantera dessa. Intervjuperson 5 beskriver 

för oss under sin intervju om hur han bemöter besökarna på ett lugnt sätt med både sin 

framtoning och kroppsspråk. Han menar på att detta påverkar besökarna till det positiva och 

att lugnet i många fall smittar av sig på dem: 

Det jag får höra av många är att jag är så lugn, och lugn uppfattas av många som att det är 

bra. Så jag tror att jag sprider ett lugn i personalgruppen men även bland besökarna också. 

Och just att läsa av situationen, jag går inte upp i varv om någon kommer in och gapar 

och skriker, utan jag försöker kanske se problemet istället, kommer den här personen 

störa de andra besökarna så måste jag kanske ta ut personen och lugna ner den, eller 

räcker det med att jag går fram och omfamnar besökaren för att ge den uppmärksamhet… 
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Jag tänker på mitt kroppsspråk för att inte uppfattas som någon ordningsvakt, det är 

jätteviktigt för att inte uppfattas som hotfull. Lugnet kommer jag långt på. (Intervjuperson 

5, 161130). 

Intervjuperson 5 talar här om att han agerar olika i sitt bemötande beroende på vilken 

besökare det handlar om, då vissa behöver prata av sig, andra vill bli lämnade ifred och en 

annan bara behöver en kram. Flera ur personalen talar om att besökarna även de är väldigt 

mottagliga för personalens egna sinnesstämningar, vilket gör att personalen kan behöva tänka 

lite extra på sitt förhållningssätt gentemot besökarna. Intervjuperson 4 berättar att besökarna 

läser personalen som öppna böcker:  

Dom kan veta redan innan du själv vet hur du mår, dom läser oss som öppna böcker, dom 

vet precis. Annars skulle dom inte överleva, dom har en otroligt god personkännedom, 

det är liksom det som dom lever på. Dom är jätte, jättemåna om oss, så är det, så är du 

dålig eller varit borta länge och varit sjukskriven eller nått så är dom jätteoroliga. De är 

många som inte har några andra än oss, vi är dom enda närstående som finns. 

(Intervjuperson 4, 161130). 

Förutom att intervjuperson 4 talar om besökarnas goda personkännedom har också vi 

uppmärksammat under våra observationer att besökarna är tacksamma och måna om 

personalen på Samlingspunkten. Vissa av besökarna har i slutet av dagen kramat om 

personalen, talat om hur mycket de betyder för dem och visat en stor tacksamhet till att de 

finns.  

8.2.3 Tillit och förtroende  

Det har under hösten varit tillsättning av ny personal på Samlingspunkten vilket vi förstått har 

påverkat besökarna. Enligt personalen har det i vissa fall har varit jobbigt för besökarna då 

några av dem har svårt att skapa ett förtroende och tillit till ny personal. Något som vi får 

berättat för oss under en intervju: 

Dom är rätt känsliga just när det kommer nya människor, och det har varit mycket 

rullians på personal, som nu i sommar med alla sommarvikarier. Och sen har det ju 

kommit in ny personal också, det reagerar dom ju på. Det blir en stökigare stämning, sen 

så ska det ju testas, det är ju lite som det här med dagismentalitet, testa hur långt man kan 

gå, vad man kan göra utan att få straff…Dom går ju oftast till dom de känner igen om de 

vill ha hjälp med nåt. (Intervjuperson 4, 161130).  

Som vi förstår det är besökarna känsliga för förändring, speciellt när det gäller att ta in nya 

människor i sina liv. Personalen har förståelse för att det är en process för besökarna att skapa 

tillit och förtroende till nya människor, samtidigt som besökarna ser en möjlighet att dra på 

reglerna lite. I intervju med en av de nyanställda frågar vi hur hon upplever mötet med 

besökarna trots sin korta tid på Samlingspunkten och hon förklarar detta för oss: 

I början var det ju bara xxx, hon har ju jobbat här längst och har funnits kvar i sju år, så 

var vi ju tre eller fyra nya som kom på samma gång, det blir ju katastrof i deras huvuden 

liksom, men idag märker jag ju att besökarna börjar kunna mitt namn, och även om de 

inte kan det ena dagen så kan dom det den andra, man får inte ta det personligt men att 

dom börjar prata med dig är ju en bedrift i sig kan jag tycka, man märker ju att det 

kommer mer och mer, men jag har inte bråttom. (Intervjuperson 2, 161121). 

För besökarna handlar det därför mycket om att bygga upp ett förtroende och en tillit till den 

anställda personalen. I tal om förtroendet mellan personal och besökare ser intervjuperson 1 
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en förändring då han flyttade upp i position från att ha varit nära och arbetat med besökarna 

dagligen, till att inte ha samma dagliga kontakt längre: 

Vi är olika som personal och når olika besökare, det är en styrka samtidigt som det är en 

svaghet. Om en person kommer till mig hela tiden för att det är där förtroendet ligger, och 

om uppdragen sen ändras hos personalen finns kanske inte samma möjligheter att finnas 

där… Men har du valt att berätta din historia för mig och inte vill dela den med någon 

annan så är inte jag den som är den. Sen är det andra jag har jobbat så pass länge med nu 

så man hinner med dom besökarna ändå. Nu har man så bra koll på deras liv och dom vet 

om det så det räcker med fem minuter då dom får pysa lite. Men överlag känner jag att 

målgruppen ser annorlunda på mig och att det är ett förtroendekapital som har tappats. 

(Intervjuperson 1, 161116).  

Det framgår ur intervjun ovan att han vill lyfta upp sin personal och få besökarna att kunna 

vända sig till dessa också och inte bara ha förtroende för honom, då han idag inte har lika 

mycket tid för besökarna som han hade tidigare. Intervjuperson 1 menar dock på att han inte 

bara kan strunta i besökarna utan vill hitta vägar till att fortfarande kunna hjälpa dem genom 

att bland annat slussa de vidare eller ta ett snabbt möte om möjlighet finns. 

8.2.4 Konsekvenstänk och beteendeinlärning 

Under våra intervjuer och i interaktion med personal vid de deltagande observationerna får vi 

höra att personalen jobbar för ett konsekvenstänk hos Samlingspunktens besökare. Det här är 

något som personalen gör för att de är måna om besökarna och vill lära in dem i nya 

tankemönster. Under en observation får vi det berättat för oss att personalen tar en symbolisk 

summa pengar för maten, vilket är en del i det här konsekvenstänket:  

När jag står i köket och frågar en personal om hur mycket maten kostar för besökarna 

svarar hon att en måltid kostar som mest 20 kronor, hon säger att det också beror på 

vilken typ av mat det är då soppa är billigare. ”Många har fått pengar idag så då kan vi ta 

20 kronor för maten men om någon bara skulle ha 10 kronor så är inte jag den som är 

den”. Hon talar också om för mig att det stundvis handlar om en avvägning att dela ut mat 

gratis, detta om hon ser att någon besökare mår dåligt och behöver äta men inte har några 

pengar att betala med. (Fältanteckning, 161118). 

Här kan vi tyda hur viktig fingertoppskänslan är hos personalen i olika situationer med 

besökarna då de vill hjälpa i alla avseenden. Personalen förklarar att konsekvenstänket 

kommer in då de genom att sälja mat för just en symbolisk summa pengar vill hjälpa 

besökarna att hantera sina pengar bättre, och se till att de går till vettiga ändamål som 

exempelvis mat istället för deras missbruk. Intervjuperson 1 talar också om konsekvenstänket 

gällande bokning av tvättstugan som Samlingspunkten har för sina besökare. Han lyfter vikten 

av att besökarna får en tid att passa och ett ansvar över att hålla den tiden: 

Att skapa en struktur när övriga livet inte är strukturerat och ett konsekvensbeteende i 

små små steg. Konsekvens och beteende är en jättestor fråga. Lär dig hantera din hygien, 

tvätta, sätt upp en tid till tvättstugan och försök att sköta den tiden så kommer det gå 

bättre för dig sen om du tar dig vidare. Det kan ju tyckas vara superbanala saker, och det 

är det ju för oss men för dom så skapar det kanske nya beteenden och nya funderingar. 

(Intervjuperson 1, 161116). 

Det här konsekvenstänket och beteendeinlärningen som personalen försöker införliva hos 

besökarna är som vi förstått genomgående i deras arbete, och vi kan tydligt se det när 

besökarna just får betala en symbolisk summa pengar för maten samt att de får tillgång till 
tvättstugan om de håller sin tid. Dock har vi uppmärksammat att det här tas emot på olika sätt 
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av besökarna. Vi fick under en observation ta del av en besökares syn på vad personalen 

kallar för en symbolisk summa pengar för maten: 

Jag sitter vid ett bord med en besökare vid lunchtid, han berättar för mig att han inte 

tycker om att personalen tar betalt för maten och säger ”dom finns ju här för att hjälpa oss 

men ändå måste vi betala”. Mannen tittar på mig med en undrande blick och jag drar mig 

för att svara honom, då jag själv tycker att det finns en bra tanke bakom den här 

symboliska summan. Dock vill jag inte tala om för mannen vad jag tänker då jag är rädd 

för att det ska bli ett missförstånd mellan oss. Han kanske inte är medveten om varför 

personalen tar betalt för maten, och jag vill inte trampa honom på tårna genom att säga 

anledningen som ligger bakom. (Fältanteckning, 161116).  

Mötet med besökaren gjorde oss medvetna om att alla besökare inte verkar förstå anledningen 

bakom varför personalen tar betalt för maten. Den symboliska summan är något som 

personalen anser vara för att hjälpa besökarna genom att införliva ett konsekvenstänk. Utifrån 

det här konsekvenstänket och beteendeinlärningen har vi under observation dock inte sett 

många besökare som märkbart har klagat över att maten kostar, eller att de måsta hålla en tid 

till tvättstugan.  

8.3 Interaktion med besökarna 
Under ett observationstillfälle fick vi se en interaktion mellan en ledsen besökare och två ur 

personalen. Den här interaktionen belyser hur personalen värnar och bemöter besökarna när 

de inte mår bra. Den visar även på förtroendet som vissa besökare känner för personalen då de 

anförtror sig till dem när de har det tufft. I ett utdrag av våra fältanteckningar kommer vi här 

presentera denna interaktion:  

När klockan närmar sig 15 då verksamheten stänger blir kvinnan som vi tidigare talat 

med under dagen upprörd och ledsen, något som går att tyda på hennes kroppsspråk då 

hon gråter samtidigt som hon förtvivlat berättar om situationen med sin lägenhet. Hon 

sätter sig vid en bänk nära entrén och två ur personalen sätter sig på huk vid henne, de 

lyssnar på vad hon har att säga och talar lugnt tillbaka, det märks att personalen vill hjälpa 

henne. Kvinnan verkar lyssna på vad personalen säger samtidigt som hon får ge utlopp 

för sina känslor. Inga andra besökare lägger sig i utan jag ser att de fortsätter samtala för 

sig själva vid borden i cafédelen. När klockan slår 15 och Samlingspunkten ska till att 

stänga rycker kvinnan upp sig lite och samlar sig, hon tackar personalen för dagen genom 

att krama om dem och lämnar sedan lokalen med övriga besökare samtidigt som hon 

utbrister ”tack för att ni finns!”. (Fältanteckning, 161109). 

Vikten av att möta och försöka sätta sig in i besökarens situation är något vi fått berättat för 

oss under intervjuer med personalen. De berättar hur de genom erfarenhet har lärt sig att 

bemöta olika människor på bästa sätt, vilket vi även kan se i interaktionen ovan.  

Intervjuperson 3 berättar bland annat för oss om vikten av att lyssna och bry sig om 

besökarna, då dessa sällan har människor i sin närhet som faktiskt tar sig tid att göra det. 

Besökarna är enligt personalen känsliga då många har en dålig erfarenhet av tillit till andra 

människor. Under ett observationstillfälle vid en sångstund på Samlingspunkten får vi 

uppleva hur lätt en situation kan misstolkas mellan en personal och besökare, och hur det i sin 

tur leder till att tilliten för en stund skadas:  

En man frågar om han kan få spela en låt, personalen som spelar säger att det går bra och 

att han kan få göra det när hon är klar. En kvinnlig besökare blir upprörd när låten är slut, 

och personalen fortsätter spela, besökaren säger att det va den andra besökarens tur nu. 

Personalen säger att ”ja, han ska få spela när jag är färdig”, varpå kvinnan menar på att 

det inte stämmer, att han skulle få spela efter endast en låt. Personalen som spelar menar 
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på att hon missförstått henne. Kvinnan brusar då upp och säger att personalen ljuger, är en 

lögnare, hon reser sig därefter upp och gormar ”jag tänker inte sitta kvar och lyssna på 

någon som ljuger” och lämnar lokalen i tumult. Efter en stund kommer hon in igen, 

fortsätter gorma ”jag blir besviken, hur ska jag kunna lita på personalen om dom ljuger?”, 

en annan personal försöker lugna henne och säger åt kvinnan att hon ska dämpa sig, jag 

märker hur andra besökare blir irriterad på att hon överröstar musiken. (Fältanteckning, 

161118).  

Under observation av det här tillfället går det att tyda hur skört förtroendet är för vissa 

besökare och hur lite som behövs för att skada deras tillit till personalen. Personalen har dock 

talat om för oss att besökarna sällan är långsinta utan att humöret kan skifta snabbt, vilket vi 

tror gör att personalen ofta backar lite och låter besökarna få utlopp för att sedan lugna ner sig 

själva. Något som vi också sett under observation att det fungerar då besökarna ofta snabbt 

lugnar ner sig efter ett utbrott. Under en av våra observationer lägger vi även märke till att 

killarna i personalstyrkan är populära bland de manliga besökarna. Intervjuperson 2 styrker 

detta i sin intervju då hon tror att besökarna saknar fler män i personalen, det har hon 

reflekterat över då de manliga besökarna gärna går fram till killarna först när de jobbar. Under 

en observation syns det att killarna i personalen verkar vara uppskattade av de manliga 

besökarna:  

Jag sitter och blickar ner över cafédelen från övervåningen då jag ser hur en av killarna i 

personalen hälsar en manlig besökare välkommen. De knockar sina knytnävar mot 

varandra likt ett vänligt handslag, som den här besökaren brukar göra mot personalen. 

Besökaren går därefter till ett av borden och sätter sig ner, personalen som han hälsat på 

följer efter och slår sig ned bredvid mannen. Det märks att personalen har svårt att höra 

vad besökaren säger då han uttrycker sig fumligt och otydligt och personalens 

ansiktsuttryck ser frågande ut. Dock verkar besökaren mest njuta av att ha den manliga 

personalen där som lyssnar då han ser glad ut och skrattar mot denne, så det kanske inte 

gör något att de inte förstår varandra ändå. (Fältanteckning, 161125). 

Intervjuperson 5 styrker det här under sin intervju då han talar om för oss att han sällan sitter 

vid ett bord ensam utan att en besökare kommer fram. Han lyfter också upp att de manliga 

besökarna gärna vänder sig till killarna i personalstyrkan om de vill prata eller behöver hjälp 

med något. Intervjuperson 5 anser också att det är bra med en blandad grupp av både män och 

kvinnor i personalen, att en bra en mix i både ålder och kön skapar en trygghet hos besökarna 

då de har flera alternativ att vända sig till och relatera sina problem med.  

8.4 Personalen som grupp 
Under intervjuer med personalen uttrycker många av dem vikten av att inte ta åt sig personligt 

när besökarna på något vis nedvärderar dem eller bryter mot Samlingspunktens regler. Dessa 

regler innefattar bland annat att inte hota personal eller andra besökare och att det inte är 

acceptabelt med ett aggressivt beteende. Under en intervju får vi ta del av hur en anställd 

reagerar när en besökare blir arg på honom: 

Att inte ta åt sig är jätteviktigt, samtidigt som man ska kritisera sig själv lite, att analysera 

sig själv, vad hände, jag kanske gick på lite för hårt, att ja jag har missbedömt situationen, 

så nu har jag lärt mig att så funkar den personen och då är det bättre att den besökaren får 

komma till mig nästa gång kanske, alla är ju olika. (Intervjuperson 5, 161130).  

Intervjuperson 5 talar här om vikten av att kunna vara självkritisk när en jobbig händelse 

uppstår med en besökare. Han menar på att det bidrar till en reflektion över hur hans egna 
beteende kan ändras framöver, för att eventuellt kunna motverka att en likande situation 

uppstår igen. Samtidigt menar han på att alla besökare är olika och att det tar tid att lära sig 
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hur den enskilda besökaren fungerar. Personalen talar även i intervjuerna om att de i stort sätt 

alltid står kvar oavsett vad som händer, vilket de menar inger en trygghet för besökarna om de 

har betett sig illa. Dock finns åtaganden om reglerbrottet är av större grad vilket kan leda till 

att en besökare blir avstängd en längre tid från Samlingspunkten. Under en intervju berättar en 

anställd om känslan av att stänga av någon: 

Man vill ju inte sätta dom i skiten, framförallt inte nu när det är kallt, usch det är jobbigt. 

Det är bland det svåraste man kan göra i det här jobbet, hur jävlig nån än har varit så 

känns det otroligt tufft att säga till besökarna att de tyvärr får vara ute. Vi är dock bra på 

att vara flexibla om en besökare är ångerfull, ber om ursäkt och liksom visar på att det där 

den gjorde inte var bra och att den ska bättra sig…Stänger vi av någon en längre tid så 

gör vi en orosanmälan direkt om vi vet att den här personen inte har någonstans att vara, 

och även om du blir avstängd så har du möjlighet att hämta kläder och låna telefon för att 

ringa. Du får inte vistas i lokalen men du har ändå rätt att ta del av grejerna här, lite 

ödmjukhet måste man faktiskt ha. (Intervjuperson 1, 161116). 

Att Samlingspunkten trots avstängning kan tillgodose besökare med bland annat kläder och 

även slussa de vidare om besökaren inte har någonstans att bo, visar på att trots 

omständigheterna så tar personalen ändå ansvar över sina besökare och bryr sig om dessa. 

Intervjuperson 2 berättar för oss att de som personal inte kan gå runt och vara oroliga för vad 

som kan komma att hända, det vill säga om någon besökare skulle bete sig illa mot 

personalen. Det här är något som intervjuperson 1 styrker samtidigt som han utvecklar vikten 

av att förstå konsekvenser av hot och våld från besökarna: 

Det har är nog ett av det svåraste jobbet du kan ha när det gäller socialt arbete, här är 

människor påverkade och det ska man ha respekt och förståelse för. Vi ska ju fortfarande 

möta människor som just människor, men det kan hetta till. Det händer ju skit, det är 

nackdelen med det här jobbet att det är så mycket hot och våld, faktiskt. Det handlar om 

toleransnivån, automatiskt när du börjar här så får du en helt annan toleransnivå för hot 

och våld, vilket är illa om man ska hårdra det. Sen kan jag förstå att det är en 

nödvändighet för att orka med att jobba här, men du blir automatiskt lite mer hårdhudad. 

Det är en ständig oro jag har för personalen att de ska ta på sig för mycket. De psykiska 

hoten och trakasserierna sker ständigt och är påfrestande för personalen. (Intervjuperson 

1, 161116). 

Vi förstår att intervjuperson 1 känner ett ansvar över personalen och att han vill deras bästa, 

dock så är det nödvändigt att personalen är tåliga som personer då den här typen av socialt 

arbete kräver det av dem. Som vi förstår det så krävs det en kombination av att inte vara rädd 

för besökarna, men också ha i åtanke att toleransnivån kan öka för mycket. Intervjuperson 1 

talar vidare om förebyggande åtgärder som personalen arbetar efter för att minska risken att 

hamna i riskfulla situationer med besökarna. Han berättar bland annat att de alltid måste vara 

två ur personalen som går ner med en besökare om de ska till källaren för att hämta kläder, då 

de ensamma lätt skulle kunna hamna i sårbara situationer. Under en observation får vi ta del 

av hur personalen håller på denna regel och hur de förhåller sig till besökare när de ber om att 

få gå ner till källaren när möjligheten inte finns: 

En kvinnlig besökare sitter vid ett bord och samtalar med en ur personalen. Hon frågar 

om de kan gå ner i källaren och hämta en tröja åt henne. Personalen tittar sig omkring och 

jag hör att hon sedan svarar att de är för lite personal för tillfället och ber besökaren vänta 

en stund. Kvinnan verkar förstå och svarar ”säg till när du har tid att gå ner”. En stund 

senare ser jag att två personal kommer in i lokalen. Jag hör att personalen som tidigare 

pratat med besökaren ropar till en av kollegorna och frågar om hon kan gå ner i källaren 

med henne. Det går bra och personalen ropar till sig besökaren att de nu kan följa med 
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henne ner, varpå besökaren studsar upp från stolen och går ner till källaren tillsammans 

med dem. (Fältanteckning, 161125).  

I vissa fall har vi uppmärksammat att personal trots allt har gått ner i källaren själv då 

möjlighet att gå två inte har funnits. Vid dessa tillfällen har besökaren då istället fått vänta 

uppe i lokalen medan personal har hämtat upp det som besökaren vill ha.  

8.4.1 Spegling 

Enligt personalen är det av stor vikt att kunna ventilera sig gentemot varandra, för att få 

utlopp för frågor och känslor rörande arbetet på Samlingspunkten. Varje morgon och 

eftermiddag har personalen avsatt tid för ”spegling”, som innebär en stund för personalen att 

tillsammans prata och reflektera över arbetet. Under morgonspeglingen lägger personalen upp 

en plan för dagen där de går igenom viktiga aspekter att tänka på, vilket kan handla om att 

någon besökare ska stängas av eller om någon ur personalen behöver följa med en besökare 

på möte. Under eftermiddagsspeglingen får istället personalen tid att tillsammans reflektera 

över dagens händelser och möten de haft med besökarna, här kan de också ta upp frågor som 

de har gällande arbetet. Speglingen bidrar till att personalen ska kunna stötta sig i sina 

kollegor om saker som de inte vill bära på själva. Tanken bakom speglingen är just att 

personalen ska ha möjlighet att ventilera sig gentemot varandra, samt att hålla alla 

informerade om vad som händer på Samlingspunkten. Nedan får vi ta del av hur en ur 

personalen ser på speglingarna: 

Speglingarna är jätteviktiga. Det är ju viktigt att man i en sån här personalgrupp är enade 

och stöttar varandra, det är inte jag som jobbar utan det är vi som jobbar. Man måste 

skapa den här vi-känslan, oavsett vad det gäller, att aldrig hänga ut en enskild, utan att det 

är alltid vi, vi som tar beslut, inte jag. (Intervjuperson 4, 161130). 

Vi fick aldrig tillfälle att närvara under en spegling då personalen ville hålla dessa inom 

personalgruppen, vi tror att det är just för att de kanske tar upp känsliga ämnen som de inte 

vill att obehöriga ska ta del av. Dock fick vi höra att personalgruppen verkade vara enade om 

att speglingen är en viktig del av arbetsdagen. Personalen har utöver speglingen också tillgång 

till handledning hos psykologer, där de efter behov kan få stöd och tillfälle att prata om 

privata angelägenheter samt vad som sker på jobbet: 

Handledning med psykolog har vi en gång i månaden, eller har jag i alla fall. Det är 

jättebra, det är verkligen superduperbra. Där man får liksom, prata om vad man har på 

hjärtat, inte bara jobb. Det är såklart inriktad på jobbet, men ofta hör det ihop liksom, hur 

man mår och så. Det tycker jag är jättebra. Vi har även ett kriscenter, så skulle det ske 

nånting, säg att vi har nån som dör på stället och att jag kanske hittar den här personen, 

och mår jättedåligt över det och verkligen bara tappar det liksom, jag klarar inte detta, då 

har vi ett kriscenter som det bara är att bli ditskickad, sen har vi ett fullt kristeam som 

hjälper en då. Om man trillar så finns det liksom ett nät som backar upp en. 

(Intervjuperson 3, 161125).   

Vi förstår att handledningen fungerar som en förebyggande åtgärd för personalen, att de där 

ska få tillfälle att ventilera sig med någon utifrån. Skulle det värsta ske har personalen även ett 

skyddsnät i form av ett kristeam som kan fånga upp den i personalen som inte mår bra. Under 

en intervju får vi ta del av att de skett en förbättring för personalens psykiska hälsa då 

handledning hos psykolog inte fanns tidigare. Att det idag finns tillgång till detta är något som 

vi sett att personalen verkligen uppskattar och ser vikten av att ha.  
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8.5 Interaktion mellan besökarna  
Vi kommer här nedan att presentera en interaktion mellan besökare på Samlingspunkten, en 

interaktion som belyser deras sätt att ta hand om varandra. Under observationen ser vi hur 

besökarna är måna om varandra i sitt sätt att hjälpas åt när någon mår dåligt: 

Det kommer in två män i lokalen, varav en ser väldigt sliten ut. Han får hjälp att hålla sig 

uppe av sin kompis när de går igenom lokalen, för att sedan sätta sig vid ett bord utanför 

rummet där sjukvården idag befinner sig. Det är upptaget för tillfället, så kompisen säger 

åt sin slitna vän att han får vänta lite. En stund senare ser jag att sjukvården kommer ut, 

de talar med mannen som knappt kan sitta upp på stolen, jag ser att mannen med möda 

försöker sträcka upp sina armar, sedan får han hjälp in i rummet av kvinnorna i 

sjukvården. (Fältanteckning, 161118). 

Den här interaktionen visar hur besökarna stöttar varandra och agerar när de tror att någon är i 

behov av mer hjälp, det visar även på att sjukvården fyller en viktig funktion för 

Samlingspunktens besökare och att besökarna är medvetna om vilka dagar de finns 

tillgängliga. En stund senare stannar en ambulans utanför Samlingspunkten, 

ambulanspersonalen kommer in med en bår i lokalen och besökarna säger åt varandra att göra 

plats för dem: 

En man som jag sitter bredvid säger till några andra besökare “Det går liksom inte att 

supa hur mycket som helst”. Han säger sedan till mig att han är orolig för sin kompis, att 

han inte skulle vara här om det inte var illa, utan att han då skulle vara ute på stan och 

supa. Jag upplever att det har blivit en orolig stämning i lokalen sedan ambulansen kom, 

det är många som frågar vem det är som mår dåligt och vad som har hänt honom. Jag ser 

sedan att ambulanspersonal och övrig personal kommer ut ur rummet där sjukvården 

håller till med den slitna mannen liggandes på båren. Återigen börjar besökarna hojta till 

varandra om att flytta på sig, en man som sitter på en säng utanför sjukvården ställer sig 

upp och lyfter upp sängen han sitter på så att båren ska kunna komma förbi. 

(Fältanteckning, 161118). 

Fortsättningen på interaktionen med den slitne mannen belyser ännu en gång hur besökarna 

verkar förstå allvaret i situationen, och vara väldigt måna om varandra och hjälpsamma när 

någon mår dåligt. Efter att ambulanspersonalen åkt iväg med den slitne mannen blev det fort 

lugnt i lokalen igen och besökarna fortsätter med sitt: 

Jag ser att mannen som var orolig för sin vän går iväg och köper lunch, kort därefter 

sätter han sig bredvid mig igen och börjar äta, jag frågar om det smakar bra varav han 

säger att det smakar okej. Strax därpå skjuter han ifrån sig maten och säger till en 

kvinnlig besökare som står bredvid bordet att hon kan få resten av maten om hon vill, hon 

spricker upp i ett leende och tackar mannen så mycket. Han vänder sig till mig och säger 

“det är så vi gör här, varför kasta?” Varpå jag ler mot han och säger att det var snällt av 

han. (Fältanteckning, 161118). 

De små gesterna som vi ser mellan besökarna sker ofta men handlar om ganska små saker, så 

som att ge någon sina matrester eller överraska en kompis med en cigarett. Att ta hand om 

varandra inbegriper även en viss grad av att besökarna håller ordning på varandra och sätter 

gränser i lokalen. Här kommer vi belysa en interaktion som talar om just denna gränssättning 

mellan två besökare: 

Jag hör hur en kvinnlig besökare sitter och samtalar med en av personalen vid ett av 

borden i cafédelen. Besökaren talar med hög och upprörd röst om hur hon känner sig illa 

behandlad av vården och psyket, att de inte tar henne på allvar. Kvinnan i personalen som 
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sitter och lyssnar försöker lugna besökaren som verkar bli mer och mer upprörd och 

rösten höjs ytterligare. Jag hör då hur en annan besökare plötsligt ryter till ”Nu får du ta 

och lugna dig!”, jag hoppar till lite och ser att han som ryter ligger i en av sängarna och 

försöker sova. Kvinnan dämpar tonen och talar sedan tystare efter tillsägelsen. 

(Fältanteckning, 161125).  

Det här är en av flera interaktionstillfällen då vi har hört besökarna säga åt varandra att lugna 

ner sig och vara tysta. Besökarna verkar trots sitt sätt att säga åt varandra, försöka upprätthålla 

en god stämning i lokalen genom att hålla koll på varandra utan att personalen alltid måste 

blanda sig i. Det verkar även råda en acceptans mellan besökarna då de får utrymme att 

”fostra” varandra genom dessa tillsägelser, då vi inte hört någon motsätta sig en tillsägning 

under våra observationstillfällen.  

8.6 Sammanfattning av resultatet 
Arbetet på Samlingspunkten innebär att den ena dagen inte är den andra lik, ett arbete där 

personalen ständigt jobbar för att försöka hjälpa besökarna som kommer dit efter den 

enskildes behov. Att alltid försöka möta besökaren redan i dörren med dennes namn, samt ett 

välkomnande intryck görs för att bidra till en positiv identitet till besökarna. Ett personligt 

bemötande utefter besökarens förutsättningar inger en tillit och ett förtroende gentemot 

personalen, något som de ständigt arbetar för. Det krävs även att personalen har en respekt för 

besökarnas olika problematik för att kunna förstå besökarna i deras skiftande mående, men att 

ändå kunna möta dessa och finnas där som stöd. Det framkommer också att besökarna har en 

respekt gentemot varandra och även personalen, då de hjälper till så gott de kan när någon 

besökare mår dåligt eller om någon ur personalen är frånvarande. 

För att kunna möta de olika besökarna på bästa sätt ligger det stor vikt i att ha erfarenhet av 

människor i olika situationer, det kan både ha att göra med erfarenhet från arbetslivet men 

också från utbildning inriktad på människor. En god personkännedom och fingertoppskänsla 

är något som växer fram ur erfarenheten, något personalen på Samlingspunkten lyfter upp 

som viktiga egenskaper i det här jobbet. Men det mest genomgående bland personalen för att 

kunna klara av ett arbete med människor i utsatthet, är att de i grunden alla har ett intresse av 

att arbeta med och möta olika människor. Personalens sätt att arbeta inger på så vis en 

trygghet i besökarna, då de känner sig bekräftade och vet att personalen vill dem väl i alla 

avseenden. Även lokalen i sig inger också en trygghet då basbehoven som sömn, mat och 

socialt samspel finns att få på Samlingspunkten. Besökarna lyfter fram sin tacksamhet till att 

personalen och Samlingspunkten finns till deras förfogande, när dessa ofta inte har någon 

annanstans att vända sig till eller befinna sig om dagarna.  

För att klara av ett arbete med människor i utsatthet krävs det att personalen får utlopp för sina 

tankar och känslor, då det ofta uppkommer jobbiga situationer på Samlingspunkten. Här faller 

både speglingen och handledningen in som viktiga inslag där personalen får ventilera sig 

gällande både arbetet, det privata och alla känslor som uppkommer som en effekt av det. En 

annan viktig aspekt som lyfts upp är att kunna släppa arbetet efter dagens slut. Det krävs för 

att personalen ska klara av sitt arbete, samt att de inte ska bli för känslomässigt engagerade i 

besökarna som kommer till Samlingspunkten.  

9. Diskussion 

9.1 Syfte och frågeställning 
Vi hade som syfte för denna studie att undersöka personalens arbete och insats för besökarna 

på Samlingspunkten. Vår övergripande fråga blev därför att undersöka hur personalen på 
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Samlingspunkten arbetade för att stötta och hjälpa sina besökare. Som komplement till den 

här frågan såg vi också vikten av att inbegripa hur besökarna uppfattade och interagerade 

inom Samlingspunkten. Resultatet av vår övergripande fråga har visat på att personalens 

arbete huvudsakligen och genomgående karaktäriseras av att möta alla besökare som jämlika 

människor. Med andra ord att alla har rätten till att bli behandlad med respekt och vördnad, 

oavsett livssituation eller problematik som de bär på. Dock måste personalen ständigt ha i 

åtanke att arbetet med besökarna kräver en försiktighet, då besökarna bland annat kan vara 

påverkade av droger och att de lever i en svår situation som gör att de kan bli oberäkneliga i 

sina handlingar. Det här bidrar till att besökarna inte kan ses som jämlikar fullt ut av 

personalen, på grund av att de bär på en problematik som inte går att bortse ifrån.  

Resultatet av den kompletterade frågan har visat på att besökarna ser Samlingspunkten som en 

trygg plats att komma till, på grund av att platsen i sig på ett eller ett annat sätt uppfyller deras 

basala behov. Det här är något som vi har uppmärksammat att besökarna uttryckt i stor 

tacksamhet, vilket har visat sig genom deras ord, kroppsspråk och känslan som vi har fått 

genom vårt deltagande och våra observationer av besökarna på Samlingspunkten. Trots det 

positiva gensvaret vi uppfattat av besökarna har vi ändå känt av att Samlingspunkten inte 

alltid kan bära det stora ansvaret av besökare som strömmar in och behöver hjälp. Det är 

något vi har märkt av i lokalen då det stundvis har blivit rörigt och oroligt bland besökarna, på 

grund av vad vi tror vara en brist i att personalstyrkan och lokalen är för liten för att tillgodose 

varje enskild besökares behov.  

Genom att vi själva har fått varit delaktiga och närvarande på Samlingspunkten har vi båda 

fått en stor ögonöppnare för den här typen av arbete, som vi i efterhand har reflekterar över att 

vara av väldigt stor vikt för utsatta grupper i samhället. Att med egna ögon och att kroppsligt 

närvara, har för oss på så vis bidragit till en djupare förståelse för Samlingspunktens arbete 

som en hjälpande aktör och dess betydelse för besökarna. Vi har i resultatet sett personalens 

engagemang i sitt arbete för att göra livet i sin helhet bättre och mer stabilt för 

Samlingspunktens besökare, något som fick oss att än mer vilja åskådliggöra den här typen av 

arbete. Då vi har interagerat med personalen och besökarna har vi fått tillgång till hur de båda 

grupperna uppfattar och interagerar inom Samlingspunkten, vilket har gjort att resultatet 

kommer från rätt källor.  

Inblicken i en sådan här typ av hjälpande verksamhet har för oss utifrån Samlingspunktens 

personal och besökare skapat en förståelse, där vi har märkt att platsen i stort inger en 

trygghet för sina besökare. Samlingspunkten är en verksamhet som har möjlighet att stötta 

och hjälpa människor genom väldigt enkla medel såsom tillgång till sängar, personal och 

varm mat, vilket är något som bidrar till denna trygghet. Besökarna kan dock själva skapa en 

orolig stämning på Samlingspunkten när de triggar upp varandra, något som föder en ännu 

större orolighet bland alla som vistas där. Det här påverkar tryggheten inom Samlingspunkten 

negativt då personalen inte alltid kan förse besökarna med det lugn som de är i behov av. Det 

tror vi är för att gruppen av besökare är en så pass mycket större del än personalen, och därav 

lätt sätter prägel på klimatet i lokalen. Som vi har förstått det kan vem som helst någon gång 

under livet stå i behov av stöttning från en Samlingspunkt, även du och jag. Vi har fått tagit 

del av historier som visar på hur lätt det kan vara att hamna snett, och hur svårt det kan vara 

att ta sig tillbaka. Att samhället också snabbt kan döma människor utan några egentliga belägg 

gör inte vägen tillbaka lättare.  

Den etnografiska metoden har tillåtit oss att ha ett öppet förhållningssätt under studiens gång, 

något som vi både har varit positiva och negativ till. Vi anser att det är positivt att syftet i en 

etnografisk studie kan få växa fram likt en process, då vi inte hade möjlighet att i förväg veta 

vad fältet skulle komma att visa oss. När vår studie tog en annan riktning på grund av att det 
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blev en ändring i våra observationer, kände vi dock båda två att det stundvis blev jobbigt då vi 

inte hade så mycket kontroll över studien. Vi blev här tvungna att modifiera vårt syfte och 

frågeställning. Anledningen till modifieringen var för att vi inte längre fick möjlighet att föra 

deltagande observation med besökarna. Det här medförde dock tillslut att syftet och studien 

kom att ändras till det bättre till vår glädje. Allt som krävdes var tålamod och ett förtroende 

till att det redan insamlade materialet skulle vägleda oss i rätt riktning, vilket vi stöttade 

varandra i att tänka när det stundvis var jobbigt.  

Vårt utgångssyfte var att belysa besökarnas upplevelse av Samlingspunkten, men på grund av 

ändringar i observationen blev vi tvungna att flytta fokus till personalens arbete för besökarna 

istället. Något som vi idag är tacksamma för att det hände, då vi anser att vi fått fram 

användbar och viktiga data angående personalens arbete på en sådan här typ av hjälpande 

verksamhet. Trots att vi mitt i studien behövde modifiera vårt syfte och frågeställning kan vi 

på så vis nu i efterhand se tillbaka hur denna vändning berikade studien. Vi fick besvara vårt 

syfte och frågeställning på ett annorlunda sätt än vad det från början var tänkt, men det gav 

oss möjlighet att belysa och lyfta det viktiga arbetet som görs för utsatta människor. 

9.2 Tidigare forskning 
Vi har gjort tre stycken tematiseringar utifrån den tidigare forskningen, dessa anser vi belyser 

forskningen samt är relevanta för vårt arbete. Vi kan nu efter genomförd studie därav knyta an 

dessa teman till vårt resultat. De teman som vi urskilt ur den tidigare forskningen berör de 

hemlösas vardag, identitet och stöd för människor i utsatthet.  

Ur det första temat som vi valde att döpa till de hemlösas vardag tog vi med Benjaminsens 

(2016) studie, där resultatet visade att det var en större risk att hamna i hemlöshet för 

individer som hade en kombination av missbruk och psykisk ohälsa. Även Arnsvik (2012) 

skriver i sin forskningsrapport om att många hemlösa hade en problematik av bland annat 

alkohol och droger som tagit över deras liv. Dessa resultat är något som stämmer väl överens 

med vad vi har förstått och fått fram i vår studie genom intervjuer med personalen på 

Samlingspunkten, då många av besökarna har en kombination av olika problematik med sig.  

Det här är ingenting som vi blev förvånade över då vi förstår att det är många faktorer som 

spelar in för att en människa kan komma att bli hemlös. Resultatet i vår studie visar att 

somliga av besökarna på Samlingspunkten inte alla gånger bar med sig någon form av 

missbruksproblem, men ändå hamnat i hemlöshet på grund av bland annat dålig ekonomi och 

bostadsbrist. Arnsvik (2012) presenterade även i sitt resultat att de hemlösa behövde någon 

närstående som hjälpte och motiverade dem för att kunna genomföra en förändring i sin 

livssituation. Vi har i vår studie märkt att personalen på Samlingspunkten agerar just som 

besökarnas närstående då de stöttar, motiverar och står kvar så gott de kan för att hjälpa 

besökarna. Genom vårt resultat har vi fått fram att inte alla besökare har någon närstående att 

vända sig till och att de då vänder sig till personalen istället. Dock har vi upptäckt en skillnad i 

vårt resultat gentemot Arnsvik (2012), då personalen har talat om för oss att de i vissa fall inte 

kan göra mer än att bara finnas till för besökarna, detta då motivationen i vissa fall måste 

komma inifrån för att det ska ske en förändring.  

Det andra temat som uppkom från den tidigare forskningen var identitet. Morris (2011) 

resultat visade på vikten av att bli behandlad som en människa och inte utefter vilken 

problematik människan hade. Därför visade Morris (2011) resultat på att bemötandet var 
viktigt för att kunna motivera människor i missbruk till att skapa en bättre bild av sig själv. 

Här kan vi utifrån vårt resultat utläsa en likhet med Morris (2011) då personalen på 

Samlingspunkten försöker arbeta för att se människan och inte problematiken besökarna bär 

på. Ett tydligt exempel på det är att personalen alltid försöker benämna besökarna vid namn 
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och på så vis skapa en likvärdig relation dem emellan. Det här var något vi reflekterade över 

tidigt under fältarbetet på Samlingspunkt då vi blev förvånade när personalen kunde nästan 

alla besökares namn, vilket vi blev glatt överraskade av då vi inte hade tänk att de skulle ha en 

sån intim relation med besökarna som de verkade ha. Även Terui och Hsiehs (2016) resultat 

handlade om hur det med enkla medel, så som tillgången till rena kläder och dusch gick att 

hjälpa människor i utsatthet till en mer positiv identitet av sig själv. Vi har både sett och fått 

det bekräftat för oss att besökarna i vår studie genom dessa enkla medel fått möjlighet att 

känna sig som värdiga individer där och då. Det har vi genom observation sett då besökare har 

utstrålat stolthet när denne är nyduschad och klädd i rena kläder. Något annat som berör temat 

identitet och som vi uppmärksammat är att personalen agerar olika beroende på vilken 

besökare som de interagerar med, då de berättat vikten av att de måste förstå att ingen 

besökare är den andre lik. Vi har kommit att förundras över personalens förhållningssätt till de 

olika människor som kommer till Samlingspunkten, då det sker utefter respekt för varje 

persons unika identitet vilket är beundransvärt.            

Det sista temat vi tematiserade fram i den tidigare forskningen var stöd för människor i 

utsatthet. Chenhalls (2008) presenterade ett resultat som visade att det inom en hjälpande 

verksamhet fanns regler för att människorna där skulle utveckla en känsla av ansvar och 

självdisciplin. Vi kunde i vårt resultat även se hur Samlingspunkten har regler och 

konsekvenser för sina besökare där dessa kan bli avstänga från verksamheten om de misskött 

sig, samt regler att förhålla sig till när de vistas där. Det här är något som vi uppfattat finns 

just för att försöka skapa en självdisciplin och ansvar, som på så vis kommer hjälpa besökarna 

även utanför verksamheten. Ett annat resultat i en artikel skriven av Kim & Yang (2016) 

belyste vikten av att ha en tillflyktsplats att vända sig till när individerna var i behov av hjälp 

och stöttning. Platsen bidrog enligt forskarna till en trygghet och stabilitet för de individer 

som tog sig dit, där dessa gavs utrymme till att kunna genomgå en förändring genom att 

fångas upp av de anställda som kunde hjälpa dem vidare. Det här är något som vi i vår studie 

kan relatera till, då vi både har fått sett och hört hur besökare kommit till Samlingspunkten när 

de exempelvis varit sjuka och behövt stöd.  

Utifrån den tidigare forskningen har vi upptäckt att det finns mycket att finna om just 

människor som på olika sätt befinner sig i utsatthet. På grund av detta underlättade det för oss 

i vår studie då vi snabbt kunde hitta relevant fakta från tidigare studier som kom att hjälpa oss 

framåt. Det vi upptäckte var dock att ingen utav den tidigare forskningen hade lagt fokus 

enbart på hur personal arbetar för att hjälpa och stötta människor i utsatthet inom en specifik 

kontext. Då vår studie berör just hur personalen arbetar på Samlingspunkten för besökarna 

kan vår studie fylla den kunskapsluckan till den befintliga forskningen. Vår studie kan därför 

komplettera till den tidigare forskningen då denna studie lyfter upp viktiga komponenter i 

arbetet som personal utför för människor i utsatthet.     

9.3 Teoretisk och begreppslig referensram 
Utifrån våra valda teorier och begrepp kommer vi nu att sätta dem i relation till det resultat 

som har framkommit av studien. Dessa teorier och begrepp visade sig tidigt under studiens 

gång vara relevanta och kom stundvis att hjälpa oss hålla fokus under fältarbetets gång. 

Något som vi tidigt under studien fann användbart för vårt fortsatta arbete var Goffmans 

(1990) begrepp om stigma. Vi visste sedan innan och upptäckte även på plats att besökarna 
som kom till Samlingspunkten innefattade någon form av problematik. Det kan från 

samhällets syn ses som någon form av stigma, vilket gjorde att begreppet blev självklart att ha 

med i denna studie. Enligt oss är begreppet stigma ett negativt laddat ord där det i denna 

studie handlar om att en individs yttre attribut och personliga egenskaper såsom hemlöshet 
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och alkoholism fördöms av samhället. Goffman (1990) skulle se dessa som stigmatiserade 

individer av samhället, där de fått en stämpel vilket kan bidra till att de också ser sig själv 

utifrån samhällets ögon. Det vårt resultat visar är att personalen på Samlingspunkten medvetet 

arbetar med att skapa en positiv identitet hos besökarna. Det sker genom att kunna deras namn 

och i alla avseenden försöka bemöta besökarna utefter deras personliga egenskaper och inte 

bara se deras problematik. Genom att se bortom besökarnas stigman har vi lärt känna 

besökarna och bemöta dessa på samma vis som personalen gör, det vill säga utifrån 

besökarnas positiva egenskaper och inte deras stigma. Vi har likt Goffman (1990) sett att 

stigmatiserade individer söker förståelse hos varandra på Samlingspunkten, även personalen 

har visat på att de genom erfarenhet lärt sig hur de ska visa förståelse för besökarna och kunna 

hjälpa dem. Bara efter några få observationer på Samlingspunkten kunde vi ansluta oss till 

personalens förhållningssätt gentemot besökarna, då vi fick möjlighet att se dessa bortom 

deras stigma. Dock är vi medvetna om att samhället utanför Samlingspunkten fortfarande kan 

komma att se besökarna som problem och inte som deras jämlikar. Det här är något som 

därför styrker Goffmans (1990) teori om att samhället kategoriserar en individ, utan några 

egentliga belägg mer än vad första anblick har att döma.  

Vi ansåg även Giddens (2014) teori om konfiskering av erfarenheten vara passande för vår 

studie, då den handlar om att avvikande beteenden och individer tas bort från samhällets 

allmänna utrymmen för att inte störa. Även den här teorin anser vi vara negativt laddad likt 

Goffmans (1990) begrepp om stigma, då konfiskeringen av erfarenheten också handlar om att 

samhället dömer ut vissa beteenden och individer som inte passar in i normen. 

Samlingspunkten kan ses som en plats där oönskade beteenden samlas, på så vis fungerar 

Samlingspunkten som en konfiskeringsarena där Giddens (2014) menar att beteenden och 

individer kan vistas utan att störa övriga samhälle.  

Dock ändrades vår syn på Samlingspunkten som en konfiskeringsarena i vår studie, när vi 

upptäckte att besökarna som kom dit gjorde det frivilligt för att de tyckte om att vara där. Det 

var med andra ord ingen som tvingande människors oönskade beteenden till denna plats. Vi 

upplevde att många besökare förmedlade en positiv känsla när de klev in i Samlingspunktens 

lokal. Många av dem blev ofta var kvar under hela dagen, tog del av resurserna och umgicks 

utan någon form av tvång eller disciplin från personalen. Vi kan dock till viss del hålla med 

om att Samlingspunkten innefattar vissa delar som finns i en konfiskeringsarena, såsom regler 

och en form av kontroll av besökarna som kommer dit. Vi har både hört och sett besökare 

som klagat på Samlingspunktens regler och förhållningssätt, då de anser att de stundvis blir 

orättvist behandlade. Exempel på detta visar sig i frustration över att behöva betala för mat 

eller att bli avstängd från Samlingspunkten. I enlighet med Giddens (2014) teori ser vi att 

Samlingspunkten från samhällets perspektiv kan ses som en konfiskeringsarena, då oönskade 

beteenden samlas och på så vis tas bort från samhällets gator och torg. Därav kan 

Samlingspunkten utifrån samhällets syn ses som en positiv verksamhet som ”städar” i 

samhället.  

Genom att interagera både Goffmans (1990) begrepp om stigma och Giddens (2014) teori 

om konfiskeringen av erfarenheten, ville vi lyfta hur samhället enligt oss dömer individer som 

på olika sätt avviker från normen. Den här inställningen till att samhället dömer avvikande 

individer var något som vi under studiens början hade med oss, som vi även trodde skulle 

synas inne på Samlingspunkten. Dock fick vi tänka om då vi upptäckte att både dömandet av 

stigman och konfiskeringen av erfarenheten skedde i mycket mindre grad inne på 

Samlingspunkten än vad vi från början trodde. Det med anledning i att vi såg personalens 

förhållningssätt och arbete för att lyfta besökarna i stället för att endast se deras stigma. Också 

att besökarna självmant kom till Samlingspunkten utan att vi fick någon känsla av de 
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tvingades dit eller att deras beteenden medvetet konfiskerades. Samtidigt har vi dock märkt av 

att personalen är vaksamma och har en försiktighet gentemot besökarna då de aldrig kan lita 

på dessa fullt ut, vilket syns i reglerna och kontrollen som besökarna måste förhålla sig till. 

Det innebär att det i någon form, även om det inte är så märkbart, sker säkerhetsåtgärder 

gentemot besökarnas person och beteende som inte anses vara helt pålitliga.   

Ytterligare en teori som vi anser ha berikat vår studies resultat är Goffmans (1959) teori om 

den främre- och bakre regionen. Den här teorin är som mest framträdande hos personalen då 

de har fler utrymmen att röra sig på, personalen har bland annat sitt personalrum där de kan 

låsa om sig och få vara ifred från besökarna. Vi såg att personalen betedde sig olika beroende 

på om de befann sig ute hos besökarna som vi anser vara deras främre region. När personalen 

istället befann sig i andra utrymmen som enbart var till för dem eller när de inte var med 

besökarna upplevde vi att personalen var mer avslappnad och ”sig själv”. Den här bakre 

regionen kunde vi också tyda när personalen berättade om speglingen och handlingen, då de 

fick vara sig själva och få stöttning utan besökarnas närvaro där.  

Något som strider mot Goffmans (1959) teori som vi märkt av under studiens gång är att 

besökarna i stort sätt hela tiden befann sig i en främre region på Samlingspunkten, då de inte 

hade samma möjlighet att gå undan och ventilera som personalen hade. Dock verkade 

besökarna enligt oss inte bry sig om att de inte hade samma möjlighet att gå undan och 

ventilera som personalen kunde. Det här märkte vi då besökarna ibland gav utlopp för 

aggression, missnöje och stundvis betedde sig avvikande i vad som vi uppfattar det vara deras 

främre region. Vi reflekterade efter studiens gång över att besökarna verkade uppleva 

Samlingspunkten som en väldigt trygg plats där de fick utrymme att vara som de är. Det kan 

tyda på att besökarna tillskillnad från vad vi trodde upplevde Samlingspunkten som deras 

bakre region där de kände sig som hemma. Personalen på Samlingspunkten innehar en typ av 

makt då de har möjlighet att röra sig i båda dessa regioner samt att de kan låsa om sig och 

stänga ute besökarna. Besökarna har därför inte samma möjlighet och makt som personalen 

att röra sig i alla delar av Samlingspunkten. 

Goffmans (1970) begrepp om ansiktet är något som har berört hela studien, då personalen har 

visat besökarna en vördnad och respekt när de har mött besökarnas ansikten på 

Samlingspunkten. Genom att personalen har arbetat aktivt för att möta besökarnas ansikten på 

ett respektfullt och artigt sätt har det fått dem att känna sig trygga och välkomna på 

Samlingspunkten. Trots att besökarna stundvis har betett sig illa och ”tappat” sitt ansikte, har 

personalen i stort sett alltid stått kvar och räddat besökarnas ansikten. Som Goffman (1970) 

menar har vi också sett att detta har utmynnat i en känsla av samhörighet mellan besökarna 

och personalen, och det genom respekten som personalen håller hårt på gentemot besökarna. 

Även om besökarna inte alltid lyckas hålla sitt ansikte gentemot personalen, och ibland tappar 

det har vi förstått att de är väldigt måna om personalen trots allt. På så vis har vi 

uppmärksammat att det ständigt pågår ett arbete från personalen sida att skydda besökarnas 

ansikten, detta för att få besökarna att känna ett förtroende och en trygghet gentemot 

personalen och platsen.  

Enligt Goffman (1970) har vi sett att personalen genom ansiktsmötet med besökarna försökt 

skapa en positiv känsla då de tar hand om deras ansikten och vill dem väl. Det kan vi också 

utläsa i resultatet då personalen varit noga med att alltid hälsa på besökarna när de träder in i 

lokalen, samt att de är noga med att se alla, vilket är till för att besökarna ska känna sig 

välkomna och inger ett förtroende och en känsla av välbehag. Vi har under fältarbetets gång 

känt att det stundvis har varit nära att vi själva tappat ansiktet då vi fått kommentarer från 

besökarna som för oss i interaktion varit oväntade. Vi har dock aldrig känt att besökarna haft i 

åtanke att få oss att tappa våra ansikten, utan vi upplever att det förmodligen är vi som är 
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ovana vid den här kontexten och därav inte förstår jargongen de har mellan sig och 

personalen. Vi har också uppmärksammat att besökarnas jargong kan tillföra att de låter 

varandra tappa ansiktet utan att försöka rädda upp situationen. Exempel på detta är när 

besökarna skäller på varandra utan att försöka linda in budskapen på vad vi skulle anse vara 

ett trevligare sätt att bemöta varandra på.   

Todd (2008) talar också om betydelsen i bemötandet där det är av stor vikt att vilja lära och ta 

ansvar över den Andre för att kunna möta den och lyssna på vad den har att säga. Det här är 

något som även det är genomgående i arbetet av personalen på Samlingspunkten gentemot 

besökarna. Vi ser spår av den Andre i hela resultatet som också det visar på att personalen 

verkligen har belyst vikten av att möta alla besökare och vara mottagliga för vad de har att 

säga. Vi har sett den här öppenheten som finns när personalen omfamnar en besökare som 

gråter, lyssnat på den som behöver tala ut och gett råd till den som frågar. Det här är något 

som ligger i personalens arbete, men som vi också förstått handlar om att de även känner en 

medmänsklighet gentemot besökarna. Vi kan därför utläsa att personalen utgår från att möta 

den Andre i besökarna för att de är måna om dem och vill deras bästa, mer än att de till 

skillnad från Giddens (2014) teori om konfiskeringen av erfarenheten skulle utföra sitt arbete i 

syfte att undanröja dessa från samhället samt att nyttja de för att utvinna kunskap. 

Personalen har belyst att det stundvis har blivit jobbigt att ta hand om besökarnas lidande, då 

de själva genom öppenheten mot besökarna tagit åt sig av deras känslor. Här kom vi att 

reflektera över den faktiska vikten av att personalen får gå i handledning så de kan möta den 

Andre igen och igen, trots att det ibland blir jobbigt. Under de tre första gångerna som vi fick 

delta på fältet med besökarna kunde även vi få bidra till att möta, att lyssna och att närvara 

med dessa, något som Todd (2008) menar är att möta och ta ansvar över den Andre. Men då 

vi blev ombedda att inte längre interagera med besökarna kände vi att det blev en stor förlust 

för studien, då vi gärna hade fått mer information om hur besökarna ser på Samlingspunkten 

och arbetet som utförs av personalen för dem. Vi tror att det hade gett oss viktig information 

som hade hjälpt personalen att kunna utveckla sitt arbete än mer, då det i mötet med 

besökarna hade kunnat resulterat i en större förståelse för deras önskan och behov på 

Samlingspunkten.       

Av dessa teorier och begrepp som vi valt att ha med i vår studie märker vi nu i efterhand att 

de omfattar ett helhetsperspektiv, där samhälle, grupp och individ ramas in med hjälp av 

dessa. Trots att vi har befunnit oss inom en sluten kontext har vi märkt hur samhället stämplat 

besökarna som kommer till Samlingspunkten. Dock får de inom den trygga kontexten som 

Samlingspunkten är möjlighet att bli sedda och bemötta som de individer de är. Vilket görs 

möjligt genom arbetet som personalen utför, där de tillsammans med besökarna skapar en 

trygg och varm miljö. 

9.4 Metodologisk reflektion 
Vi valde att göra en etnografisk studie på grund av att vi ville föra en deltagande observation 

med våra informanter i en kombination till intervjuer. Även att hålla en öppenhet gentemot 

fältet såg vi som givande för studien i sin helhet. Den helhetssyn som har uppkommit när vi 

fick möjlighet att kombinera dessa två insamlingsmetoder anser vi har varit till stor hjälp, då 

syftet var att komma åt hur informanterna själva förhöll sig och tyckte. Att vi sedan fick delta 

och interagera samt observera informanterna gjorde att resultatet fick en balans mellan närhet 
och distans, något som vi anser ha bidragit till en bättre kvalité till studien. Vi anser att endast 

intervjuer hade gett oss en tunn data, och såg därför vikten i att använda både intervju och 

observation av informanterna, för att få en helhetssyn på det studerade fenomenet. Den 

etnografiska metoden fann vi även användbar då studiens syfte berörde människor inom en 
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specifik kontext, som vi inte hade så mycket kunskap om sedan tidigare. Vi kan dock i 

efterhand känna att tiden var för knapp för en etnografisk studie, då vi hade behövt fler 

tillfällen att befinna oss och interagera med fältet för att få en mer komplett data.  

Tidsaspekten kom även den att bli ett problem då vi inte hann bygga upp ett tillräckligt starkt 

förtroende med varken personalen eller besökarna på Samlingspunkten. Bristen av förtroendet 

kom bland annat att visa sig när vi blev nekade till att medverka under en spegling, något vi 

nu i efterhand tycker var synd. Det på grund av att speglingen hade kunnat ge oss data som 

kunde medföra till ett större djup för studien i sin helhet. Nekandet från personalens sida fick 

oss att känna en misstro från dem, då vi upplevde att personalen inte hade förtroende nog för 

oss samt att de inte stöttade vårt arbete till den grad som vi hade hoppats på. Ytterligare en 

reflektion som uppkom i och med speglingen var att personalen borde ha låtit oss medverka i 

dessa. Det här för att även vi behövde prata av oss med personalgruppen om de intryck vi fått 

från besökarna, och situationer vi hamnat i under våra deltagande observationer. 

Metoden har också varit krävande då det ligger mycket ansvar på oss som forskare. Det på 

grund av att vi ska kunna förmedla informanternas och vår upplevelse på ett målande och 

rättvist sätt för att studien ska kännas levande för läsaren. Vi upptäckte också tidigt under 

studien att vi blev påverkade av vad informanterna berättade för oss, den här påverkan av 

fältet skedde både genom intervjuer och under den deltagande observationen. Här var det till 

stor hjälp att vi tillsammans kunde reflektera över vad vi hade fått berättat för oss och sett, för 

att kunna hjälpa varandra att hålla ett fokus i studien. Dock är vi medvetna om att det här är 

något som kräver övning och mer tid för att hinna reflektera mer än vad vi hade möjlighet till 

att göra. Vi kan därför förstå om resultatet upplevs vara färgat av informanterna, vilket 

grundar sig i att det har varit svårt att hålla sig neutral vissa gånger. Speciellt när vi blivit 

känslomässigt berörda av olika händelser och av informanterna.  

9.5 Avslutande reflektioner 
Efter avslutad studie kan vi båda hålla med om att den här tiden har handlat om så mycket 

mer än att bara genomföra en uppsats. Vi har genom mötet med Samlingspunktens besökare 

och personal fått en större ödmjukhet gentemot människor i utsatthet, vilket har varit lärorikt 

och betydelsefullt för oss båda på det personliga planet. Vi hoppas på att vår studie kommer 

att fungera som ett positivt bidrag till Samlingspunkten som verksamhet, arbetsplats och ett 

ställe att mötas på.    

Vi har under vår studie kunnat utläsa att personalens arbete för besökarna på Samlingspunkten 

har varit ovärderligt för dessa. Trots att vi anser att vår studie har fyllt en kunskapslucka till 

den tidigare forskningen, finner vi ändå vikten av att i framtiden fortsätta att studera insatser 

som görs för människor i utsatthet. Anledningen till det är för att kunna utveckla och förbättra 

arbetet hos personal som jobbar med människor i utsatthet, för att på bästa sätt kunna fånga 

upp och hjälpa dem. Därför anser vi att studier om den här typen av arbete är av stor 

betydelse, både för liknande verksamheter men också för samhället i stort, då vi anser att alla 

kan bli bättre på att möta individer i utsatthet som likvärdiga människor och inte som ett 

problem. 
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Bilagor 
Intervjuguide 1 

 Berätta om Samlingspunkten 
 

 Samlingspunktens vision 
 

 Hur arbetar du för att leva upp till visionen? 

 

 Vad är din vision om Samlingspunkten (i det långa loppet)? 
 

 Vad anser du är viktigt i mötet med besökarna som kommer hit (i förhållande till 
visionen)? 

 

 Hur kommer det sig att du hamnade här? 

 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

 Vilka frågor får du ta hand om? 
 

 Hur upplever du besökarna som kommer hit genom din position? 
 

 Upplever du en skillnad mellan din och resterande personals syn på Samlingspunkten 

på grund av era olika arbetsuppgifter? 

 

 Vill du berätta om vilka tjänster och aktiviteter som besökarna får genom 
Samlingspunkten? 

 

 Vill du berätta om artikeln som handlar om unga hemlösa i vlt? 
 

 Struktur (hur byggnaden är utformad, placerad osv.) 
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Intervjuguide 2 

 Hur kommer det sig att du började jobba här? 

 

 Vad har du med dig för erfarenheter sedan innan? 

 

 Hur har du uppfattat Samlingspunktens förhållningssätt och vision att arbeta efter? 

 

 Vad anser du vara viktigt i mötet med besökarna som kommer hit? 

 

 Vilka olika typer av besökare söker sig hit till Samlingspunkten? 

 

 Hur känner du att du kan hjälpa besökarna, på vilka sätt? 

 

 Upplever du en personlig utvecklig sen du började jobba här? 

 

 Och hur har den utvecklingsprocessen i så fall sett ut? 

 

 Hur hanterar du jobbiga samtal med besökarna? 
 

 Vad är din ”specialitet” i personalstyrkan? 

 

 Vad anser du om lokalen ni jobbar i? 
 

 Hur upplever du som kvinna/man att du blir bemött av besökarna beroende på dess 
kön?  

 

 Vad är din dröm med Samlingspunkten, om du fick fria händer och oändliga resurser? 

 


