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Prolog 
 
Pia måste ha sprungit uppför trapporna. Hon kommer farandes in i rummet som en virvelvind 
och med andan i halsen hojtar hon; 

−”Nu ska ni få höra! Ni kommer inte att tro mej!” 

Det är som ofta ganska fullt i rök-kuren och redan innan Pias anländande trängs vi, sittandes 
och ståendes, runt det väggfasta barbordet i kuren. Samtalen som nyss ägde rum ibland 
kvinnorna runtomkring mig stannar liksom av. Allas blickar är vända emot Pia när hon 
halvspringer genom rummet fram till oss andra och tvärt stannar vid bordets kortsida. Som i en 
enda rörelse kränger hon av sig skinnjackan och kastar den över ryggstödet på en av fåtöljerna, 
släpper handväskan på golvet och tänder en cigarett. Hon drar ett djupt bloss och andas ut röken 
som i en lång pust.  

−”Lyssnar ni då’?” undrar Pia, fortfarande ivrig men nu aningen mer dämpad.  

Alla runt bordet lyssnar och på sin breda Göteborgska fortsätter hon.  

−”Jag har tittat på varenda löpsedel på vägen hit! Jag var helt säker på att det skulle stå 
någonting om det, men det verkar inte ha kommit ut.” Hon drar några snabba bloss på 
cigaretten.  

-” Det var igår när jag var på Bostadsförmedlingen, jag kommer inte ihåg vilken tid det var, men 
det var ganska sent på eftermiddagen. Jag hade min karl med mig, det är ju så trist att sitta och 
vänta där själv. Och ni vet ju hur man kan få vänta, det känns verkligen som evigheter när man 
sitter där och undrar vad de kommer att säga till en. Och så hinner man bli nervös. Jag var 
tvungen att gå på toaletten.”  

Pia drar handen genom sitt svarta hår och rufsar till den korta frisyren med fingrarna. De 
nerbitna naglarna är målade med ett klarrött lack. Jag tänker på hur svårt det är att gissa hennes 
ålder. Hennes berättandeiver för på något sätt mina tankar till en yngre person samtidigt som 
Pias ansiktsdrag vittnar om att hon varit med om en hel del. Jag bestämmer mig för att hon nog 
är i 40-årsåldern… 

– ” Min karl, han är ju alkis och jag visste att han hade med sig något i innerfickan på jackan 
när vi gick till Bostadsförmedlingen. Men vet ni vad han gjorde?! Han smet med mig in på 
damtoaletten och därinne plockade han fram en hel flaska och började halsa och han bjöd mej 
också. Det där äckliga Rosita är ju inte min grej egentligen men tiden går ju fortare när man har 
roligt, så jag drack lite jag också. Vad fan, nöden har ingen lag!” 
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Hon blinkar med ena ögat och ett gemensamt skratt bryter ut i rök-kuren innan Pia fortsätter. Pia 
gestikulerar och grimaserar när hon berättar sin historia. Hon är liten och satt, och ger intryck 
av att vara ett litet kraftpaket med hur mycket ork som helst. 

−”Ja, i alla fall. Jag vet inte hur länge vi satt därinne, men när jag till slut gick ut för att titta om 
det snart var min tur, var det helt mörkt! Och inte en enda människa på hela 
Bostadsförmedlingen! De hade verkligen stängt och glömt att kolla inne på toaletten!”  

Hon slår ut med armarna i en vid gest. 

−”Jag sa till karln, va fan ska vi göra nu då? Vi gick runt o kände på alla dörrarna men det gick 
inte att komma ut. Det var låst överallt! Men det måste ha gått ett larm eller något när vi började 
röra oss runt, för efter ett tag kom det en vakt. Först blev jag livrädd, men han var riktigt schysst. 
Han trodde nog inte på mig när jag berättade vad som hade hänt. Men han släppte i alla fall ut 
oss och sa till oss att sticka därifrån. Jag kunde inte sluta skratta! Men det var ju en jävla tur att 
det var en schysst kille som kom…” 

Pia fimpar cigaretten medan vi andra storögt tittar på.  

−” Förstår ni nu varför jag granskade varenda löpsedel på vägen hit! Tänk er 
tidningsrubrikerna om det här hade kommit ut!” 

Hon lutar överkroppen bakåt, sträcker fram armarna och ritar i luften upp en rektangel, en plats 
som för en stor osynlig tidningsrubrik, och ”läser” med dramatik i rösten: 

−”Hemlös inlåst på Bostadsförmedlingen”!!! 

Ännu ett gemensamt skratt bubblar upp medan Pia avslutar med ett  −”Sug på den ni!” och 
annonserar leendes att hon -”Måste hämta kaffe”…. 
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Inledning 
 

Den inledande anekdoten är hämtad ur verkligheten och självupplevd. Den är med omsorg utvald 

ur mängden anteckningar jag lyckades sätta på papper under den fältstudie jag fick möjlighet att 

genomföra under hösten 2007. Den skildrar en av otalet situationer jag kom att hamna i, och 

presenterar också en av många kvinnor som jag träffade, under min två veckor långa vistelse på 

ett daghärbärge endast för kvinnor - någonstans i Sverige. Framförallt är det min egen 

förbryllning över samhällsfenomenet hemlöshet som är den bakomliggande orsaken till att jag 

som forskare sökte mig till Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor1.  

 

Förr talades det inte mycket om de bostadslösa i Sverige. Detta då ”uteliggarna” länge har setts 

på som en grupp människor vilka på grund av egen lat- eller misskötsamhet hamnat i 

samhällsperiferin. Idag är hemlösheten ett växande samhällsproblem och samtidigt även ett 

alltmer uppmärksammat och debatterat ämne. På ett positivt sätt tenderar även diskussionen att 

numer ur ett bredare samhälleligt perspektiv problematisera hemlösheten. Vad som jag 

uppmärksammat är emellertid hur hemlösheten i offentligheten skildras som något typ av 

”enkönat” tillstånd. Bilden av en hemlös person tenderar att ofta få vara den av en vit, 

medelålders, ovårdad och smutsig man. En ”trasig” herre klädd i lager på lager, med samtliga av 

sina tillhörigheter och ägodelar församlade i diverse plastkassar eller slitna väskor. En person 

som tigger på gatan, samlar tomburkar eller sover i sovsäck i en trappuppgång eller på en bänk i 

vänthallen på storstadens järnvägsstation.  

 

Denna ”enkönade” bild är dock något som hos mig väckt frågor och funderingar kring sambandet 

mellan könsidentitet och det samhällsperifera livet i hemlöshet. Trots att man de senaste 

decennierna uppmärksammat en ökning av kvinnor bland de hemlösa och idag uppskattar en 

fjärdedel av vårt lands alla bostadslösa till att vara just kvinnor - ett siffertal på drygt 45002 - är 

                                                 
1 Namnet på daghärbärget är i sammanhanget fingerat. Vidare diskussion kring anonymisering förs under rubriken 
”Moraliska dilemman och forskningsetiska principer” på sida 22, längre fram i uppsatsen. 
2 Socialstyrelsen, Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar.  Plan för genomförande av regeringens strategi för 
att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007–2009 , 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1875C108-F44B-4F58-803C- E6328D5C1BC/7858/200710714.pdf  
Nedladdad 2008-01-13 
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osynligheten av den hemlösa kvinnan påtaglig. Att kvinnorna i sammanhanget inte synliggörs 

som kvinnor, utan istället även de kategoriseras under den kollektiva identiteten ”hemlösa”, har 

fått mig att undra om könsidentiteten kanske inte alls har någon betydelse för livet i samhällets 

utkant?  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Fältstudien i Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor, och således 

uppsatsens huvudsakliga syfte är således att undersöka könsidentitetens betydelse för livet i 

samhällets periferi. Genom att möta hemlösa kvinnor, spendera tid tillsammans med dem och få 

inblick i deras tillvaro ämnar jag söka utröna huruvida det finns något samband mellan kön och 

klass i dessa kvinnors liv. Samtidigt undersöks även daghärbärgets eventuella medverkan och 

påverkan när det gäller konstruktioner av såväl kön som klass bland de gästande kvinnorna. 

 
 
Centrala frågeställningar i uppsatsen är: 
 

- Vilken betydelse har könsidentitet tillika klasstillhörighet för kvinnorna i Vardagsrummet? 

- Hur görs kön och vilken typ av kön är det som görs?  

- Finns det i kontexten något samband mellan könskonstruktioner och klass? 

- Vilka normer och normaliseringsprocesser går att utröna i sammanhanget? 

- Vilken roll spelar Vardagsrummets verksamhet och personal när det gäller skapande och 

upprätthållande av könsidentiteter och klasstillhörighet? 
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Bakgrund 
 
 
Tidigare forskning - eller möjligen saknaden av den? 
 

”En orsak till att det existerar så litet forskning kring hemlösas levnadsvillkor är att sådan 

forskning förutsätter en närhet till dessa människor”3 skriver Stig Åhs, forskare inom området 

utsatta, utstötta och hemlösa grupper. Ett uttalande som ger en tydlig bild av hur begränsad 

forskningen varit och dessvärre fortfarande är inom området. Visst har studier bedrivits, studier 

som tyvärr kritiserats för att inte komma de berörda individerna tillräckligt nära.4  

 

Samhällfenomenet hemlöshet är inget nytt. Det har alltid funnits bostadslösa i Sverige, men det är 

också ett samhällsproblem som under senare år vuxit sig allt större. Dock är det just 

föreställningen om hemlöshet som ett historiskt samhällsfenomen som legat till grund för den 

forskning och den offentliga debatt som tidigare förts kring ämnet. Hemlösheten ansågs 

förknippad med flyktingskap, krigstillstånd, unga människor som ännu inte hunnit etablera sig 

eller så användes begreppet hemlöshet som en åskådliggörande bild av ett psykiskt tillstånd. 5 

 

Under senare delen av 1990-talet drev dock Nordiska Museet ett dokumentations- och 

forskningsprojekt kring hemlösheten i Stockholm. Ett stort projekt med namnet Livets skuggsida. 

Vid tiden för det aktuella projektets start hade det svenska välfärdssamhällets nutida ojämna 

fördelning och allvarliga baksida börjat uppmärksammas. Att projektets fokus lades på de 

hemlösa kvinnorna, berodde på att det vid tillfället ansågs behövas en särskild insats för att öka 

förståelsen av det specifikt kvinnliga i de processer som leder till levnadsförhållanden i 

samhällsperiferin. Djupare insikt i de hemlösa männens tillvaro efterfrågades också, dock tycktes 

vare sig den vetenskapliga forskningen eller de andra rapporter som offentliggjorts i någon större 

utsträckning ha synliggjort hur det är att vara just utsatt, utstött och hemlös kvinna. Även om 

kunskapen kring det kvinnliga utanförskapet ansågs ha blivit större, saknades ändå förståelse för 

                                                 
3 Åhs, Stig och Daun, Åke (2003:7), ”Förord” ur Rosengren Annette, Mellan ilska och hopp – Om hemlöshet, droger 
och kvinnor, Carlssons Bokförlag, Stockholm 2003.  
4 Åhs och Daun (2003) 
5 Rosengren Annette (2003) Mellan ilska och hopp – Om hemlöshet, droger och kvinnor, Carlssons Bokförlag, 
Stockholm 2003 
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hur samhällets trygghetsanordningar medverkat i de förlopp som skapar just kvinnors 

utanförskap.6  

 

Inom projektet rymdes flera delar. Förutom att en hemlös kvinnas tält och ägodelar plockades in i 

Nordiska Museets samlingar visades även fotografier av uteliggares boplatser under broar, i 

bergsrum och på andra platser runt om i huvudstaden. Inom ramen för projektet arbetade 

dessutom Annette Rosengren, fil dr i etnologi tillika författare, som senare presenterade boken 

Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och kvinnor. 7  

 

Genom sitt mångåriga etnologiska fältarbete, innehållande otaliga timmar av samtal och möten i 

bilar, källare, på gator, härbärgen, behandlings- och inackorderingshem lyckades Rosengren 

dokumentera, beskriva och konkretisera de livsvillkor som tycks utgöra många hemlösa kvinnors 

vardag.  Samtliga av bokens kapitel är sammanställda utifrån Rosengrens egna erfarenheter i 

möten med hemlösa kvinnor, och berör och gestaltar den kvinnliga hemlösheten utifrån flera 

viktiga betraktelsesätt. Samtidigt som olika typer eller versioner av hemlöshet porträtteras på ett 

individuellt plan sätts samhällsfenomenet i ett vidare perspektiv. Kvinnornas 

överlevnadsstrategier och materiella liv redogörs för precis som deras relationer till omvärlden, 

såväl närstående som övriga samhället. Ämnen som försörjning, droganvändning, tillgängliga och 

otillgängliga samhällsinsatser behandlas, likadant med härbärgen, andra 

inackorderingsinstitutioner och mer alternativa och tillfälliga ”boendealternativ”.8 

 

Rosengrens studie har på grund av hennes personliga och forskningsmässiga engagemang 

tillsammans med den sällsynta och efterfrågade närheten till fältet och människorna som 

studerats, beskrivits som något av ett pionjärarbete inom forskningsområdet för hemlösa kvinnor.  

Genremässigt har boken placerats mellan traditionell etnologisk forskning och en slags 

rapportbok vilken ingående beskriver människors livsvillkor. Den kan även beskrivas som en 

lägesrapportering över tillvaron för några av de kvinnor som åren runt millennieskiftet levde som 

                                                 
6 Rosengren (2003) 
7 Rosengren (2003) 
8 Rosengren (2003) 
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hemlösa i Stockholm. Här synliggörs verkligheten bakom statistiken, och här konkretiseras de av 

välfärdssamhället baksidor som de hemlösa varje dag tvingas konfronteras med.9 

 
Rosengrens omfattande arbete har för mig fungerat som en första viktig inspirationskälla. 

Läsningen av hennes deskriptiva och informativa skildring av de hemlösa kvinnornas livsvillkor 

och tillvaro fångade direkt mitt intresse och gav mersmak. Till skillnad från Rosengren, växte 

dock hos mig en idé om att genomföra en liknande studie ur ett annat och mer vetenskapligt 

perspektiv. Ty genom att just den ”kvinnliga hemlösheten” lyfts till en mer teoretisk och 

analytisk nivå, kan också de berörda individernas förutsättningar komma att förstås ur en än 

bredare kontext. 

 
 
Hjälporganisationen Stadsmissionen 
 
I en av våra största svenska städer föddes redan i mitten av 1800-talet en organisation med 

ambitionen att uppmärksamma och synliggöra den grupp människor i staden vars tillvaro 

drastiskt hade förändrats till det sämre.10 Under 1800-talets första hälft hade stadens befolkning 

vuxit okontrollerat då många svenskar på vinst eller förlust hade rest dit. Vid tiden för 

hjälporganisationens avstamp trängdes så mycket som 100 000 invånare endast i de södra 

stadsområdena. Fattigdom, trångboddhet och superi slet hårt på medborgarna samtidigt som 

avsaknaden av fungerande renhållning gjorde att epidemier var vanliga. Organisationen, som 

senare antog namnet Stadsmissionen11, formulerade sitt självtilldelade uppdrag till att vara att för 

stunden lindra nöd, samt på längre sikt bidra till människors mod och möjlighet att själva ändra 

sin livssituation. Man önskade att på ett mer påtagligt sätt ”lindra den andliga och kroppsliga 

nöden i staden.”12 

 

Mer än 150 år senare lever och verkar Stadsmissionen fortfarande. Till skillnad från tidigare har 

också hemlösheten nu kommit att bli något av en aktualitetsfråga. Vem som skall klassas som 

                                                 
9 Rosengren (2003) 
10 Diskussion kring anonymisering av hjälporganisationens fullständiga namn samt av vissa källor förs i avsnittet 
”Moraliska dilemman och forskningsetiska principer” på sida 22-23, längre fram i uppsatsen. För kännedom 
refereras denna typ av källa i fortsättningen till som Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
11 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
12 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
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hemlös bestäms idag med hjälp av en av Socialstyrelsen formulerad specifik och officiell 

definition: 
Personer över 20 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något 
stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ 
eller är uteliggare. Till de hemlösa räknas således personer som bor på institutioner eller 
härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid eventuell utskrivning. Till de 
hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos vänner eller bekanta. Däremot 
räknas inte personer som hyr bostad i andra hand, eller som bor inneboende hos någon 
anhörig eller nära släkting.13 

 

Enligt denna definition lever nästan 18 000 människor i hemlöshet i Sverige idag14, och numera 

formulerar Stadsmissionen sitt huvudsakliga uppdrag som att ”utmana och komplettera 

samhällets insatser för utsatta grupper och individer”.15  

 

Stadsmissionen har alltid varit en ideell förening oberoende av stat, kommun och kyrka. Dock 

finns ett nära samarbete med dessa och även med landsting och andra ideella organisationer. Man 

arbetar helt utan vinstintresse och är av den orsaken beroende av gåvomedel från enskilda givare, 

företag, organisationer, församlingar, fonder och stiftelser, av intäkter och anslag från sålda 

tjänster till kommun, stat och landsting samt av intäkter från stödjande affärsverksamheter såsom 

secondhandbutiker, café och konferens. Stadsmissionen bedriver idag verksamhet för hemlösa, 

drog- och alkoholanvändare, barn, ungdomar och äldre. Totalt finns ett tjugotal enheter som drivs 

som självständiga sådana där arbete utförs av såväl anställd personal som frivilliga volontärer, 

under ledning av stationerade enhetschefer. Föreningen strävar efter att ständigt vara i förändring 

allteftersom samhällets välfärd, värderingar och attityder förändras. Befintliga verksamheter 

omprövas och nya testas i projektform.16 

 

I början av 1990-talet uppmärksammade Stadsmissionen en tydlig ökning av på olika sätt utsatta, 

och främst hemlösa, kvinnor i staden. Av den anledningen formulerade organisationen en vision 

om att öppna ett ”vardagsrum” där dessa kvinnor skulle få känna sig välkomna oavsett i vilket 

skick de befann sig. Dess sammansättning har med tiden varierat något, men som Sveriges första 

                                                 
13 www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3367/2000-15-1+sammanfattning.htm Nedladdad 2008-01-22 
14 Socialstyrelsen, Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar.  Plan för genomförande av regeringens strategi för 
att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007–2009, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1875C108-F44B-4F58-803C- E6328D5C1BC/7858/200710714.pdf  
Nedladdad 2008-01-13 
15 Informationsmaterial från Stadsmissionen.  
16 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
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lågtröskelverksamhet med inriktning mot utsatta kvinnor invigdes Vardagsrummet – 

daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor i mars 1993, och nådde således sin 15- års dag 

under våren 2008.17  

 

Vardagsrummet riktar alltså sin verksamhet endast till kvinnor.  Hemlösa, alkohol- och 

droganvändande, psykiskt sköra och ensamma kvinnor.  De bakomliggande orsakerna till det är 

flera. I dess verksamhetsberättelse hänvisas till den könsmaktsordning man menar existerar i det 

svenska samhället, där kvinnor underordnas män, och att denna även syns tydligt bland hemlösa 

och drog- och alkoholanvändande grupper. På Stadsmissionens övriga enheter, där män och 

kvinnor är menade att samexistera, upplevs det vara de manliga gästerna som dominerar och 

märks. Som kvinna tycks det vara svårt att bli sedd och att göra sig hörd.  Ytterligare en orsak är 

att Stadsmissionen tycker sig se hur hemlösa kvinnor många gånger möts av större förakt av 

samhället än männen gör. 18 

 
 

                                                 
17 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
18 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
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Metodval 
 
Närhet till samt arbete med, bland eller om hemlösa samt på andra sätt utsatta och likaså utstötta 

kvinnor, var för mig någonting helt nytt och främmande när jag påbörjade förarbetet till denna 

uppsats. I ett tidigt skede sökte jag därför aktivt efter större kunskap om och förståelse för just 

hemlösa kvinnors situation, detta först och främst genom fördjupning i ämnesrelevant litteratur, 

såväl fackmässig som skönlitterär och självbiografisk.19  

 

Desto mer jag läste och ihärdigt satte mig in i mitt nyformulerade forskningsfält, desto större blev 

mitt intresse och djupare mitt engagemang. Det blev med tiden uppenbart hur den typ av studie 

jag önskade bedriva, skulle komma att kräva en sådan speciell närvaro och närhet på och till fältet 

av mig som forskare som av allt att döma inte lockat alltför många andra. Det växte fram en 

målsättning att kunna genomföra en fältstudie med kvinnornas förhållande till varandra och till 

omgivningen i centrum, med fokus på interaktion, kommunikation och bemötande. En uppsats 

grundad på kunskap förvärvad ur verkligheten och erfarenheter vunna genom upplevelse.  

 

Den deltagande observationen är en sedan länge etablerad, kvalitativ metod för insamling av 

empiriskt material, och idag ofta använd inom den feministiska forskningstraditionen.20 Således 

bestämdes slutligen, efter möte med Vardagsrummets verksamhetschef då jag på ett utförligt sätt 

presenterat min uppsatsidé, att jag under två veckor hösten 2007, skulle få möjlighet att bedriva 

fältstudier på daghärbärget. 

 

Deltagande observation 
 

Min personliga inställning till deltagande observation har hittills varit binär. Precis som med 

andra metoder för insamling av empiri finns för och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Den 

deltagande observationen kräver väldigt stor medvetenhet från forskarens sida då metoden ofta 

medför en detaljerad insikt i andra människors tillvaro. Väldigt mycket vilar på forskaren och 

                                                 
19 Exempel på researchlitteratur; * Rosengren Annette (2003) Mellan ilska och hopp – Om hemlöshet, droger och 
kvinnor, Carlssons Bokförlag, Stockholm 2003. * Domeij Yvonne (2007) Trasdocka, Ordfront Förlag, Stockholm 
2007. * Diverse Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
20 Davies Karen (1999) ”Närhet och gränsdragning – att nå andra sorters kunskaper genom deltagande observation” 
ur Sjöberg Katarina (red.) Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund 2003 
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dennes attityd till, på och utanför fältet. Kompetens krävs när det kommer till hanterandet av de 

nya relationer som skapas, en brist av detta skulle möjligen kunna bidra till att de personer som 

studerats i efterhand känner sig kränkta. Som i fallet med denna fältstudie då det handlar om att 

studera kvinnor som redan känner sig uttittade utan möjligen att riktigt bli ”sedda”. De flesta av 

de kvinnor som av en eller annan anledning har ett utbyte av att besöka Vardagsrummet besitter 

ofta sedan tidigare, redan en känsla av underlägsenhet. I sammanhanget blir forskarens 

medvetenhet om detta, tillsammans med uppträdande och ärlighet, minst lika viktigt som 

värnandet om integriteten hos, och därmed visandet av respekt för, personerna som studeras. 

Forskaren Stig Åhs och Etnologen Åke Daun beskriver grundvillkoren för lyckade fältbaserade 

studier som:  

 
eget deltagande i den studerade miljön, observationsförmåga, empati och utpräglade 
sociala talanger […] Närheten kräver i sin tur en mogenhet att hantera de relationer 
som etableras i kontakterna på ett etiskt och moraliskt sätt. 21  

 

 

Den absoluta styrkan och de obestridliga fördelarna med den deltagande observationen är dock 

att den ger forskaren möjligheten att se saker och ting inifrån samt att erhålla kunskap baserad på 

erfarenhet och genom känslor, vilket således är precis vad jag eftersträvar. Den feministiska och 

postmoderna forskningen har de senaste decennierna efterfrågat andra och annorlunda källor till 

kunskap – andra “ways of knowing”.22 Och i de fall då forskningsprocessen lyckas kan forskaren 

med hjälp av deltagande observation nå just de nya kunskapsdimensioner som den senare 

feministiska forskningsdebatten efterlyser. Som sociologen Karen Davies uttrycker det: “en 

krävande men otroligt givande metod, inte minst för att den är en källa till andra sorters 

kunskaper […] förvärvad(e) genom närhet, tillit och känslighet.”23  

 

Min avsikt har aldrig varit att studera de gästande kvinnorna eller personalen i Vardagsrummet 

som individer, ej heller att granska deras eventuella individuella handlingar som sådana, deras 

personligheter eller enskilda historier eller livsöden. Tanken har ifrån början istället varit att sätta 

dessa i relation till varandra, i ett större sammanhang och på så sätt fokusera på situationer som 

                                                 
21 Åhs och Daun (2003:7) 
22 Davies (1999:128) 
23 Davies (1999:128) 
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uppstår i verksamheten. Men trots att jag alltså formulerar själva Vardagsrummet som mitt 

”forskningsfält” går det inte att undkomma att det ändå i första hand är personalen och gästerna 

som utgör själva verksamheten - utan dem skulle daghärbärget endast finnas i teorin. Vikten av 

att skapa en god relation till såväl gäster som personal, var jag således väl medveten om redan 

ifrån studiens första dag något som yttermera kan förstärkas utifrån Davies erfarenheter: 

 
Att som forskare deltaga i en verksamhet, innebär att närhet mellan observatör och de 
studerade är oundvikligt. Forskningsmässigt är detta utomordentligt väsentligt – det är 
en förutsättning helt enkelt – annars kommer vi inte ”bakom kulisserna”. [..]  
(Det är) nödvändigt att vi kommer väldigt nära dem vi studerar och att en ömsesidig 
tillit byggs upp. Annars står man tomhänt. Det är också nödvändigt om vi ska ha 
möjlighet att skapa någon sorts jämlik relation.24 

 

 
 
Närhet och distans – problem och möjligheter 
 
När det efter mycket researcharbete så äntligen blev dags att påbörja studien i Vardagsrummet 

kände jag mig från första stund på plats väldigt välkommen och omhändertagen av personalen. 

De var på alla tänkbara sätt måna om mig som person och visade samtidigt stort intresse för min 

studie. Att komma in i verksamheten och liksom "hitta min plats" upplevde jag gick såväl bra 

som fort. Tillit och vänskap mellan mig och personalen växte spontant fram, något jag inte alls 

kände var i vägen för min forskningsprocess. Tvärtom uppskattade och behövde jag deras stöd 

och uppbackning för att få ut så mycket det bara var möjligt under min korta tid i 

Vardagsrummet.25 

För att påvisa mina goda avsikter samt i ett avseende ”legitimera” min vistelse i Vardagsrummet 

– främst gentemot gästerna – har min deltagande observation till största delen inneburit just 

deltagande. För att på ett rättvist sätt kunna få den värdefulla inifrån-blick jag önskade, upplevde 

jag det som ett positivt måste att bli en del av personalen, som någon typ av tillfällig 

volontär/medarbetande/universitetsstuderande medmänniska, dock med en ärlig attityd och 

uppriktighet när det gällde anledningen till min närvaro. Likt Davies fick jag på ett positivt sätt 

erfara hur jag ”i en sådan roll, där jag var deltagande snarare än enbart observatör, […] fick 

                                                 
24 Davies (1999:137) 
25 Se även Davies (1999) 
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tillgång till andra sorters kunskaper som vore omöjliga att erövra enbart genom att intervjua eller 

enbart observera.”26  

Min ”nya” närvaro tycktes inte alls beröra majoriteten av de gästande kvinnorna, istället 

identifierades jag direkt som ”en av personalen”. När de behövde kom de till mig för att be om 

hjälp, fråga något eller bara berätta om något de varit med om - inte alls sällan relaterat till någon 

tidigare händelse de uppenbarligen berättat om för någon ur personalstyrkan. Vardagsrummets 

gäster är trygga på så sätt att personalen för en väldigt god kommunikation sinsemellan. Syftet 

med och vikten av denna goda kommunikation är att en gäst skall ha möjlighet att följa upp 

tidigare samtal, frågor eller upplevelser med vem som helst ur personalen, trots att denne 

nödvändigtvis inte närvarade vid det tidigare tillfället. Mina tankar kring detta är således att 

kvinnorna i Vardagsrummet tog för givet att jag, i och med att jag var "en av personalen", hade 

fått rapport om det som förut skett. Ofta pratade och frågade gästerna även om Stadsmissionens 

övriga verksamheter samt efter Vardagsrummets samarbetspartners inom andra organisationer, 

kyrkor, kommuner och landsting. Kvinnorna förutsatte således att jag var väl insatt i såväl 

Stadsmissionsorganisationens samtliga enheter, med öppettider, eventuella priser, aktiviteter 

etcetera, såväl som i det nätverk av kontakter vars hjälpande händer Vardagsrummet kan erbjuda 

sina gäster att få tillgång till. Gästerna tog för givet att jag hade uppgifter och kunnande som, 

enligt mina erfarenheter, dock endast verkar kunna förvärvas under en längre tids arbete inom 

Stadsmissionen.  

Något som stärkte känslan av tidig acceptans och förtroende var när några gästande kvinnor i ett 

första andetag ställde frågan som jag innan ankomst fruktat: ”- Vem är du, vad gör du här? Är du 

ny här eller?” dock som i nästa - trots mitt ärliga svar angående anledningen till min närvaro - 

öppenhjärtigt på egna initiativ berättade om sig själva och lät mig ta del av deras interna samtal. 

Vetskapen om varför jag fanns där under den begränsade perioden hindrade dem inte från att dela 

med sig av sina, många gånger för mig ofattbara, levnadssituationer. Även dessa kvinnor sökte 

fortsättningsvis många gånger samma typ av information, socialt utbyte, praktisk hjälp och stöd 

hos mig som de verkade göra hos den ordinarie personalen. Naturligtvis var det dock för samtliga 

gäster självklart att i situationer, efter erfarenheter som upplevdes obeskrivligt jobbiga eller 

ohållbara, känslomässigt traumatiska eller liknande, vända sig till den ordinarie personalen. 
                                                 
26 Davies (1999:130) 
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Dessa personer har i de flesta fall funnits i deras kända omgivning under flera års tid och har av 

den anledningen ett slags förtroende samt en tillit till deras respekt, kunnande och 

medmänsklighet som är omöjlig för en utomstående att uppnå.  

Mitt aktiva deltagande bidrog således till värdefulla möten och djupa samtal med många av 

Vardagsrummets gäster. Detta medförde dock svårigheter för mig i min roll som forskare samt 

dilemman i gränsdragningen mellan huruvida jag skulle tolka vissa av mina bekantskaper och 

upplevelser som forskare, ”tillfällig personal” eller privatperson och medmänniska. Precis som i 

min egen vardag, i min välkända och trygga närmiljö, mötte jag i Vardagsrummet individer vars 

personligheter satte tydliga spår hos mig. Personer med kemier som stämde väl överens med min 

egen eller vars berättelser, verbala och kroppsliga uttryck samt livsöden berörde mig djupt på ett 

personligt plan. Något som Sociologen Diana Mulinari, uttrycker precist: ”Det är ett sällsynt 

privilegium att få lyssna på andra människors berättelser och att få tillgång till deras erfarenheter 

och kunskap. Men det är också ett stort ansvar och en utmaning.”27  

 

Inför mina två veckor i Vardagsrummet hade jag gjort vad jag upplevde möjligt för att på bästa 

sätt förbereda mig på vad jag skulle komma att möta. Jag trodde även att jag i arbetet med studien 

skulle kunna dra nytta av mina sedan tidigare förvärvade erfarenheter av att vara bland, eller 

hjälpa, på andra sätt ”trasiga” eller behövande människor. Dock blev det snart tydligt att hur 

mycket tid och ork jag än skulle ha lagt ner på att förbereda mig, skulle jag omöjligt ha kunnat 

förutspå den omtumlande upplevelse dessa två veckor i Vardagsrummet skulle komma att 

innebära. Ett par dagar in i min fältstudie började jag så sakteliga förstå lite av allt det som 

faktiskt pågick framför mig. Där fanns hemlösa, sexarbetande, alkohol- och droganvändande och 

på andra sätt utsatta kvinnor i ett åldersspektrum från övre tonår till passerad pensionsålder. 

Individer vars vardag jag hade börjat få inblick i, deras berättelser, deras livsöden och situationer 

och deras känsloutspel. Det var överväldigande och svårt att förstå. Allt jag varje dag upplevde 

och fick se väckte funderingar och känslor, något som gjorde min fältstudie till en personlig resa 

likväl som en forskningsmässig sådan. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att vistelsen i 

Vardagsrummet skulle påverka mig på ett sådant påtagligt sätt. Trots allt var min tid i 

Vardagsrummet begränsad till en relativt kort tid och en fråga jag i efterhand kan ställa mig är 

                                                 
27 Mulinari Diana (1999:40)”Vi tar väl kvalitativ metod – det är så lätt” ur Sjöberg Katarina (red) Mer än kalla fakta. 
Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund 2003.  
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hur mycket av allt det som faktiskt pågick framför mig som jag verkligen förstod. Vissa ”ways of 

knowing” befann sig underförstått utom räckhåll för mig – detta beroende på min utbildning, 

bristen på erfarenhet samt begränsade kunnande.28  

Om denna ”personliga resa” skall ses på som för- eller nackdel i sammanhanget, är naturligtvis 

något som kan diskuteras. Min personliga uppfattning är dock att min uppriktiga vilja att inhämta 

kunskap samt mitt vartefter ökande intresse för fältet som studerades, bidrog till en ”öppen” 

forskarattityd som välkomnade alla nya intryck, relationer, upplevelser och erfarenheter. Vad jag 

valde att inkludera eller utesluta i mina fältanteckningar styrdes således inte direkt av avsikterna 

att med studien uppnå förutbestämda slutsatser, utan snarare av vad jag som ”ny på fältet” fann 

intressant.  

 

                                                 
28 Davies (1999:138) 
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Tillvägagångssätt 
 
Under mina två veckor i Vardagsrummet, förlades min ”arbetstid” likt den anställda personalens 

till mellan 07.30 och 16.00 dagligen (måndag till fredag), detta för att jag på ett regelbundet sätt 

skulle kunna följa de dagliga rutinerna i verksamheten samt på bästa sätt ta vara på den relativt 

korta tid jag hade att spendera på plats.  

I huvudsak har min deltagande roll i verksamheten inneburit utförandet av mer praktiska 

göromål. Ofta assisterade jag i köket vid matlagning, hjälpte till att plocka fram och undan vid 

måltider, arrangerade kläder i klädförrådet samt bistod gästerna i letandet av speciella plagg som 

efterfrågades och behövdes. Jag tilldelades vid vistelsens början en ”personalnyckel” som 

passade i majoriteten av de dörrar i verksamheten som av säkerhets- eller ordningsskäl i regel 

hålls låsta, något som gjorde att jag precis som övrig personal hade tillgång till och därmed 

möjlighet att dela ut behövligheter till de besökande kvinnorna. Inte sällan, efter att kvinnorna 

fått veta att jag var universitetsstudent bad de om hjälp att finna diverse information på Internet 

(min datavana var uppskattad). Detta kunde gälla exempelvis bostadsfrågor, adresser och 

telefonnummer till myndigheter etcetera. I ett större perspektiv bidrog således mitt aktiva 

deltagande till en egen ständig rörelse ute i verksamheten bland dess gästande kvinnor, och 

därmed även med en möjlighet att på ett mer naturligt sätt kunna knyta nya kontakter och 

bekantskaper.  

I början av min första dag i Vardagsrummet råddes jag av personalen att hålla en relativt låg 

profil. Jag fick berättat för mig att det i regel inte uppskattades när man som ny gick runt i 

verksamheten för att presentera sig för samtliga besökare. Istället uppmanades jag att invänta 

deras initiativ till kontakt. Som rökare är jag långt ifrån stolt över min ohälsosamma last, dock 

upptäckte jag hur denna ovana tydligt gynnade mina försiktiga försök till kontaktskapande. Det 

var i rök-kurens dimma jag lyckades komma många av de kvinnor nära, vars historier jag senare 

skulle komma att få höra. Det var där allt hände. Det var där, bland cigaretter och kaffemuggar, 

de flesta av de djupa och allvarsamma men också skämtsamma och skojfriska samtalen ägde rum. 

Ibland skulle de komma att inkludera mig, ibland accepterades jag som endast en tyst bisittare. 

Personligen tror jag såhär i efterhand att det var kombinationen av att jag oftast befann mig ute i 

verksamheten och därmed blev synlig för gästerna samtidigt som jag höll en relativt låg profil 
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samt mina regelbundna besök i rök-kuren som gjorde att jag upplevde mig vinna acceptans och 

värdefull respekt av Vardagsrummets gästande kvinnor från tidig stund. 

Under dagarna på fältet har min blå skrivbok aldrig varit långt borta. Jag har regelbundet fört 

anteckningar över vad som utspelats i verksamheten. Detta har skett på liknande sätt varje dag. 

Vid i huvudsak tre tidpunkter dagligen har jag tagit med min anteckningsbok in på 

personalkontoret för att i lugn och ro dokumentera händelser, samtal och nya erfarenheter. Det 

vanliga har varit att jag en gång under förmiddagen, under min lunchrast samt en gång under 

eftermiddagen dragit mig undan såväl personal som gäster för att skriva. Naturligtvis har dock 

tillfällen funnits då jag känt ett behov att vid fler eller färre tillfällen än så, sätta mig ner med min 

anteckningsbok. Överlag har detta varit beroende av hur ”aktivt” det varit i Vardagsrummets 

lokaler den aktuella dagen. Medan en del dagar innehållit mestadels lugna timmar och lockat 

färre gäster än medeltalet, har andra dagar varit nästintill hektiska med många gäster, samtal och 

aktivitet. När något hastigt hänt som jag funnit spännande eller intressant, har jag snabbt skrivit 

ner stödord som jag vid ett senare tillfälle vidareutvecklat. Efter arbetsdagens slut har jag sedan 

vid hemkomst, i den miljö jag är mest van vid, renskrivit dagens anteckningar framför datorn.  

Att jag medvetet valde att gå undan för att anteckna, berodde i första hand på min oro för att 

mista gästernas förtroenden som jag trots allt lyckats bygga upp. Många av Vardagsrummets 

gäster lider, av olika anledningar, av paranoida vanföreställningar och har feltolkande 

verklighetsuppfattningar. Många av dem har med sig dåliga erfarenheter när det kommer till 

människors falska förtroenden och många har i det förflutna blivit svikna av personer i sin nära 

omgivning. De bär därför ofta på rädslor för att lita på andra och riktar många gånger stor 

misstänksamhet mot människor i sin omgivning. Jag var orolig att synen av mig sittandes 

anteckna efter att exempelvis nyss ha samtalat med någon utav gästerna, eller i närheten av 

gästernas privata samtal sinsemellan eller med personal skulle medföra felaktiga misstankar om 

”tjuvlyssning” och försök att i smyg ”hänga ut” dem. De kvinnor som regelbundet besöker 

Vardagsrummet har redan många gånger en känsla av övervakning ute i samhället, det samtidigt 

som de inte blir sedda som individer värda att möta med blicken eller att tilltala. Som tillfällig 

gäst i deras vardag kändes det därför istället otroligt viktigt att visa dem att jag inte var rädd att 

komma nära, att jag ”såg” dem samt att jag mer än gärna pratade med dem och lyssnade till deras 

berättelser. Det till skillnad från ofta - på deras villkor - utan tvång.  
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Min anteckningsbok har under vistelsen i Vardagsrummet och under stunder då jag inte 

antecknat, legat hopslagen men väl synlig inne på personalkontoret. En genomtänkt handling då 

jag heller inte önskade ge personalen en falsk uppfattning om att något av vad jag antecknade var 

i hemlighet. Jag själv såg bokens öppna placering som en gest och en förstärkning av mina goda 

avsikter, ingen skulle behöva känna sig hemligt granskad och vem som helst ur personalen hade 

kunnat läsa mina anteckningar om de så önskat. Jag upplevde vidare hur denna medvetna 

handling medförde en avslappnad attityd till när boken åter öppnades efter en skrivpaus och jag 

återgick till att skribbla ner mina kråkfötter. Sammantaget medgav det hela ett, ifrån personalen 

sett, avslappnat förhållningssätt till min närvaro. Detta således även under de stunder då jag satt 

med näsan över min skrivbok och textade så pennan glödde.  

Vid kvalitativa forskningsmässiga angreppssätt är det vanligt att djupintervjuer med, under 

studien utvalda, respondenter används som komplement till den deltagande observationen. 

Tanken är att forskaren på så sätt skall få möjlighet att vidareutveckla sin studie.29 I fallet med 

den aktuella studien i Vardagsrummet har jag dock medvetet valt att inte komplettera mitt 

insamlade material med några djupintervjuer i efterhand. Istället har jag under pågående 

fältstudie löpande följt upp händelser, samtal och annat jag tyckt varit underligt eller bara extra 

intressant med personalen direkt efter att det ägt rum. Detta visade sig vara ett bra sätt att arbeta, 

både för min egen del och för personalens. Att direkt få svar på frågor och funderingar i 

anslutning till den aktuella händelsen, medförde att jag aldrig behövde vara rädd för att i 

efterhand glömma eller ”tappa bort” något i min studie, och med företeelsen färsk i minnet kunde 

jag på ett helt annat sätt relatera vad som förklarades för mig till det som skett.  Personalen i 

Vardagsrummet verkade också uppskatta att vi på ett, som jag tror de upplevde det, avslappnat 

sätt samtalade om vad som hände i verksamheten istället för att konstruera olika typer av 

intervjusituationer i efterhand. Jag har även vid ett fåtal tillfällen efter att fältstudien avslutats, 

åter kontaktat Vardagsrummets personal via telefon och mail. Detta då ytterligare frågor dykt upp 

under bearbetningen av det insamlade materialet. 

 

 

                                                 
29 Se exempelvis Mulinari (1999). 
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Material och urval  
 
Det material och den text som denna uppsats är byggd på, utgörs således av mina upplevelser i 

Vardagsrummet - daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor under fältstudiens två veckor. 

Dagligen fylldes sida efter sida i mina medhavda skrivböcker av intressanta och värdefulla 

anteckningar. Med anledning av den akademiska nivån på denna uppsats samt med tanke på den 

tidsperiod inom vilken studien sträcker sig, har det dock visat sig omöjligt att låta allt råmaterial 

som inhämtats få plats i analysmaterialet. De händelser och samtal som jag i efterhand plockat ut 

ifrån allt det material jag inhämtat under den deltagande observationen, har valts med 

utgångspunkt i uppsatsens problemformulering. Jag har fått ställa mig själv frågan var 

någonstans i mina fältanteckningar jag rimligen skulle kunna hitta svar på mina frågeställningar 

samt vad som skulle hjälpa mig fram till uppfyllandet av uppsatsens syfte. 

 

Etnografin har ett slags ”språk” som tilltalade mig när jag i ett tidigt skede funderade över hur jag 

skulle komma att sammanställa och vidare presentera mitt insamlade material. Likt många andra 

upplever jag det finnas en otroligt behagligt styrka i att ”organisera en del av materialet genom 

det etnografiska språket. Att beskriva så levande som möjligt.” 30 De anteckningar som löpande 

fördes har således sammansatts till en mer flytande och berättande text som vidare tematiserats 

och analyserats med stöd i de i uppsatsen angivna teoretiska perspektiven. Materialpresentationen 

inleds med att jag redogör för mitt forskningsfält, således Vardagsrummet, genom att 

verksamheten beskrivs på ett detaljrikt och målande sätt. Avsikten är att placera läsaren på 

platsen och därmed skapa en bild vilken denne sedan förhoppningsvis kan bära med sig, som ger 

en närhet och större förståelse för de ytterligare skildringarna av händelser och samtal som fått bli 

mitt empiriska material. Trots allt är Vardagsrummets lokaler det ”rum” där jag som forskare 

samlat in min kunskap och som jag här presenterar för omvärlden.31  

 

Att jag valt att framställa mitt empiriska material i tempusformen presens beror på den enkla 

anledningen att jag anser närvaron i texten då blir mer påtaglig. Som Sabine Gruber så väl 

uttrycker det: ”Presens som tar utgångspunkt och inbegriper att etnografen och människorna i 

fältet i viss mån delat sin tid och att det är denna tid och detta rum som (åter)berättas i 

                                                 
30 Mulinari (1999:41) 
31 Mulinari (1999) 
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etnografin”. 32 De händelser och samtal som är hämtade ifrån mina fältanteckningar redovisas 

framöver i kursiv stil medan de analyserande, reflekterande, diskuterande och ifrågasättande 

kapitlen och styckena även fortsättningsvis presenteras i normal stil. Detta är ett val grundat på 

viljan att ytterligare förstärka känslan av närvaro i texten genom att en tydlig linje på detta sätt 

dras mellan vad som upplevdes på plats och vad som lagts till i efterbearbetningen av 

råmaterialet.  

 

Då anteckningsboken och pennan varit mina enda redskap under materialinsamlingen är inte de 

samtal som återberättas i uppsatsen exakta eller ordagranna. Att citera någon utifrån minne är 

varken etiskt riktigt eller trovärdigt och således vill jag poängtera detta faktum. Samtal, händelser 

och situationer som i textform i uppsatsen återskapats är istället rekonstruktioner gjorda utifrån 

anteckningar och minne. Detta även, dock i väldigt liten omfattning, tillsammans med viss 

faktainformation jag tillhandahållits via kontakt med Vardagsrummets personal. Detta endera i 

samtalen på plats, i telefon eller via mail i efterhand. Jag har dock tillåtit mig själv en sådan 

återskapning då jag anser det vara essensen och kontexten som är det viktiga att få fram, inte de 

exakta ordvalen.33 

 

Samtliga personer jag mött i Vardagsrummet och som på ett eller annat sätt blivit delaktiga i min 

studie, kan placeras under två ”kategorier” i texten – ”personal” och ”gäster”. De personer som 

under olika anställningsformer eller avtal arbetade eller vistades i Vardagsrummet under min tid 

på plats, benämns som ”personal”. I begreppet inkluderas därmed såväl verksamhetschef, 

behandlingsassistenter, köksansvarig, volontärer samt personer under utbildning. När det kommer 

till de kvinnor som varit besökare i Vardagsrummet, har jag valt att benämna dem ”gäster”. Jag 

har ansett att detta begrepp, som personalen i verksamheten för övrigt alltid använder, lämpar sig 

bra även i sammanhanget för studien. Gäster i verksamheten är precis vad de är, kvinnorna är där 

självmant och för att de har ett behov av den hjälp och det utrymme som Vardagsrummet har att 

erbjuda. De är där av en anledning som gör att de själva anser sig tillhöra gruppen ”utsatta 

kvinnor” vilket således är Vardagsrummets ”målgrupp”. Om denna anledning är hemlöshet, 

psykisk sjukdom, kriminalitet, drog- eller alkoholanvändning eller något annat har många gånger 

                                                 
32 Gruber Sabine (2007:59) Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik. Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier, Linköpings Universitet 2007.  
33 Se även Gruber (2007) 
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varit svårt för mig att avgöra utan att rakt ut fråga kvinnorna själva – vilket jag inte alltid haft 

möjlighet till. Dessutom vill jag försöka undvika att genom osmidiga val av uttryck och begrepp 

måla upp och förstärka bilden av dessa kvinnor som ”offer” – något de alltså inte alls själva gör. 

Således menar jag mig kunna motivera valet av det enligt min uppfattning annars neutralt laddade 

ordet ”gäst” som gemensamt begrepp för Vardagsrummets hemlösa och utsatta kvinnor.  

 

 

Moraliska dilemman och forskningsetiska principer 
 
När det gäller de av mina fältanteckningar som slutligen valts ut som analysmaterial för denna 

uppsats samt det sätt på vilket jag presenterar detta, har noga avvägningar gjorts också med stöd 

utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer34. Beträffande framställning av empiri i 

etnografins anda så krävs ofta ”breda beskrivningar av enskilda individer och händelser för att 

möjliggöra en belysning av den kontext som står i fokus”35, samtidigt som det vidare innebär en 

risk för igenkännande av de personer som kommit att bli en del av studien. I urvalet och 

presentationen av min empiri har det därför handlat om en noga avvägning i försök att skydda 

individer mot identifikation och eventuell känsla av integritetskränkning utan att riskera studiens 

offentliga mottagande och anseende. Detta då total anonymisering av samtlig data kan riskera 

studiens trovärdig- och äkthet, ”eftersom skildringar som dessa har betydelse för de tolkningar 

som görs och presenteras”. 36 

 

Tillsammans med Vetenskapsrådets 4 forskningsmässiga huvudkrav gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande,37 har min egen medvetenhet och försiktighet varit 

fundamentala faktorer såväl under fältstudien som i efterbearbetningen av mitt insamlade 

material. Enligt Vetenskapsrådets informations- och samtyckeskrav skall forskaren på fältet 

informera samtliga som berörs av undersökningen om den aktuella studiens syfte. Dessutom skall 

berörda individer själva få bestämma huruvida de önskar medverka eller ej.38  

                                                 
34 Vetenskapsrådet (1990) , Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15pdf. Nedladdat 2008-03-11 
35 Gruber (2007:58) 
36 Gruber (2007:58) 
37 Vetenskapsrådet  (1990) 
38 Vetenskapsrådet  (1990) 
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De gästande kvinnorna i Vardagsrummet informerades fortlöpande om den egentliga anledningen 

till min närvaro, dock tvekade jag många gånger över om samtliga av kvinnorna verkligen förstod 

varför jag var där och vad jag skulle komma att göra med mina erfarenheter. En ”forskares” 

närvaro hör inte direkt till vanligheterna och under min vistelse i Vardagsrummet blev jag som 

jag tidigare nämnt, identifierad i första hand som ”en del av personalen”. Jag är även väl 

medveten om hur långt ifrån alla kvinnor i Vardagsrummet var vid ”sina sinnens fulla bruk” varje 

dag. Drog- och alkoholanvändning, självmedicinering och psykisk sjukdom är några av de 

problem som kvinnorna jag mött tampas med, samtidigt som de är vana att få ha Vardagsrummet 

som en fristad där det finns utrymme att tryggt kunna ventilera, reflektera och känna. På grund 

därav är det osäkert om de alltid hade mina intentioner i åtanke när de berättade om sina 

erfarenheter, lät mig bevittna känsloutspel eller lyssna till deras samtal sinsemellan. Denna 

eftertanke är naturligtvis heller ingenting som i kontexten går att begära, och även om kvinnorna 

givit sitt godkännande ligger således stort ansvar på mig som forskare när det kommer till vad 

som ur verksamheten bör offentliggöras.  

 

Konfidentialitets- och nyttjandekraven har Vetenskapsrådet formulerat som att alla personer som 

ingår i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet samt att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskarsavsikter.39 Jag har därför i hanterandet av min 

empiri och av mina i Vardagsrummet förvärvade erfarenheter gjort allt vad jag funnit möjligt för 

att hindra personers identifiering.  

 

Daghärbärgets namn, Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor, är min 

egen konstruktion, dock har jag medvetet valt att låta framgå att verksamheten bedrivs i 

hjälporganisationen Stadsmissionens regi. Detta mycket då jag anser att vetskapen om vilken typ 

av verksamhet som studerats, samt utifrån vilken värdegrund och samhällsinställning den bedrivs, 

är av vikt för analysförståelsen samt för valet av plats för fältstudien. Med anledning av att 

samtliga platser och individer vilka blivit en del av denna studie har anonymiserats i uppsatsen 

refereras dock hjälporganisationen till endast som Stadsmissionen. Något som även inneburit att 

vissa källor i uppsatsen kommit att behöva anonymiseras.  Dock gäller det endast materialet från 

vilka information hämtats till att redogöra bakgrundsfakta för Stadsmissionen samt för 

                                                 
39 Vetenskapsrådet (1990) 
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Vardagsrummet - daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor. Jag har valt att genomföra 

denna källanonymisering efter noga övervägning att detta inte på något sätt påverkar vare sig 

analys eller resultat och inte heller riskerar fältstudiens autenticitet eller dess offentliga 

mottagande. Fakta om och kring verksamheten är autentiska, precis som miljöerna som beskrivs. 

Denna källanonymisering omfattar dock flera typer av källor såsom informationsbroschyrer, 

verksamhetsberättelser samt föreningsstadgar. Således är det på grund av detta som jag i aktuella 

fotnoter och litteraturförteckning hänvisar till dessa dokument under samlingsnamnet 

“Informationsmaterial från Stadsmissionen”.  

 
När det gäller presentationen och framställningen av de individer som återfinns i materialet, har 

jag i skrivprocessen funnit stor hjälp och ledning av Gruber.40 Likt henne använder jag fingerade 

namn på samtliga personer som förekommer i texten. För att i största möjliga mån hindra 

identifiering har även detaljer i och runt de situationer och incidenter som beskrivs i 

materialpresentationen förändrats. Detta dock efter att jag noga granskat och vidare bedömt dessa 

som oväsentliga för den kommande analysen. För att ytterligare minska risken för igenkännande 

låter jag även en del personer byta plats i de händelser som återges, jag ”blandar mina kort”. 

Även om jag skulle vilja, är det dock en omöjlighet att lämna garanti på att de berörda 

individerna, eller deras anhöriga, inte känner igen sig själva eller någon annan i den kommande 

texten. 

 

 

 

 

                                                 
40 Gruber (2007) 
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Teoretiska perspektiv 
 
De forskare vars tankegångar jag valt att i denna uppsats ta hjälp av är framförallt 

queerteoretikern Judith Butler samt sociologen Beverly Skeggs. För att förstå essensen av den 

komplexa queerteorin har jag dock även funnit vägledning i Fanny Ambjörnssons tolkning av 

teorin. De teoretiska perspektiven har i ett parallellt applicerande, tillsammans fått komma att 

fungera som tolkningsredskap i analysprocessen av mina fältstudieanteckningar. Butlers 

diskussioner kring samhälleliga normer av manligt, kvinnligt och heterosexualitet samt Skeggs 

erfarenheter av samspelet mellan kön- och klasstillhörighet i konstruktionen av människors 

subjektivitet är framförallt vad som stött mig i att se och förstå vilka normer och strategier som 

skapas och upprätthålls inom Vardagsrummets väggar. Detta såväl de gästande kvinnorna 

emellan, som personalens och verksamhetens betydelse och inflytande. 

 

 
Queerteoretiska angreppsätt 
 
Queerteorin har ofta ansetts tvetydig och gränsöverskridande i sin karaktär, samtidigt som just det 

är dess kännetecken och styrka. Fanny Ambjörnssons läsning av queerteorin konkretiserar dock 

dessa tankegångar till att bli mer lättförståeliga och i sammanhanget användbara. Ty det 

queerteoretiska perspektivet är intressant i denna kontext då disciplinen synliggör att för att det 

skall finnas någonting som upplevs som normalt måste det finnas en motpol, alltså någonting 

som anses onormalt. Med andra ord, för att vissa människor ska anses vara och därmed få känna 

sig som normala måste andra utpekas som onormala. De två sidorna existerar i ständig 

jämförelse.41   

 

Ambjörnsson synliggör hur queerteorin bland annat på vilar poststrukturalistiska tankegångar vad 

gäller synen på makt, kunskap och identitet samtidigt som tydliga kopplingar kan göras till 

forskartraditioner som homosexualitetsforskning samt feministisk forskning.42 Queerteoretikerna 

är långt ifrån få, något som vidare medför att även tolkningarna av disciplinen är många.43 

Gemensamt för samtliga tydningar är dock det kritiska förhållningssättet till det ”normala”. I 

                                                 
41 Ambjörnsson, Fanny(2006) Vad är Queer? Stockholm, Natur och Kultur 2006 
42 Ambjörnsson (2006) 
43 Ambjörnsson (2006:9) 
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centrum sätts brottet mot normen vilket innebär att istället för att fokusera på och förstärka bilden 

av ”det annorlunda”, inriktar man sig inom queerteorin på det som anses vara normalt.  Ett av 

nyckelbegreppen är således normalitet, och just normalisering och normaliseringsprocesser 

kopplat till makt är ett centralt område. Människors rädsla för att verka onormala - att inte passa 

in- ses på som ett resultat av hur samhällets normsystem införlivats i individerna.44  Även brott 

och kritik är nyckelord inom Queerteorin, och tankegångarna kan således ses på som verktyg att 

ta hjälp av vid uppbrytning av mänskliga kategoriseringar samt vid ifrågasättandet av dagens 

samhällsnormer.45  

 

 
Performativitet och den heterosexuella matrisen  
 
Gemensamt för strängt taget samtlig queerteoretisk forskning är resonemanget om hur en 

historiskt, socialt och kulturellt beroende normerande heterosexualitet, anses styra våra 

föreställningar om manligt och kvinnligt.  

 

Enligt Judith Butler finns det ingenting som ett biologiskt, naturligt, ursprungligt eller beständigt 

kön. Istället är både kroppar och kön46  effekter av den sociala och kulturella kontexten. Medan 

naturvetenskapen bestämmer individers kön genom att räkna antal könskromosomer i former av 

X och Y, är kön enligt Butlers resonemang istället någonting som görs genom oavbruten aktivitet 

av upprepade och inrepeterade handlingar. Vi konstruerar ständigt vår sociala värld genom aktivt 

                                                 
44 Ambjörnsson (2006:47) 
45 Ambjörnsson (2006) 
46 Diskussionen kring begreppen sex/gender, på svenska kön/genus, har länge pågått inom den feministiska debatten. 
När diskussionen kring begreppens innebörder först startade användes sex/kön som en betäckning för det biologiska 
könet medan gender/genus syftade till det socialt och kulturell skapade könet. Här gjordes således en distinkt 
skillnad. Denna åtskillnad är samtidigt något som vidare problematiserats under senare år. Det har uppmärksammats 
svårigheter i tolkning, användning och gränsdragning när det gäller begreppsparet. Judith Butler är en av många 
kritiker till denna uppdelning då hon menar att såväl sex/kön som gender/genus måste förstås som någonting som 
”görs” inom den aktuella diskursen. I denna uppsats har jag medvetet valt att enkom använda mig av begreppet kön i 
förhoppningen att kunna undvika förvirring och feltolkning. Meningen är dock att kön i denna kontext skall ses på 
som något socialt och kulturellt betingat. Butler själv förespråkar användningen av begreppet gender/genus, dock 
finns ett problem i det faktum att det svenska språkets genus ofta starkt förknippas med just en tydlig kön – 
genusåtskillnad. En uppdelning som vidare ger sken av könet som det naturgivna, det grundläggande som därmed 
också föregår genuset. Kön ses på så sätt som något som ”finns” medan genus ses som något som ”skapas”. För att 
ytterligare förtydliga är det därför jag väljer att använda begreppet kön på samma sätt som Butler använder genus. Se 
även: Nationella sekretariatet för Genusforskning (1999), Kön eller genus?, skrift byggd på föreläsning av Eva 
Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och undervisning”, Göteborg (1999) samt Mattsson Tina 
(2005) I viljan att göra det normala – en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården, Égalité, Växjö  
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verksamma processer, vilket således även inkluderar ”görandet” av kön. Dessa handlingar är till 

det yttersta omedvetna och sker per automatik. Redan när vi föds påbörjas den rad av 

psykologiska och sociala processer som lär och hjälper oss att förstå de kulturella och sociala 

regler vi måste hålla oss till för att uppfattas som normala.47 

 

Enligt dagens heteronormativa samhällssyn definieras kön genom formeln: feminin = kvinnlig = 

kvinna och maskulin = manlig = man.48 Det är dessa samhälleliga normer som lär oss hur vi skall 

bete oss för att uppfattas som ”riktiga” män eller kvinnor och de förväntningar som måste 

uppfyllas är otaliga.49 De sätt på vilka kön görs refererar Butler till som performativa handlingar, 

således hur vi presenterar oss, rör oss, agerar, talar, vilka yttre attiraljer och accessoarer vi väljer 

att bära etcetera. Som filosofen Simone de Beauvoir så omtalat en gång uttryckte det: ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det." 50 För att förenklat konkretisera en performativ handling kan 

exemplifieras hur en kvinna när hon sitter ner (förväntas) pressar ihop sina knän, och en man när 

han sitter ner istället placerar benen brett isär. På så sätt iscensätts/görs kön i form av en kvinna 

och en man.51 

 

En person förväntas följaktligen ständigt sitta, stå, gå, klä sig, tala och agera i symbios med sin 

”könsidentitet” och dessutom samtidigt besitta särskilda personliga egenskaper.52 Förenklat och 

något hårddraget, bör påpekas, förväntas kvinnor vara slanka och inte alltför bastanta, bära kjol, 

gärna högklackade skor, smink och nagellack för att uppfattas som feminina. De väntas 

presentera sig själva på ett nedtonat sätt såväl när det gäller tal som kroppsspråk och sexualitet, 

de ses gärna som mer avvaktande till sin natur och tar därmed inte alltför stor plats. Kvinnor ses 

många gånger gärna som mjuka och vårdande. En maskulin man däremot har grövre 

kroppsbyggnad, bär byxor istället för kjol samt har mer kroppshår såväl synligt som dolt.  

Männen talar med mörkare röst, är på flera sätt mer verbala och tillåts därmed ofta att ta större 

plats. Mannen förväntas förmögen att ta vara på sig själv, att vara stark såväl psykiskt som fysiskt 

och omhändertagande på så sätt att han är en ”stabil vägg att kunna luta sig emot”. De båda 
                                                 
47 Ambjörnsson (2006) 
48 Butler, Judith (2005:11), Könet brinner – texter i urval av Tiina Rosenberg, svensk översättning av Lindeqvist 
Karin, Natur och Kultur, Finland 2005  
49 Ambjörnsson (2006) 
50 Ett av många exempel där Beauvoir citeras är Butler (2005:36) 
51 Se även Butler (2005:16)  
52 Ambjörnsson (2006) 
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”könsidentiteterna” uppfattas som varandras motsatser, och däremellan förväntas även en 

attraktion och ett begär finnas. Så fort vi rör oss i utkanten av denna ordning, när vi inte uppfyller 

de krav som finns på våra ”könsidentiteter”, blir vi mindre tydliga i andras ögon och kanske ses 

vi rent av som förvirrande eller skrämmande - spartanskt uttryckt ”onormala”. 53 

 

Butler kritiserar starkt denna samhällssyn på män och kvinnor respektive maskulint och feminint, 

och menar att det är ett slags orättvist kodex.54 Könskategorierna är långt ifrån frivilliga, de är 

socialt sett obligatoriska. Två separata och skilda kön, som samtidigt socialt och kulturellt 

tillskrivits specifika karaktärsdrag existerar som de enda två möjliga identiteterna. Butler 

förklarar detta utifrån en heterosexualiserad förståelseram, den heterosexuella matrisen.   

 
Kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver 
en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint 
och ett manligt/maskulint. Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är 
hierarkiskt definierade genom en obligatorisk sexualitet.55 

 

Även om tolkningen av Butler lätt blir att hon ser görandet av kön som något enkelt och 

oproblematiskt, är fallet inte alls så. Performativiteten är således inte något teatraliskt skådespel. 

Att inte göra kön, eller att göra kön ”fel” eller annorlunda är enligt queerteoretikerna svårt. 

Däremot menas att vi medvetet när vi vet att det krävs i en viss kontext eller situation, kan 

framföra eller göra kön och en specifik typ av femininitet eller maskulinitet.56  

 
 
Klass och respektabilitet 
 
Sociologen och feministforskaren Beverly Skeggs rör sig inom den tradition som tituleras 

Cultural Studies. I hennes studie av vita brittiska arbetarklasskvinnor, läggs ett tydligt fokus på 

hur kvinnors identitet påverkas av såväl köns- som klasstillhörighet. De klassrelaterade 

                                                 
53 Se exempelvis Ambjörnsson (2006) 
54 Ambjörnsson (2006) 
55 Butler (2005:10) 
56 Mattson Tiina (2005), I viljan att göra det normala – en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården, 
Égalité, Växjö 2005 
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förväntningar och föreställningar som finns hos kvinnor skapar enligt Skeggs ett samspel där 

både kön och klass görs. 57  

 

Bakgrunden till Skeggs studie ligger i hur det historiskt sett har det gjorts en tydlig åtskillnad 

mellan arbetarklasskvinnor och kvinnor ur medel- eller överklassen. Kvinnor ur de högre 

samhällsklasserna har utgjort ett normerande och respektabelt ideal då de uppfattades som 

hygieniska, hälsosamma, omvårdande, passiva, frigida och uppoffrande. Kvinnor ur lägre 

samhällsklasser däremot ansågs orena, osunda, sexuella, farliga och hotfulla. 58 

 

 Respektabilitet har enligt Skeggs länge varit en klassmarkör för kvinnor, ett riktmärke att 

eftersträva. Detta då respektabiliteten medförde värdighet och moral, en framstående 

individualitet och vidare innebar rätten till att döma andra. Individuella mänskliga värden ledde 

vidare till högre sociala positioner och starkare legitimitet, något som således endast var den 

finare medelklassen förunnat.  Skeggs menar att detta kan jämföras med synen på hur människor 

ur de lägre samhällsklasserna ”massifierades”, hur avsaknaden av individualitet med andra ord 

var ett bevis på bristande respektabilitet. Föreställningar om och bilder av hur kvinnor i en högre 

samhällsklass presenterade sig själva blev enligt Skeggs därmed en standard att efterlikna och 

allra helst uppnå för att därmed också nå högre respektabilitet.”Respektabilitet är ett av de mest 

utmärkande tecknen på klasstillhörighet. […]De som bryr sig om respektabilitet är oftast de som 

inte anses vara respektabla.”59 

 

Skeggs poängterar hur subjektivitet konstrueras på olika platser i olika tider och således samtidigt 

innebär en uppenbar strävan efter att vinna respekt och på så sätt en individuell identitet. Ett 

synsätt som enligt Skeggs gått i arv och som vidare är vad som kan ses på som bakgrunden till 

varför respektabiliteten är så eftersträvansvärd även idag. Ty enligt Skeggs är individer 

tillhörande de lägre samhällsklasserna likt förr fortfarande idag ”massifierade”, detta trots att 

                                                 
57 Skeggs Beverly (1997)Att bli respektabel – Konstruktioner av klass och kön, svensk översättning av Ruth Persson, 
Annika, Daidalos, Göteborg 2006 
58 Skeggs (1997) 
59 Skeggs (1997:9)  
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synen på klassamhället naturligtvis förändrats över tid samtidigt som begreppet klass inte på 

långa vägar används på samma sätt idag som det gjorde då. 60 

 

Genom studien av vita arbetarklasskvinnor i Storbritannien fann Skeggs hur kvinnorna som 

iakttogs var väl medvetna om sin klassposition i samhället och därmed om sin sociala position.  

 
Detta präglar ständigt deras (kvinnornas) responser. De arbetar med en dialogisk 
form av erkännande: de erkänner andras erkännanden. Erkännanden förekommer 
aldrig utan värdeomdömen och kvinnorna är ständigt medvetna om hur verkliga eller 
imaginära andra bedömer dem. Erkännandet av sin position intar en central plats i de 
processer genom vilka subjektet konstrueras.61 
 
 

De erkännanden som Skeggs syftar till är något som kvinnorna i hennes studie använde för att 

lotsa sig fram när det kom till den samhällsklass de ansågs tillhöra, vilka de också använde för att 

mäta sig och värdera sig själva med i förhållande till andra kvinnor. Skeggs konstaterar hur 

kvinnor som ansågs besitta en lägre social position levde ”på sina sociala platser med olust”.62 I 

varje omdöme om sig själva mätte de sig mot andra, en måttstock som ack så tydligt utgjordes av 

framställningar av och föreställningar om kvinnor ur den respektabla och dömande 

medelklassen.63 

 

 
Disidentifikation och dissimulering 
 
Två centrala begrepp, av Beverly Skeggs flitigt använda är disidentifikation och dissimulering. 

Disidentifikation är som kan anas, motsatsen till identifikation något som innebär en vägran och 

motsträvan till att identifiera sig med någon eller något, att ta avstånd och säga ”sådan är jag inte” 

eller ”till dem hör inte jag”. Simulering och dissimulering förknippas oftast med sjukdomar i 

diverse kontexter. Att simulera en sjukdom är att plagiera symptom på en sjukdom man inte har, 

medan att dissimulera samma sjukdom innebär att personen som bär på den gör allt för att dölja 

                                                 
60 Skeggs (1997) 
61 Skeggs (1997:13) 
62 Skeggs (1997:14) 
63 Skeggs (1997) 
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symptomen och därmed ge sken av att inte ha sjukdomen. I Skeggs fall syftar dock samtliga 

begrepp till klasstillhörighet.64 

 

Skeggs har fått erfara hur kvinnor pendlar mellan hur och vad de uppfattar sig själva vara, och 

vad de borde vara. Kläder och yttre attribut, tillsammans med hälsa och psykisk och fysisk form 

fungerar ofta som klassmarkörer, något som samtidigt används för att göra kön i form av 

femininitet och maskulinitet. Dessa klassmarkörer och vidare hjälpmedel i könsgörande används 

enligt Skeggs av kvinnor i de lägre samhällsklasserna i processen av disidentifikation som 

arbetar- eller underklass och samtidigt som verktyg i strävandet efter situationsförändring.65 

Enligt Skeggs sker en stor del av kvinnornas värderande utifrån respektabilitet. Genom att 

investera i den femininitet som anses respektabel, såväl genom utseende som uppförande, stöttas 

dissimulationen av den lägre klasstillhörigheten.  

 
De talade inte om klass med erkännande i den traditionella bemärkelsen […] utan 
klasstillhörigheten var snarare något som visade sig i deras många olika ansträngningar 
för att inte igenkännas som arbetarklass.[…] Klass utgjorde den strukturerande 
frånvaron. Samtidigt som de gjorde enorma ansträngningar för att fjärma sig från 
arbetarklasspositionen, utgjorde deras klasstillhörighet hela tiden en utgångspunkt som 
präglade och beskar deras förmåga att vara.66 
 
 

 
Kvinnorna i Skeggs studie försökte således utifrån den sociala plats där de befann sig, via 

femininiteten, inta nya samhällspositioner genom att disidentifiera och dissimulera klass. I sin 

studie synliggjorde Skeggs således hur klass hade en avgörande betydelse för kvinnornas 

subjektiviteter. 67 

 
 

 

                                                 
64 Skeggs (1997:119)                           
65 Skeggs (1997) 
66 Skeggs (1997:119-120)  
67 Skeggs (1997) 
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Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor 
 
Mitt i centrum, några hundra meter ifrån buss- och tågstationen och granne med en av stadens 

mer kända kyrkor är Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor beläget. 

Det centrala läget är ett medvetet val då man vill att stället skall vara lättillgängligt och nära 

platser i staden där kvinnorna rör sig.  Året om har härbärget öppet under veckans alla dagar 

mellan kl 08.00 och kl 15.30, med undantag för måndagar då man stänger kl 12.00.  

 

Verksamheten huserar i en äldre byggnad och disponerar två våningar. Ifrån markplan, den del av 

lokalerna som bäst beskrivs som ett gammalt valv med stengolv och takrundel, mynnar entrén ut 

mot den aktiva såväl trafik- som persontäta staden. Vardagsrummet är menat att finnas som något 

av en fristad för de hemlösa kvinnorna, vilka många gånger ser sin enda chans till överlevnad i 

drog- eller alkoholanvändning och sexarbete. Dessa levnadssätt bidrar till att de ofta utsätts för 

fara samt omges av manliga sexköpare, narkotikalangare och våldsbenägna män, något som 

Vardagsrummet således vill skydda ifrån - åtminstone för en stund. Den statistiska redovisningen 

för tidigare år visar att man dagligen får ta emot cirka 60 besökande kvinnor med skiftande 

bakomliggande problematik. Under året söker sig närmare 700 olika kvinnor till verksamheten 

och totalt görs 32 000 besök under en tolvmånadersperiod.68  

 

En av Vardagsrummets ambitioner är att för sina gäster skapa trygghet i en ren, ombonad och 

hemlik miljö.69  I nedervåningens foajé ryms två mindre sittgrupper bestående av varsina två 

fåtöljer med bord emellan samt ett sideboard där kaffe, te och vatten bjuds. På väggen sitter en 

interntelefon vars maka återfinns i köket på övervåningen, och som används av personalen för 

snabb kommunikation. På ett litet runt bord alldeles till höger innanför ytterdörren finns en 

telefon, en telefonkatalog samt en lista över kontaktuppgifter som kan vara användbara för 

gästerna. Till vänster leder en dörr också in till det rum som i framtiden är planerat att bli ett 

avskilt rum för lugn och ro samt samtal, men som i dagsläget fungerar som ett extra förråd.  

 

Vid den första trappavsatsen mot övervåningen finns klädförrådet. I en stor klädkammare 

förvaras, prydligt vikta eller hängda på galgar, de plagg som privatpersoner, företag samt andra 

                                                 
68Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
69Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
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organisationer skänkt till de behövande kvinnor som gästar Vardagsrummet. Härinne kan 

gästerna själva välja fritt bland kläder, skor och väskor och ta vad de själva anser sig behöva. 

 
Den svängda, relativt smala stentrappen fortsätter vidare upp till övervåningen. I den öppna 

hallen rakt fram finns en av de två gästtoaletterna samt gästernas dusch. Handdukar, badlakan 

och morgonrockar erbjuds till låns och hygienartiklar och vissa förbrukningsvaror delas dessutom 

ut av Vardagsrummets personal till dem som behöver. Toaletter och duschutrymme saknar lås på 

insidan av dörren och det är alltså inte möjligt för den som nyttjar faciliteterna att låsa om sig. 

Anledningen till det är att begränsa möjligheten till eventuell droganvändning. Det har tidigare 

funnits gäster som påträffats efter att ha tagit drogöverdoser i dessa utrymmen. Även om bristen 

på lås inte eliminerar tillfällena helt så bidrar vetskapen om att någon annan skulle kunna komma 

in, med någon slags mental spärr. 

 

Vägg i vägg med gästtoaletten finns ett litet rum utrustat med tvättmaskin och torktumlare. 

Härinne tvättas den textil som tillhör verksamheten men framförallt finns den för gästerna att 

använda till de egna kläderna. 

 

Lokalerna på övervåningen är till skillnad från dem på markplan ljusa och rymliga med stora 

fönster, trägolv och extra högt till tak. Miljön här är också betydligt mer ombonad och hemlik. 

Till vänster, som i en stor fyrkantig sal, ligger själva ”vardagsrummet”. Med hjälp av soffor, 

bord, fåtöljer, bokhyllor som endast når upp till midjehöjd, mjuka mattor och stolar har det stora 

rummet delats i små mysiga sittgrupper och sektioner. Tv med video- samt DVDspelare, radio 

och dator med Internetuppkoppling att använda finns också här. Mot den av väggarna som inget 

fönster har, har ”rök-båset” placerats. En kur tillverkad av trä, metall och plexiglas utrustad med 

barbord, stolar och extra avancerat ventilationssystem och luftutsug gör att rökande gäster, men 

även personal, inte behöver lämna lokalerna för att röka samtidigt som det inte förstör 

inomhusmiljön. 

 

Till höger från hallen sett finns matsalen. Härinne serveras varje dag frukost, lunch och fika utan 

kostnad för gästerna. Runt väggarna och i mitten av det stora rummet har köksbord med 

tillhörande stolar i trä placerats. Förutom den i mitten av rummet som ger plats för 10 matgäster, 
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har varje sittgrupp 4 stolar. Vid en av dem agerar dock en äldre kökssoffa sittplats. Ett stort svart 

piano står utefter ena sidan. Små bordslampor, dukar på borden, blommor och annat bidrar till en 

miljö som kan liknas den på ett väldigt ombonat och mysigt café. En stor serveringslucka i ena 

väggen leder in till köket. Vid sidan nedanför har ytterligare ett sideboard placerats. På det finns 

alltid mikrovågsugn, kaffe, te och vatten och här placeras även den lilla frukostbuffén på 

morgonen medan lunchen serveras av personal inifrån luckan.  

 

Bakom köket finner man samtliga personalutrymmen med toalett omklädningsrum, kontor och 

vilorum. Dessa utrymmen är således förbjudna för gästerna att inträda i. Inne på kontoret 

förvaras, i välsorterade korgar, de ting som personalen har möjlighet att dela ut till behövande 

gäster. Anledningen till att dessa pryttlar ej lägges i det förut nämnda klädförrådet är att 

nödvändigheter såsom hygienartiklar, munvårdsprodukter, menstruationsskydd, underkläder och 

strumpor, aldrig får ta slut samtidigt som detta är förbrukningsvaror som har störst efterfrågan. 

Placeringen i personalutrymmet möjliggör således en mer kontrollerad och försiktig utdelning av 

dessa saker, detta till skillnad från systemet nere i klädförrådet där gästerna har möjlighet att 

själva spendera tid för att välja ut och medta vad de vill ha. 

 

Vid sidan av köket fortsätter en liten korridor ner till ytterligare en gästtoalett och en konstateljé 

med allt tänkbart material som behövs vid målning såsom stafflier, taveldukar, papper, penslar, 

oljefärg, vattenfärg och kritor. Här inne ryms även en liten vävstol. Allt fritt för gästerna att 

nyttja. I slutet av ateljén leder en dörr till gästernas sovrum. Det är i första hand menat för de 

gäster som är helt bostadslösa och tvingas spendera de flesta av dygnets timmar vakna på 

gatorna.  I någon av de 3 sängarna, som efter varje gäst bäddas med rena sängkläder, kan 

kvinnorna sova ut utan att behöva bli störda.  

 

I alla utrymmen på övervåningen används mycket textil för att höja känslan av ”värme”. 

Exempelvis, gardiner, draperier, dukar, kuddar filtar, mattor etc. Samtliga väggar i lokalerna 

pryds även av många av de tavlor och bilder som gästerna skapat i Vardagsrummets konstateljé.  

 
Vardagsrummets personalstyrka omfattar i skrivande stund 6 tillsvidareanställda; 1 enhetschef, 1 

köksansvarig, 4 behandlingsassistenter med olika för uppgiften passande utbildningar och 
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arbetslivserfarenheter (exempelvis socionomer, lärare, vårdare med inriktning på psykiatri och 

missbruksvård etcetera), ett 10-tal volontärer som efter utbildning, ork, kunskap och 

livserfarenhet gör frivilliga insatser av olika slag. Dessutom finns ett mindre antal anställda som 

vid behov, exempelvis vid sjukdom och annan frånvaro, tillfälligt kan ersätta den ordinarie 

personalen och då uppbära timlön.70  

 

Vardagsrummets personal arbetar i ständig och nära kontakt med andra verksamheter och 

instanser som kan underlätta för de kvinnor som besöker dem. Exempel på sådana 

samarbetspartners är Stadsmissionens övriga enheter, Socialtjänsten, Landstingets uppsökande 

team för hemlösa, Vårdcentralen för hemlösa samt polis med flera. Likt övriga enheter inom 

Stadsmissionen finansierar även Vardagsrummet sin verksamhet i huvudsak med hjälp av medel i 

form av bidrag från företag och privatpersoner, vilket således styrker vikten också av dessa 

samarbeten och kontakter.71  

 

Samtlig personal i Vardagsrummet bär privata kläder på sin arbetsplats. Något som i största 

möjliga mån undviks är dock bärande av privata ägodelar av värde och som på ett enkelt sätt 

skulle kunna stjälas av eventuella fingerfärdiga gäster. Däremot bär all personal med sig en liten 

larmdosa, antingen likt ett armbandsur eller runt halsen. Överfallslarmet blir en form av trygghet 

i alla situationer. 

 

Varje arbetsdag påbörjas med att samtlig personal i lokalerna samlas för att stämma av 

dagsformen. Här finns möjlighet att känna efter hur mycket man tror sig orka vara ute i 

verksamheten under dagen. Förutom att ansvara för köket (vilket samma person gör varje dag) 

finns nämligen fyra ”positioner” eller områden i verksamheten med tillhörande arbetsuppgifter 

och ansvar, som personalen delar mellan sig. Beroende på ork och humör roterar personalen 

mellan de olika positionerna olika dagar. Det handlar om att: 

 

• Vara ansvarig för klädutdelning och distribution av hygienartiklar och förbrukningsvaror.  

• Sitta nere i entrén för att välkomna samt registrera gäster. 

                                                 
70 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 
71 Informationsmaterial från Stadsmissionen. 



35 
 

• Att vara något av en arbetsledare för dagen. Ta hand om mer administrativa ärenden, 

samtal, kontakter utifrån etcetera. 

• Att rotera runt de olika positionerna och se till så att all personal vid behov kan gå ifrån 

sitt uppdrag för matrast eller för andrum och vila. Dagens allt-i-allo. 

 

Vid arbetsdagen slut äger ett liknande möte rum. Då ventileras över hur dagen varit, vad som 

skett i verksamheten eller om det hänt något speciellt någon behöver få prata om och därmed få 

hjälp att ”lämna kvar på jobbet” innan hemgång. Det förbereds även inför nästkommande dag. 
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Analys 
 
Under mina två veckor i Vardagsrummet - daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor har jag 

mött och i viss mån, åtminstone på ytan, fått möjlighet att lära känna uppskattningsvis ett 40-tal 

kvinnor. De har varit i olika åldrar, haft olika etnisk bakgrund och varit i olika skick. Medan 

några varit yngre än jag själv och gissningsvis befunnit sig i övre tonåren har andra för länge 

sedan passerat pensionsåldern. Jag har mött romska kvinnor, kvinnor från såväl forna Jugoslavien 

som från Finland, kvinnor med mörk hy och kvinnor vars ursprung jag inte kunnat fastställa. 

Några har varit uppenbart påverkade av antingen narkotika eller alkohol, en del har visat psykisk 

obalans eller vittnat om sexarbete som försörjning. Mina nya bekantskaper har gestaltat och 

förkroppsligat såväl begreppet maskulin som feminin. Medan några bäst beskrivs som 

manhaftiga i såväl stil som uppförande, med kaxig attityd, grova verbala utryck och klädsel som 

likväl skulle kunna suttit lika passande på en man, har jag uppfattat andra som feminina till det 

yttersta. Jag har sett glittriga ögonskuggor och långa, målade naglar. Kjolar och höga stövlar med 

klackar som skulle få de flesta att känna sig som stående på styltor, handväskor, åtsittande tröjor 

och vickande höfter.  

 

Intressant i denna kontext är att den enda påtagliga gemensamma nämnaren som jag uppfattat 

finns hos samtliga av dessa kvinnor, är omgivningens och samtidigt även deras egen syn på dem 

som annorlunda och onormala – att de inte passar in på grund av sina levnadsvillkor och 

förutsättningar. En idelig jämförelse mot normen är ständigt närvarande bland kvinnorna i 

Vardagsrummets lokaler. Framförallt handlar detta om föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Enligt Judith Butler lär vi oss redan ifrån barnsben genom såväl psykologiska som sociala 

normaliseringsprocesser, att förstå de kollektiva och kulturella reglerna om hur vi ska bete oss 

för att uppfattas som normala män och kvinnor. Under min vistelse i Vardagsrummet har jag 

uppfattat hur just könsidentiteten är något väldigt betydande för de gästande kvinnorna. Följande 

anekdot är endast ett av många exempel som visar på hur könsgörande och könskonstruktioner 

har stor del i den löpande aktiviteten på daghärbärget och därmed är något absolut centralt.  

 

Vi hjälps åt att sortera kläder i extraförrådet, jag och en av personalen. 
Plagg efter plagg plockar vi upp ur stora säckar. Rensar bort smutsigt 
och trasigt, viker och staplar på hyllor, samlar i lådor och lägger åt sidan 
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i väntan på rätt årstid. En kvinna bankar på dörrarna in och gör en ful 
grimas mot oss genom glasrutorna. Till extraförrådet är dörrarna alltid 
låsta, det är inte meningen att gästerna ska vistas härinne. Personalen ler 
igenkännande och öppnar. Det här är Bitte delger hon mig. 
 
– ”Har du något fint till mig?” undrar Bitte nyfiket.  
 
Personalen finner sig direkt och drar fram en midjekort, starkt lila kavaj i 
grov manchester från en av de nybildade klädhögarna. 
 
– ”Ja, den här. Jag tyckte nästan det stod Bitte på den när jag plockade 
upp den”, svarar personalen med en blinkning. 
 
Bitte håller kavajen framför sig, vrider och vänder. 
 
– ”Jo den är ju cool men kanske lite väl lila, vad tror du?” Hon vänder 
sig mot väninnan hon har i släptåg och som intresserat tittat fram bakom 
Bitte. 
 
– ”Äh, jag tar den med mig och prövar däruppe. Du får tillbaka den 
annars…” 
Bitte och väninnan försvinner snabbt uppför trappan. 
 
Efter en lång stunds tappert ordnande har såväl jag som min 
klädsorterande kollega fått nog av svarta sopsäckar och allt damm de 
samlat inne i extraförrådet. Vi återvänder till övervåningen och möts av 
Bitte som mannekängar i den nya kavajen inför två andra ur personalen. 
Hon är rädd att hon gått upp i vikt. 
 
– ”Syns det inte då?” undrar hon och vänder stjärten emot personalen 
som båda står i serveringsluckan och inifrån köket tålmodigt beskådar 
och ger ärliga synpunkter.  
 
– ”Jag har blivit tjock om rumpan av allt man får att äta här. Jag måste 
nog sluta gå hit”, fortsätter Bitte och ett hjärtligt skratt efterföljer. Bitte 
är allt annat än tjock. Att beskriva henne som mager som en sticka, skulle 
sanningsenligt vara en underdrift.  
 
Bitte vill väldigt gärna behålla kavajen. Hon trivs i den och delger att hon 
redan bestämt att det är den hon ska ha på sig när hon får träffa sin son 
nästa gång.  
 
 

I liknande situationer som med Bitte och del lila manchesterkavajen blev det under min fältstudie 

efterhand alltmer tydligt hur medvetna de flesta av besökarna är om sitt feminina yttre. I valet av 
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kläder och accessoarer har de flesta en utpräglad personlig stil, och min förutfattade mening om 

att dessa kvinnor skulle dra på sig precis vad som helst de blir erbjudna, till och med en vävd 

sopsäck, spräcktes med besked.  

 

 

Kön och individualitet 
 

För kvinnorna i Vardagsrummets lokaler blir görandet av kön en möjlighet och ett sätt att få 

uttrycka den egna individualiteten. Som en av gästerna förklarade för mig: 

 

– ”Det är för självförtroendet. Vi måste bry oss, kanske extra mycket. Att 
få fortsätta se fräsch ut, det är ju liksom det sista man har kvar. Det 
gäller liksom att kämpa för att få fortsätta vara sig själv och att orka 
hänga kvar i det!” I hennes ansiktsuttryck går att utläsa hur mycket hon 
menar vad hon säger. 
 

 

Tydligt är även att det i första hand är de yttre attributen som dessa kvinnor förknippar med 

femininitet och vidare den normerande kvinnligheten. Det finns vissa saker som gästerna ständigt 

efterfrågar i sin strävan efter att leva i symbios med den kvinnliga könsidentiteten – bristvaror i 

sammanhanget. Det handlar framförallt om smink i alla dess former. Det är omöjligt att hålla 

räkningen över alla förfrågningar efter mascaror, eyeliners, läppstift, puder och ögonskuggor jag 

och personalen dagligen fick under min vistelse på daghärbärget. Vi tillfällen då det händer att 

någon privatperson, ett företag eller annan givare lämnat en påse med makeupartiklar - 

begagnade eller nya - för Vardagsrummets personal att dela ut så vandrar djungeltrumman fort. 

Dessa saker går åt likt smör i solsken och då gäller det att vara först till kvarnen. Lika hastigt som 

sakerna anländer lika kvickt har de fått nya ägare. Knappt hinner de landa i förvaringslådan 

reserverad för smink och skönhetsartiklar inne på personalkontoret, innan de fallit i någons ägo. I 

övrigt är efterfrågan på parfymer, hudlotioner, trosor och Bh’ar stor. Underkläder finns alltid att 

dela ut vid behov, dock kan det vara en väldigt invecklad procedur att hitta plagg i rätt storlek, 

rätt modell samt i den färg som efterlysts av en gäst. Kvinnorna söker ofta specifika plagg i den 

ena eller andra modellen eller färgen, kläder att trivas i. Inne i den stora klädkammaren vänds och 

vrids det. Det prövas, det byts och det frågas om smakråd. Många gånger leder även situationerna 
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kring sökande av kläder, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror till humoristiska 

överläggningar såväl gäster emellan som mellan gäster och personal. 

 
Vid de tre sofforna som vid den bortre väggen i allrummet placerats som i 
en hästsko, står Agneta med handuksturban på huvudet och badlakan 
virat runt kroppen. Hon har precis kommit ut ur duschen. Till sin hjälp 
har hon en av utav personalen som efter Agnetas önskemål går ärenden 
till lådorna inne på personalkontoret. De kläder som Agneta bar när hon 
kom till Vardagsrummet samma morgon, ligger nu i tvättmaskinen och 
hon behöver få något nytt att klä sig i. Hårfön, kam, hårspray, strumpor 
och strumpbyxor har personalen redan hämtat, dock kom hon tillbaka 
tomhänt när det gällde Agnetas önskning om ögonbryns- eller 
kajalpenna.  
 
– ”Finns det någon Bh till mig. I storlek 75B?” undrar Agneta. 
 
Kvinnorna bredvid mig i rök-kuren börjar diskutera Bh-storlekar. 85B, 
75C, 70A… Det pratas fram och tillbaka om vem som har vilken storlek, 
om att någons byst har krympt i takt med att hon minskat i vikt samt om 
hur någon inte alls tycker om att bära Bh utan nöjer sig med att ta på ett 
åtsmitande linne närmast kroppen. 
 
– ”Jag vill helst ha en sådan där så de ser större ut!” ropar Agneta efter 
personalen som går på jakt. 
 
– ”En med kuddar och push up!” Agneta kupar händerna under bysten 
och lyfter upp som för att visa hur resultatet behöver bli. 
 
Vid sidan av oss, i soffan till höger om rök-kuren sitter Lola framåtlutad 
över bordet och smuttar på sitt kaffe. Hon skrattar till liksom för sig själv. 
Åt hur Agneta och de andra kvinnorna funderar och överlägger kring 
Bh’ar och bröststorlekar. Lola har en otroligt charmig självdistans och 
tillsammans skrattar vi hjärtligt åt hennes kommentar som kommer från 
ingenstans och som inte riktas direkt emot någon. Med ett brett leende 
konstaterar hon; 
 
– ”Jag kan kasta mina över axeln och sedan klacka dem tillbaka” . 

 

Många av de här kvinnorna tycks således veta vad de vill och görandet av kön blir en tydlig del i 

en typ av normaliseringsprocess. Queerteoretiker synliggör normaliseringsprocessens koppling 

till makt och för Vardagsrummets kvinnor handlar det mycket om makten över den egna 

individualiteten, att kunna behålla den eller att återta den.  Samtidigt blir dock även samhällets 

kollektiva makt över individerna påtaglig i kontexten.  
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Normalt kontra onormalt 
 

Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor.  
Jag läser tyst på den handskrivna skylt som placerats på en list och lutats 
mot väggen i Vardagsrummets entré. Jag konstaterar att det är en av de 
första saker besökaren ser när hon gått in genom ytterporten. Jag ber den 
personal som sitter i fåtöljen mitt emot mig att definiera verksamhetens 
målgrupp. 
 
– ”Hemlösa är för oss de som lever på gatan eller sover på natthärbärge. 
De som inte har ett boende som varar längre än tre månader”.  
 
Personalen stannar upp och funderar. 
 
– ”Utsatt är svårare att definiera så det är oftast kvinnorna själva som 
uttalar det. Men självklart bedömer vi det också, framförallt hos de aktiva 
missbrukarna som lever som i en subkultur och inte själva ser sin 
utsatthet. Sedan vad utsatthet är?  Det är svårt, men jag skulle säga att 
det är allt ifrån att vara utanför samhället till att inte känna sig förstådd 
på grund av att man lever med ett missbruk, talar ett annat språk, är 
psykiskt skör och så vidare.” 
 

 
Inom queerteorin synliggörs hur det för att någonting skall uppfattas som normalt även måste 

finnas någonting som anses onormalt, två sidor i ständig jämförelse. Denna åtskillnad är dock 

något man i Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor säger sig försöka 

frångå. Den ändå något flytande målgruppsdefinition som verksamheten har, samt en mängd av 

mina samtal med personalen på daghärbärget, vittnar om åsikten att mänsklig kategorisering är 

något man absolut vill och anser bör undvikas. Personalen i Vardagsrummet välkomnar istället 

samtliga kvinnliga gäster som själva anser sig ha utbyte av att besöka verksamheten. Därför finns 

heller inga anspråk på att deras gäster måste uppfylla någon form av officiellt hemlöshetskrav, 

rymmas under någon annan slags kategori eller på annat sätt utvärderas innan de får stiga över 

Vardagsrummets tröskel. Enligt min tolkning är det på grund därav som det uppenbart 

svårdefinierbara begreppet ”utsatt” också fått bli en del av verksamhetens officiella benämning. 

En personlig känsla av någon form av utsatthet, oavsett vilken eller anledningen till den, är vad 

som räcker för ett besök på daghärbärget.  Inom queerteorin är brott och kritik gentemot rådande 

normer något centralt. Tankegångar som inom disciplinen ses som verktyg att ta hjälp av vid 

uppbrytande av mänskliga kategoriseringar. Enligt erfarenheterna förvärvade under studien i 
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Vardagsrummet är dagens samhällsnormer och den ständiga jämförelsen av normalt kontra 

onormalt något som personalen ämnar ifrågasätta. Detta genom att så långt det är möjligt låta sina 

gäster definiera sig själva, situationen de lever i och behovet av Vardagsrummet som en större 

eller mindre betydande del av sin tillvaro. 

 

Betydelsen av brottet mot normen som queerteorin visar på, och som personalen i 

Vardagsrummet således i viss mån kan sägas eftersträva, finns mestadels inte alls närvarande hos 

de gästande kvinnorna. Trots att dessa kvinnor på grund av sina livssituationer på olika sätt 

hamnat i samhällets utkant är det ändå samhällets principer om vad som uppfattas som normalt 

och inte som i huvudsak styr deras inställning till såväl sig själva som till andra.  

 

Jag viker i ordning kläderna på hyllorna i klädkammaren.  De linnen, 
toppar, t-shirts, blusar, koftor och polotröjor som prydligt placerats i 
storleksordning hamnar lätt i oordning efter kvinnornas sökande och 
plockande. Likt i en klädbutik på mellandagsrean. Titti kommer in och 
ber mig om hjälp att titta i trådbackarna längst in, efter ett par rena jeans 
i hennes storlek. Det är ingen lätt uppgift. Hur det nu är möjligt, är Titti 
än mer mager än Bitte med den lila manchesterkavajen. Trots att hon 
troligtvis är minst dubbelt så gammal än så, liknar hennes kropp en ung 
tonårsflickas. 
 
Efter en gemensam kraftansträngning hittar vi dock slutligen två par 
byxor som möjligen skulle kunna sitta uppe på hennes magra höfter. 
 
– ”Kan du gå ut när jag byter om”? ber Titti.  
 
– ”Jag skäms om du ska se hur benig jag blivit”, säger hon.  
 
Jag går för att vänta utanför men ser hur Titti betraktar sig själv i den 
helfigurspegel som står på golvet i klädkammaren. Hon vrider sig i 
halvcirklar, fram och tillbaka framför spegeln. Lyfter lite på den 
grovstickade tröjan och stryker med handen på sin bara och inåtbuktande 
mage. 

 
 
Händelsen med Titti inne i Vardagsrummets klädkammare fick mig att känna ett starkt obehag. 

En olustig känsla i magen dels över bekräftelsen att Titti oroades över att jag, som i situationen 

trots allt ändå uppfattades som personal, skulle döma henne som onormal på grund av hennes 

tärda kropp. Dels även över hur starkt rotad den samhälleliga normen faktiskt är hos dessa 
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kvinnor. Titti är väl medveten om att hennes fysiska kondition långt ifrån lever upp till den 

normerande bilden av en feminin kvinna, något som verkligen tycks besvära henne även i detta 

sammanhang. Under min studie fann jag många tillfällen med tydliga signaler om hur hårda dessa 

kvinnor ändå kan vara emot sig själva i den ständiga jämförelsen med hur de är och ser ut och 

enligt normen ”borde” vara, detta trots att Vardagsrummet gärna vill se sin verksamhet som en 

fristad från världen utanför.  

 
Jag sitter på en av stolarna längst in i rök-kurens hörn. För en gångs 
skull är jag allena med askkoppen under luftutsuget . Däremot ar det full 
rulle ute i rummet. Många kvinnor gästar Vardagsrummet den här dagen, 
och just nu tycks de flesta av gästerna, samt även ett par ur personalen, 
befinna sig på samma ställe i lokalerna. Det skrattas och pratas högt, 
retas och bråkas på skoj. Ljudnivån är ganska hög. 
 
Lite längre bort i rummet, i varsin fåtölj sitter två av gästerna tysta och 
slötittar på teven. Fåtöljernas design gör att deras nyttjare lätt slumrar 
till en stund. Sitsen är låg och djup och ryggstödet är bakåtlutat med en 
lätt böj vilket ger en halvliggande ställning. Jag ser hur den ena av de två 
kvinnorna är på väg att ställa sig upp, men hennes figur tillsammans med 
fåtöljens lutning gör det svårt för henne. Hon är ganska kraftigt 
överviktig, och var gång hon nästan lyckas resa sig ur karmstolen gör 
hennes tyngd att hon faller tillbaka på det låga sätet. 
 
Kvinnan ser sig omkring som om hon vore orolig att någon bevittnat 
hennes motgång. Hon försöker ytterligare ett par gånger. Hon kommer 
inte upp. Ännu en gång låter hon blicken löpa genom rummet, denna 
gång nästan frustrerad, som om hon letade efter någon passande att be 
om hjälp. Första gångerna såg hon inte mig, då jag satt och tvekade 
huruvida jag skulle erbjuda henne hjälp eller ej. Då kvinnan innebar en 
ny bekantskap för mig, tvekade jag inför hur mitt erbjudande skulle tas 
emot. Till slut möts dock våra blickar. Jag kliver ner från min barstol och 
går fram till henne. I en orolig, nästan arbetssam och underlägsen ton 
och med blicken i golvet säger hon tyst: 
 
– ”Jag behöver hjälp upp ur stolen”. Hon tittar upp på mig. Jag kan 
förstå hennes dilemma.  
Stolen är så låg att hon nästintill tycks sitta på golvet. Jag ler emot henne 
och fattar hennes ena hand. Hon ler tillbaka. 
 
– ”Orkar du då?” 
 
– ”Klart jag gör” säger jag och efter ”ett, två tre” och ett gemensamt 
krafttag är kvinnan uppe ur fåtöljen. 
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Som synliggjorts i rekonstruktionerna av de båda händelserna ovan, är det inte alls sällan som 

gästernas jämförelse mot det normerande kvinnliga idealet sker genom deras egen uppfattning av 

hur de ser ut samt hur de tror att andra uppfattar dem. Ofta handlar det också i dessa jämförelser 

just om bilden av den perfekta kvinnliga kroppen. Ur ett queerteoretisk perspektiv går således att 

se hur det samhälleliga normsystemet så även integreras och därmed så uppenbart påverkar 

självuppfattningen även hos de individer som så att säga lever i samhällets periferi.  

 
Judith Butler påpekar hur kön är ett resultat av den sociala och kulturella kontext där vi befinner 

oss samt hur kön görs genom oavbruten aktivitet av upprepade och inrepeterade handlingar, hur 

performativiteten är ett invant mönster hos människan. Med andra ord skall detta inte alls ses som 

något teatraliskt skådespel. Butler tydliggör hur komplicerat könsgörande trots allt är. Mitt möte 

med Marika fick mig att förstå hur mycket ork och medvetenhet som måste finnas hos 

Vardagsrummets gäster för att de ska orka med att ständigt mäta sig med och samtidigt försöka 

leva upp till de samhälleliga normerna. 

 

Jag har fått veta hur Marika sedan länge tampas med ett tungt 
drogberoende, något som för henne lett till vanföreställningar om 
verkligheten. Jag har något svårt att förhålla mig till och att bemöta 
henne, detta då min kunskap om eventuella konsekvenser och 
biverkningar av långvarig droganvändning är begränsad och som jag 
upplever i fallet med Marika ger mig ett tydligt underläge. Marika talar 
väldigt osammanhängande, och under hennes sämre dagar förstår jag 
inte mycket av det hon säger till mig.  
 
– ”När du var liten sa din pappa till dig att du skulle träffa mig när du 
blivit vuxen, kommer du ihåg det?” yttrar hon plötsligt. Jag svarar inte, 
vet inte vad jag ska säga. 
 
Marika luar sig fram emot mig och viskar, som om ingen annan får höra 
den följande hemligheten. 
 
– ”Personalen här är feer. Med sina trollspön kan de göra så att 
kvinnorna som kommer hit inte tror att de har mördare efter sig. Fast det 
har de. Jag vet det. Lita inte på dem, de manipulerar oss bara. Förut kom 
två poliser hit, de var män, och hämtade kvinnor. De sa att de skulle 
hjälpa dem, men sedan mördade de dem. Om de kommer nära mig brukar 
jag skära gylfen av dem”, säger hon 
 
Jag upplever tydligt hur Marikas dagliga sinnesstämning påtagligt 
speglar sättet på vilket hon presenterar sig. Under dagar som dessa, 
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således de sämre, särmärker misstänksamhet och påpasslighet hennes 
sätt att vara. Samma dagar är hennes hår otvättat och okammat och 
klädvalet inte speciellt genomtänkt. Formen på de gamla slitna 
blåjeansen passar henne mindre bra, hänger över stussen och har tydliga 
”knän” fram. Den urtvättade collegetröjan är för stor för henne, 
ärmmuddarna är något trasiga och tröjan är nopprig. Jag vill inte säga 
att Marika ser smutsig ut, ovårdad passar bättre. 
 
När Marika däremot har en bra dag, märks det tydligt när hon kliver över 
Vardagsrummets tröskel. Hon är mer rak i ryggen och bär gärna 
örhängen samt en aning smink. Håret, som är klippt i en halvlång 
pagefrisyr, är tvättat och välkammat i sidbena. Hon har en scarf knuten 
runt halsen, bär pälskappa och en liten handväska. Hon ser prydlig och 
medveten ut de här dagarna. 
 

Inom Queerteorin påpekas även svårigheterna med att inte göra kön. Detta förklaras utifrån att 

könsgörande således till stor del sker per automatik. I Vardagsrummet kan de gästande 

kvinnornas performativa handlingar många gånger uppfattas som väldigt medvetna och då i form 

av val av kläder, smink, accessoarer etcetera. Dock kan den queerteoretiska synen på hur 

oavsiktligt könsgörande kan vara, konkretiseras och exemplifieras genom mitt samtal på tu man 

hand med Anki.  

 

Utan att jag direkt har reflekterat över det sitter Anki och jag ensamma 
kvar på varsin barstol, mittemot varandra i rök-kuren. De andra 
kvinnorna har en efter en avlägsnat sig. Det är väldigt lugnt i lokalerna.  
 
Annars är det ständigt mycket rörelse runtomkring Anki. Hon är en 
upptagen kvinna som alltid tycks ha något att ordna med. Om hon inte 
duschar pratar hon i mobiltelefonen, och surfar hon inte på Internet 
berättar hon historier. Det är svårt att beskriva det intryck som Anki ger 
på annat sätt än att hon verkar hårdhudad och oöm. Att hennes 
inställning är att hon inte behöver någon annan än sig själv, att det bästa 
är att inte utelämna för mycket av vem man egentligen är och att det är 
till fördel att hålla bekantskaper på replängds avstånd.  
 
Fram tills nu har Anki inte alls visat något som helst intresse för mig eller 
behov av att göra min bekantskap. Till min häpnad är vi dock snart en 
bra bit på väg in i vårt allra första samtal på tu man hand. Det hela 
börjar i en lättsam dialog som dock snart övergår i Ankis väldigt 
personliga historia. Inte alls som förut är hennes röst nu på något sätt 
mjukare. Hon talar långsamt, eftertänksamt och med små bokstäver. Hon 
tittar inte längre på mig. Blicken vilar på askkoppen samtidigt som hon 
låter det ena pekfingret samla ihop den aska som fallit på bordsskivan. 
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Hon berättar om sina barn, att de sedan länge bor i fosterhem samt hur 
dottern så gärna vill ha en egen digitalkamera. Hon älskar att fotografera 
och Anki önskar hon kunde få uppmuntra dotterns intresse och kreativitet 
med en kamera i försenad födelsedagspresent.  
 
Hon tar paus och tänder ännu en cigarett. Jag vet inte vilken i ordningen. 
Hon har dåligt samvete. Det visar sig att när Anki fick träffa dottern 
senast (vilket jag tolkar som månader sedan) lovade hon en kamera i en 
kommande present. Det grämer henne. Hon tycker sig ha svikit. Anki 
ältar. 
  
En annan önskan är att få ge dottern en mobiltelefon. Anki har försökt att 
få ekonomisk hjälp till det, men på Socialkontoret säger de ifrån. 
Handläggarna som har hand om Ankis ärende är rädda att dottern ska 
ringa till Anki då varken fosterföräldrar eller annan vuxen finns i 
närheten. Som väldigt många gånger på socialkontoret verkar det som, 
undrar Anki argt 
 – ”Vad fan är problemet!?”  
 
Hon beskriver sin dotter som söt, med långt fint hår och duktig i skolan. 
Dock även hur flickan ständigt tycks leta fel på sig själv och hur det 
absolut viktigaste för henne ändå tycks vara att bara få vara som alla 
andra. Som fosterbarn är de redan utsatta, och därför blir det än 
viktigare att deras kläder och prylar överensstämmer med de oskrivna 
rätta regler som gäller i deras jämnåriga omgivning, argumenterar Anki 
vidare. 
 
Anki berättar att hon är Amfetaminanvändare sedan nästan 35 år 
tillbaka. Hon återvänder med blicken till askkoppen. Hon blir rörd. 
Tårarna på kinderna, som varken hon eller jag erkänner, torkar hon med 
översidan av handen. Oron över barnen är stor. Hon vill inte att deras 
omgivning skall stöta bort dem på grund av hennes droganvändande. På 
grund av att de har en ”Knarkarmorsa” - som hon själv uttrycker det.   

 

Trots att bilden man lätt kan få av Ankis person är den av en hårdkokt, på gränsen till känslokall 

kvinna som inte alls bryr sig om vad andra tycker, verifierar de ovan refererade samtalet om 

motsatsen. Däri finns två aspekter att ur ett queerperspektiv uppmärksamma som viktiga i 

sammanhanget. För det första gör Anki kön omedvetet, det i form av en kvinnlig förälder. Trots 

att hon inte själv tycks se på det ur en sådan vinkel, konstruerar hon en omtänksam mamma med 

ett moderligt tankesätt och uppenbar välvilja gentemot barnen. Det märks att hon är stolt över sin 

dotter och att hon gärna vill berätta om flickans fina egenskaper, vilket jag uppfattar som 

ytterligare en del i hennes instinktiva könsgörande. För det andra synliggörs ännu en gång den i 
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Vardagsrummet ideliga jämförelsen mellan vad som uppfattas som normalt och inte. Ankis egen 

rädsla och även egna erfarenhet av att falla utanför normen och att inte passa in, är något hon 

resonerar utifrån även när det gäller dottern. Hon räds att barnen skall tvingas uppleva ett 

”utanförskap” på grund av hennes levnadssätt. Dock synliggör Anki i sin berättelse även barnets 

egna behov av känslan att få vara som alla de andra. Än en gång blir väldigt tydligt hur 

kontextuella normer införlivas i individerna och vidare hur subjekt konstrueras utifrån gällande 

socialt och kulturellt skapade regler. 

 
 
 
Heteronormer 
 

Igen tittar jag på skylten på väggen i daghärbärgets entré: 
Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor. 
 Hur definierar egentligen verksamheten en kvinna?  
 
Personalen i fåtöljen mitt emot tittar upp på mig och lägger huvudet lite 
på sned.  
 
– ”Ja, om jag ska försöka att svara på ett enkelt sätt kan man säga att 
alla som själva anser sig vara kvinna är välkommen till oss. Vi har haft 
en besökare som biologiskt, eller vad man nu ska säga, var man men som 
både kände sig och klädde sig som en kvinna. En person som väntade på 
att få bli könsopererad. Det fungerade bra för oss personal men några av 
de andra gästerna tyckte att det var fel, fördomar finns ju i alla grupper. 
Som du vet har vi en kvinna som besöker oss så gott som dagligen, som 
alltid klär sig manligt och som är lesbisk och det fungerar bra i 
verksamheten”. 

 
 

Verksamhetspersonalens ansatser att ifrågasätta samhälleliga resonemang kring vad som bör 

anses normalt och inte, visas även i deras försök att utmana det traditionella synsättet på vem som 

bör kategoriseras som kvinna. Den heteronormativa samhällssyn som enligt Judith Butler 

definierar dagens män och kvinnor genom formeln feminin = kvinnlig = kvinna och maskulin = 

manlig = man vilken Butler själv även så starkt kritiserar, är således också vad Vardagsrummets 

personal säger sig vilja överge. Bland de gästande kvinnorna finns som jag redan tidigare 

konstaterat inte någon sådan medvetenhet eller förståelse för de brott mot normen som bland 

annat queerteoretikerna efterfrågar. Detta bekräftas än en gång i personalens berättelse om 

kvinnornas motvilja att acceptera den transexuella personens vistelse på daghärbärget men deras 
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acceptans av den lesbiska kvinnan i manskläder. Intressant i kontexten är de gästande kvinnornas 

godkännande av denna lesbiska kvinna som en del av verksamheten, detta trots hennes tydliga 

görande av kön i form av en man: 

 
Det hörs att någon är på väg uppför trappan. Vi sitter i rök-kuren och 
lyssnar till någons inte alltför tonartsenliga sång som kommer allt 
närmre. Med en stil som om hon ägde det, kommer Kim in i rummet. 
Mössan är långt neddragen, kängorna är grova, byxorna liknar till stilen 
en militärs med många fickor, dock i svart. Collegetröjan med dragkedja 
och luva tycks vara det enda valet av ytterplagg. Kroppsspråket är lika 
grovt som målföret. Termen ”manhaftig” känns väldigt vek i 
sammanhanget. Kim är högljudd och tar stor plats, sjunger på en 
popmelodi som varit något av en radioplåga under en längre period och 
skrålar sin väg fram till oss i rök-kuren. Kim slår sig ner liksom på 
kanten av en av de lediga stolarna, med ena foten stabilt kvar i golvet, 
den andra på barstolens fotpinne och med ena armbågen lite nonchalant 
placerad ytterst på bordsskivan. Den andra handen letar i fickan på 
luvtröjan efter en tändare.  
 
En personal med vattenkanna i högsta hugg och siktet inställt på 
blommorna i ett av de stora fönstren, passerar hyssjande och gör Kim 
uppmärksam på hur i princip samtliga av de övriga gästerna vilar eller 
sover. 
 
– ”Äh fan! De är vana! Och de jävlarna som inte är det får väl för fan 
lära sig”, yttrar Kim kaxigt. 
 
Kim snackar konstant och svär som en borstbindare. Hon vänder sig mot 
mig. 
 
– ”Kan du låsa upp skåpet och ta fram fler ”Blaskan” till mig?”72  
 
 Sanningsenligt svarar jag Kim att jag tyvärr inte har nyckel till 
”Blaskan-skåpet”, något som inte direkt tycks störa henne.  Istället 
fortsätter Kim samtalet med att skryta om hur många exemplar av 
”Blaskan” hon redan sålt trots att klockan inte alls är mycket.  
 
– ”Jag är fan den bästa av alla försäljare, bra mycket bättre än alla jävla 
karlar!” stoltserar hon.  
 

                                                 
72 ”Blaskan” är en tidning framtagen i syfte att stadens hemlösa ska ha möjlighet att tjäna pengar på ett ansvarsfullt, 
rättvist och lagligt sätt. På Stadsmissionens olika verksamheter kan den som vill köpa valfritt antal exemplar av 
tidningen för 20kr styck för att sedan sälja den på gator och torg för 40kr. För kännedom är dock även namnet på 
tidningen ”Blaskan” fingerat. 
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Kim fortsätter högljutt att berätta om den försäljningsteknik hon har och 
som uppenbarligen är effektiv. Hon redogör för hur mycket hon jobbar, 
hur bra hon sköter sitt jobb och för hur väldigt mycket tidningar hon 
säljer varje dag. Kim jobbar för att hela tiden vinna uppmärksamhet från 
alla runtomkring. 
 
Plötsligt rusar hon iväg för att hitta be någon ur personalen att låsa upp 
”Blaskan-skåpet” och det känns som att hon slukat all syre i rummet.  

 

Kims sätt att klä sig, agera och tala tillsammans med hennes uttryckta karaktärsdrag samt även 

öppenheten vad gäller hennes sexuella attraktion till kvinnor, gjorde att jag under vårt första möte 

direkt uppfattade Kim som en man. Till skillnad från i princip samtliga övriga av 

Vardagsrummets gäster, gör de performativa handlingarna hennes könsidentitet till den annars så 

eftersträvade kvinnliga normens motsats. Trots att Kim lever i direkt samexistens med 

förväntningarna på den manliga könsidentiteten, och vad jag fått förklarat för mig ofta utanför 

Vardagsrummets lokaler som regel uppfattas som en man, godkänns hon således av 

daghärbärgets övriga gäster. Detta till skillnad mot den transexuell man till kvinna, vars närvaro 

upprörde.  

 

Jag menar dock att de gästande kvinnornas reaktion kan förklaras med hjälp av Judith Butlers 

heterosexuella matris. Ty enligt denna förståelseram finns endast två separata kön, obligatoriska 

sådana, vilka existerar som de enda två möjliga identiteterna. Vidare är dessa hierarkiskt 

definierade genom en obligatorisk sexualitet och mellan de två könskategorierna förväntas även 

en attraktion och ett begär finnas. Vad som får mig att i kontexten använda just den 

heterosexuella matrisen är det faktum att även denna ordning är fast rutad hos de gästande 

kvinnorna. Kim kan inte fullt ut placeras i någon av de två kategorierna, detta då hennes 

könsgörande iscensätter en man samtidigt som den obligatoriska sexualiteten och de övriga 

kvinnornas attraktion och begär till henne saknas. Inte heller den transexuella personen går att 

könskategorisera enligt Butlers heterosexuella matris. I ytterkant blir det trots allt ändå det 

biologiska könet som kvinnorna i Vardagsrummet använder för att könsdefiniera Kim och den 

transexuella gästen. Ur denna synvinkel är Kim en kvinna och den transexuella en man. 
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Kontrollmekanismer 
 

När det gäller Vardagsrummets uttalade försök att ifrågasätta mänsklig kategorisering och viljan 

att utmana den heteronorma samhällsynen finns ändå en, om än omedveten, framstående 

tvåtydighet. Ty under fältstudien har det framkommit hur verksamheten har en betydande del i 

såväl de gästande kvinnornas görande av kön som i upprätthållandet av de samhälleliga normerna 

vad gäller manligt och kvinnligt. Trots att daghärbärget beskrivs som något av en fristad, finns 

påtagliga kontrollmekanismer i den dagliga verksamheten som i viss mån hjälper till att 

”uppfostra” kvinnorna. Föreställningen är dock att dessa kontrollmekanismer är viktiga i första 

hand för att verksamheten i det långa loppet skall kunna fungera och fortsätta bedrivas. De 

gästande kvinnornas levnadssätt kan medföra en hotbild vilken kontrollmekanismerna skall 

hjälpa till att minimera. De olika reglerande verktygen fungerar som en slags trygghet för såväl 

personal som gäster. Exempel på detta är bland annat de överfallslarm som samtlig personal 

ständigt bär med sig, förbuden mot alkohol- och narkotikaanvändande i lokalerna samt 

avsaknaden av lås på dörrarna in till toaletter och duschutrymmen. Dock har dessa 

kontrollmekanismer således även en stor och betydande del i konstruktionen av kön. 

 

Jag sitter i entrén och gör personalen med ”dörrtjänst” sällskap. Titti 
kommer ner för trappan till oss. Hon pratar stressat och med ljus, hög 
röst. 
 
– ”Snälla, får jag gå in i klädförrådet? Jag hann inte förut och jag måste 
iväg så jag hinner inte vänta tills efter maten. Jag ska bara ta åt mig 
själv. Jag är juste, jag lovar.” 
 
Under lunchen är klädförrådet stängt då den klädansvarige personalen 
hjälper till att servera lunch uppe i matsalen 
 
– ”Nej, tyvärr. Du vet vad som gäller”, svarar personalen. 
 
Med ett trött och missnöjt ”Åh”, likt en tonåring i besvikelse, försvinner 
hon tillbaka uppför trappan talandes för sig själv. 
 
Jag frågar personalen vad Titti menade med att hon är ärlig och endast 
skulle hämta något till sig själv. 
 
– ”Det finns de av våra gäster som satt i system att hämta saker här som 
de senare säljer vidare till andra ute på gatan för att tjäna pengar.”  
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Jag blir förvånad. Så långt hade jag inte tänkt. 
 
– ”Vi tror inte att Titti är en av dem som säljer kläder vidare, däremot är 
hon en av dem som behöver hjälp med begränsningar. Vissa av kvinnorna 
samlar på sig. Hamstrar liksom. På något vis blir det ett sätt att hantera 
saknaden av någonting annat. De här kvinnorna försöker fylla det 
tomrummet med rena fräscha och fina kläder.” 

 

Personalens beskrivning av verksamhetens besökare som ”samlare” ledde vid tillfället vidare in 

på en mellan oss dialog kring hur hemlösa människor många gånger har gestaltats på film. Med 

en kundvagn full av saker, till synes de mest underliga och utan användningsområde, som den 

hemlöse skyddar med sitt liv. Skillnaden är att kvinnorna här samlar på sig hela och rena kläder 

samt hygienartiklar och nödvändigheter. Hygienartiklar och förbrukningsvaror, såsom 

tandborstar, tandkräm, tvål, schampo, bindor, rakhyvlar, nagelfilar och hårborstar, förvaras av 

den anledningen välsorterade i olika lådor inne på personalkontoret eller utplacerade i låsta skåp 

och utrymmen runtom i lokalerna. Dessa tillhör de saker som alltid måste finna för utdelning och 

då det är ting som kvinnorna gärna stoppar på sig mer än de för stunden behöver av, begränsar 

man tillgången på detta sätt.  

Något intressant i kontexten är hur jag själv identifierade mig som personal vid flertalet tillfällen 

och på så vis utan att direkt reflekterat över det också varit delaktig i att, åtminstone försöka, sätta 

de gästande kvinnornas gränser. 

 
– ”Jag har fått min mens, kan du ta fram några bindor åt mig?” undrar 
Marika. 
 
Vi går tillsammans till det låsta väggskåp ute i matsalen dit Marika pekat. 
Med min tilldelade personalnyckel låser jag upp och tar fram ett av alla 
storpack bindor som finns placerade där. Jag vet inte hur många som 
finns i varje plastpaket, men absolut alltför många för att ge ut ett helt 
paket anser jag direkt. Jag frågar därför Marika hur många bindor hon 
behöver med tanken att jag ska ge henne några i en mindre plastpåse så 
hon klarar sig till en början. Till min stora häpnad har Marika inom 
loppet av en bråkdels sekund fått fatt i det storpack jag har i min hand, 
vänt på klacken och med ett –”Tack” till och med nästan hunnit ut ur 
rummet. 
 

Samtidigt kan dock personalens, och således även mitt eget, ingripande och del i att på olika vis 

sätta gästernas gränser ses på som ett indirekt sätt att uttrycka att dessa kvinnor skulle vara alltför 
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okontrollerade. Med en sådan synvinkel blir verksamheten, dess kontrollmekanismer och dess 

personal oerhört betydande i skapandet av en väldigt ”könad” och kontrollerad kvinnlighet. Ur ett 

queerteoretiskt perspektiv kan således ses hur Vardagsrummet som verksamhet samt dess 

personal är delaktiga i upprätthållandet av rådande samhälleliga normer. Detta då denna mer 

”behärskade femininitet” samtidigt också är den som stämmer bäst överens med de samhälleliga 

förväntningarna på den kvinnliga könsidentiteten.  

 

Konstruktioner av män och klass 
 
I Vardagsrummet gäller regeln inga män och inga pojkvänner. Trots detta förbud går dock att 

urskilja tydliga könskonstruktioner av män, såväl hos de gästande kvinnorna som hos 

verksamhetspersonalen. När det gäller gästernas konstruktion av den manliga könsidentiteten 

upplever jag det i huvudsak vara två i förhållande till varandra motsatta bilder av mannen som 

görs.  

– ”Vet du hur många tjejer jag har haft då”? frågar Kim mig plötsligt. 
Det vet jag förstås inte. 
 
– ”Lika jävla många som i telefonkatalogen! Nej fler! Tjejerna bara 
älskar mig. Jag är snäll och tar hand om dem, hjälper dem liksom. Och 
så är jag en jävel på att laga mat. De gillar det. Att jag skämmer bort 
dem. Fattar du? Alla blir kära i mig.”  
 
Vidare redogör hon för hur väl hon tar hand om sina barn. Att hon varje 
morgon går upp flera timmar tidigare än hon egentligen behöver för att 
åka buss med dem till skolan. 
 
– ”Tror du en karl skulle göra det? Klart tjejerna gillar mig. Jag skulle 
aldrig slå eller våldta en tjej heller.”  

 
 

Kims kamp för att ställa sig själv i god dager i den jämförelse hon gör mellan sig själv och en 

”karl” – som hon själv uttrycker det - är ett av flertalet exempel på hur kvinnorna konstruerar en 

bild av mannen som en uppenbar fiende och negativ maktutövare. Den förstärker också den bild 

av negativ mansdominans bland hemlösa och utsatta grupper som Vardagsrummet redogör för i 

sin verksamhetsberättelse, vilket också är deras anledning till att helt stänga ute gästande män 
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från verksamheten. Denna misstänksamhet och denna form av avståndstagande till män finns 

närvarande hos många av kvinnorna i Vardagsrummet.  

Samtidigt synliggör dock flera av kvinnornas berättelser, samt många av samtalen gästerna 

emellan, en uppenbar önskan och förhoppning om att möta en man som lever upp till den 

samhälleligt normerande bilden av den manliga könsidentiteten, bekräftad genom den formel som 

Judith Butler påvisar som maskulin = manlig = man. En heteronorm och romantiserad bild av 

kärleken som något av en ”räddare i nöden”. 

 
Jag sitter i rök-kuren. Denna gång mitt emot Kirsti. På sin påtagliga 
Stockholmska berättar hon om gårdagskvällen ute på restaurang och 
nattklubb. Kirsti har träffat en man, Tobias, vilken hon under vårt samtal 
höjer till skyarna. De har träffats ett tag nu, Kirsti vet inte exakt hur 
länge men enligt henne blir det bara bättre och bättre. Hon beskriver 
honom som reslig och grov, omhändertagande, hänsynsfull, generös med 
sina komplimanger och ansvarsfull. Till skillnad från Kirsti har han ett 
arbete. Där jobbar han skift och emellanåt är Kirsti med Tobias på 
jobbet.  
 
Han hade bjudit på allt föregående kväll. Mat och dryck och givit henne 
sin fulla uppmärksamhet aftonen igenom. Kirsti svävar på moln likt en 
tonårstjej kär på allvar för allra första gången och berättar att han till 
och med nämnt förlovning. Under tiden vi pratar stryker hon med ena 
handen över magen som är något gömd under den försiktigt mönstrade 
vinröda tunikan hon bär. Någonstans får jag för mig att Kirsti väntar 
barn, men att hon inte vill säga något själv utan väntar på att jag ska 
fråga. Jag hinner dock inte. Vi blir avbrutna av Kim som likt standard 
gör samtliga medvetna om hennes anländande. 
 

 
 
Kirsti är en av flera kvinnor i Vardagsrummet som genom berättelser av hur de befinner sig i en 

”sund” relation till en man söker erkännande och bekräftelse på sin normalitet. I enighet med 

Butlers heterosexuella matris påvisar Kirsti hur hon och Tobias könsidentiteter är varandras 

tydliga motsatser, hon är den feminina kvinnan han den maskulina mannen. Mellan dem finns en 

tydlig attraktion och begär samt en obligatorisk sexualitet som hierarkiskt definierar dem. Som 

Kirsti beskriver Tobias lever han med besked upp till den normerande perfekta mannen samtidigt 

som han erkänner henne som livskamrat. Genom att för omvärlden beskriva detta scenario som 
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även överensstämmer med den heteronorma samhällssynen, har Kirsti en uppenbar förhoppning 

om att få kategoriseras som normal. 

 
Verksamhetens och personalens omedvetna delaktighet i könskonstruktioner av män, blir väldigt 

tydlig framförallt ur ett klassperspektiv. Detta då en viss typ av män, trots det uttalade förbudet, 

likafullt är välkomna i verksamheten. De män som mer eller mindre regelbundet rör sig i 

Vardagsrummets lokaler är de som arbetar inom Stadsmissionens organisation, fast anställda 

eller volontärarbetande, samt representanter ur andra föreningar, organisationer eller 

myndigheter - exempelvis sjukvårdspersonal samt polis. Enligt Vardagsrummets personal är 

positiva manliga bekantskaper otroligt viktiga för de gästande kvinnorna, och det är också därför 

män ur dessa grupper är mer än välkomna i verksamheten. Enligt personalen har många av 

kvinnorna som vistas i Vardagsrummet dåliga erfarenheter av män då kvinnorna ofta varit med 

om svåra skilsmässor, om otrogna och våldsamma män eller blivit utsatta för olika former av 

övergrepp. Genom att på detta sätt reglera vilka män som kvinnorna kommer i kontakt med, 

hoppas personalen kunna förändra de gästande kvinnornas ofta negativa bild av mannen.  

Detta ”mansfilter” går dock således att se på även ur en annan synvinkel. Ur ett klassperspektiv 

handlar det framförallt om två saker. Vardagsrummets personal, som själva tillhör en högre 

samhällsklass än de gästande kvinnorna, tillskrivs makten att döma vilka män som bör få vara en 

del av verksamheten. En befogenhet att döma andra som Beverly Skeggs påvisar är en rättighet 

som endast tillskrivs individer med högre social status. Vidare finns ytterligare en tydlig 

koppling till klasstillhörighet då de män som släpps in på daghärbärget är de som anses 

”respektabla”, som är av samhället godkända och som framförallt tillhör en annan samhällsklass 

än de gästande kvinnorna själva. Genom att avvisa de män som tillhör gruppen hemlösa och 

utsatta bidrar verksamheten till att förstärka bilden av att den ”positiva” manliga gestalten endast 

finns representerad i samhällsklasserna hierarkiskt rankade ovanför de gästande kvinnornas. För 

att hårddra detta resonemang bidrar verksamhetspersonalen således till upprätthållandet av de 

samhälleliga normerna genom att endast tillskriva män med högre social status goda egenskaper.  
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Respektabilitet som klassmarkör 
 

Vi sitter på varsin sida om det lilla bordet där personalen som tilldelats 
dagens ”dörrtjänst” lagt sitt papper på vilket hon antecknar vilka gäster 
som kommit. Trots att det inte ens gått en timme sedan öppning, är listan 
över anlända lång: Titti, Kim, Lea, Maud, Bitte, Linn, Kirsti, Marika, Pia, 
Sonja, Lola, Kajsa Anka och Mimmi Pigg - det är inte ett måste för den 
som gästar Vardagsrummet att uppge sitt riktiga namn. Personalen 
berättar för mig att de är bekanta med de flesta kvinnor som besöker dem, 
även om det då och då kan dyka upp ett nytt ansikte. Många kommer 
dagligen, några kommer någon gång i veckan och en del mer sällan än 
så. Vissa stannar hela dagen, andra endast några timmar. 
 
Personalen beskriver hur personen med ”dörrtjänst” för många av de 
gästande kvinnorna kan innebära det första fördomsfria mötet på länge. 
Behovet att bli sedd som en individ finns hos oss alla menar hon, och 
därför är tanken att varje gäst enskilt ska hälsas välkommen. Ibland så 
med en vänskaplig kram, ibland med några uppmuntrande ord eller en 
komplimang om frisyr, kläder eller kanske att hon ser pigg ut just den här 
dagen. Många gånger behövs dock inte mer ett leende, ett ”Hej” och 
möjligen en fråga om hur hon mår eller hur det är. Enligt personalen 
utgår Vardagsrummet från var individs fordran av individuell 
existensbekräftelse. Att deras gäster ska slippa att som oftast annars 
endast vara siffror i statistiken, en av alla dem i den ”grå massan” som 
kategoriseras under den kollektiva identiteten hemlösa. 

 
 

Verksamhetspersonalens förklaring och motivering till att stationera en ur personalen nere i 

entrén gör en tydlig parallell till Beverly Skeggs resonemang om hur individer tillhörande 

samhällets mindre ansedda grupper än idag tenderar att ”massifieras”. Likt Skeggs resonerar man 

i Vardagsrummet kring hur viktig och eftersträvansvärd en individuell identitet är för samtliga 

medlemmar i ett samhälle. Genom att ”se” och på så sätt bekräfta varje individ som stiger in 

genom daghärbärgets port, hoppas personalen i Vardagsrummet bidra till att förstärka de 

gästande kvinnornas känsla av individuella mänskliga värden något som Skeggs i sin tur 

poängterar som en viktig del i konstruktionen av subjektivitet och vidare i undvikandet av 

”massifiering”. Parallellt med det könsgörande som ständigt pågår i Vardagsrummets lokaler, 

löper de gästande kvinnornas eget behov av att få uttrycka sin identitet och längtan av individuell 

existensbekräftelse som en röd tråd. Görandet av kön blir många gånger ett sätt att söka vinna 

individuell respekt och bekräftelse och därmed att undvika att ”massifieras” under en kollektiv 
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identitet, något som såväl Skeggs som verksamhetens personal således vittnar om ofta tenderar 

att ske.  

 

Denna strävan som finns hos gästerna, att bli sedda som individer gör en tydlig koppling till 

Skeggs teorier om respektabilitet. Enligt Skeggs är individualitet och respektabilitet två begrepp 

tätt sammanbundna i en ständig växelverkan. Detta då respektabilitet såväl historiskt som idag 

anses vara en åtråvärd klassmarkör för kvinnor. Enligt Skeggs är respektabilitet ett eftersträvat 

tecken på värdighet och moral och vidare medför detta betydande individuella mänskliga värden, 

något som dock endast är människor ur högre samhällsklasser förunnat. Det är just därför, menar 

Skeggs, som respektabiliteten och strävan efter den är något som tycks sätta huvudbry i första 

hand hos dem som inte anses respektabla. Med andra ord, när kvinnorna i Vardagsrummet 

kategoriseras under den kollektiva identiteten ”hemlösa” är det ett tecken på deras bristande 

individualitet och samtidigt markeras då även deras avsaknad av respektabilitet. I 

Vardagsrummet kan därför könsgörandet och de, med Judith Butlers språk, performativa 

handlingar som utförs ses som en del av kvinnornas strategi för att möjliggöra 

situationsförändring. Könsgörandet blir verktyg i återtagandet av individualiteten med tillhörande 

respektabilitet, och på så sätt ämnar kvinnorna vinna omgivningens acceptans och att därmed åter 

passa in.  

 

Det är uppenbart hur kvinnorna i Vardagsrummet konstruerar kön för att vinna bekräftelse från 

andra, samtidigt går att urskilja kvinnornas görande av kön som en del i processen att våga 

acceptera och respektera sig själva – en form av egen acceptans. Detta kan förklaras med hjälp av 

det dialogiska form av erkännande som Skeggs synliggör - erkännandet av andras erkännanden. 

Vidare går kopplingar att se till Skeggs påpekande av det faktum att rätten till att döma andra 

länge ansetts vara ett privilegium tilldelat medel- och överklassen. Att kvinnorna i 

Vardagsrummet ständigt jämför sig själva med bilden av den ansett respektabla kvinnan samt 

deras försök att också leva upp till den, kan också det ses som en produkt av hur normer och 

klassmarkörer upprätthålls. Detta då Vardagsrummets kvinnor trots allt låter rätten till att döma 

dem ligga i händerna på människor med en högre social ställning än de själva. 
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I interaktionen mellan personal och gäster finns denna dialogiska form av erkännande också 

närvarande. Personalen i Vardagsrummet är väldigt givmilda när det gäller att ge komplimanger 

till de gästande kvinnorna. Man försöker att uppmärksamma var kvinna som stiger över 

Vardagsrummets tröskel genom att ge henne exempelvis några uppmuntrande ord kring kläder, 

frisyr, synen av välmående och så vidare. Genom att på detta sätt ”ge erkännande” hoppas 

personalen kunna bidra till att stärka kvinnornas självmedvetande. Kvinnorna som gästar 

daghärbärget är medvetna om att personalen anses ha högre samhällelig och social status än de 

själva, däremot tycks de inte alls uppfatta dem som dömande i en negativ bemärkelse. Istället 

verkar gästerna medvetet ta hjälp av personalen i deras omdömen när det kommer till val av 

kläder, accessoarer etcetera, detta för att de tycks lite på deras ärliga svar och på så sätt våga tro 

på den egna subjektiviteten. 

 

I första hand är det alltså som jag redan tidigare konstaterat, de yttre faktorerna som gästerna i 

Vardagsrummet fokuserar på i görandet av kön samt i sökandet efter omgivningens erkännande 

och bekräftelse. Något jag registrerat under mina två veckor på daghärbärget är dock hur många 

av kvinnorna besitter positiva personliga egenskaper som ur ett klassperspektiv är sådana som 

torde förknippas med en ”respektabel” kvinna.  

 
– Kan du kolla om det finns något regnställ till mig i förrådet? funderar 
Lola.  
 
Hon säger sig ha letat igenom hela klädkammaren utan att få napp. Det 
väntas regn framåt kvällen och jag har fått veta att Lola är en av de 
kvinnor som i dagsläget lever i total hemlöshet, och därför gör jag ett 
undantag och låter henne själv följa med in i extraförrådet för att titta.  
 
– ”Jag kanske måste vara ute i natt och de sa att det skulle bli regn”, 
säger hon tyst. 
 
Jag slås av hur mycket planerande det någonstans ändå måste krävas för 
att klara en tillvaro med osäker boendesituation. Tillsammans går vi 
igenom hyllorna i extraförrådet och hittar till slut ett vattentätt ställ i en 
rejäl storlek så Lola kan bära flera lager kläder under för att inte frysa. 
Hon är nöjd. Det är jag också. På väg ut i foajén ser dock Lola den 
svarta plastsäck i vilken ytterligare ett otal stora sopsäckar tryckts ner. 
Säckar som tidigare varit fyllda av kläder som lämnats till 
Vardagsrummet, som dock sorterats ur och sedan samlats tomma på ett 
och samma ställe. Med ett –”Åh! Vänta!” fullkomligt dyker Lola ner i 
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havet av säckar och sliter upp ett par i genomskinlig plast. Hon mumlar 
för sig själv.  
 
– ”Fan, det här är ju perfekt.”Hon skiner upp mot mig och förklarar. 
 
– ”Om jag måste sova ute i natt kan jag lägga mina kläder i de här så 
blir det som en madrass att sova på. Och då behöver jag inte heller vara 
orolig att någonting jag ligger på ska bli blött!” 

 
 

Lolas resonemang och förmåga att planera, förutse och förbereda tillsammans med hennes ork att 

så att säga vara ”om sig och kring sig” ger motstånd till den stereotypa bild av en hemlös som 

ofta tenderar att få vara den av en lat och misskötsam person, som tidvis även av omgivningen 

lastas som oförmögen att ta hand om sig själv. Under studien på daghärbärget har jag insett hur 

det många gånger krävs detaljerad planering för överlevnad i ett liv på gatan. Att hela tiden kunna 

ligga steget före samt att läsa av andra människor och deras intentioner är viktiga komponenter i 

en bostadslös tillvaro. En ur Skeggs perspektiv, och därmed klassrelaterad, fråga att ställa i 

kontexten är därför om liknande karaktärsdrag inte är sådana som i ett annat sammanhang torde 

tillskrivas den respektabla kvinnan? 

 
 
Strategiskt könsgörande 
 
Beverly Skeggs synliggör hur det historiskt sett gjorts en tydlig åtskillnad mellan kvinnor ur olika 

samhällsklasser, där kvinnorna med högre sociala positioner fått utgöra det normerande och 

respektabla idealet. Kvinnor i en högre samhällsklass ansågs exempelvis hygieniska, hälsosamma 

och passiva medan kvinnorna ur lägre samhällsklasser sågs på som smutsiga, osunda, farliga och 

hotfulla. Det här är ett synsätt som än idag påverkar vår samtidsuppfattning menar Skeggs, vilket 

även synes tydligt bland kvinnorna i Vardagsrummet. Föreställningar om och bilder av kvinnan 

ur den högre samhällsklassen är en tydlig måttstock för dessa kvinnors görande av 

femininitet/kvinnlighet. Det handlar om att leva i symbios med den könsidentitet som tillhör 

kvinnan ur den högre samhällsklassen, det för att undvika att utpekas som onormal. Genom att 

investera i en femininitet som anses tillhöra en kvinna med en högre samhällsställning, söker 

dessa kvinnor få sin individualitet bekräftad vilket således även medför diverse individuella 

rättigheter och respektabilitet. I enighet med Judith Butlers resonemang, framför dessa kvinnor 
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således medvetet en viss typ av kön i en speciell konstruktion eller kontext där de vet att det 

krävs och samtidigt gynnar dem.  

 

Likt Beverly Skeggs gjorde i sin aktuella studie, uppfattade även jag hur kvinnorna i 

Vardagsrummet lever på sina sociala platser med olust. Däremot upplevde jag ingen vägran eller 

motsträvan hos kvinnorna att erkänna den egna situationen, och för att använda Skeggs begrepp 

urskilde jag således ingen disidentifikation av klass. Detta oavsett om kvinnornas 

livsförutsättningar innefattade hemlöshet, drog- eller alkoholanvändande eller sexarbete.  

Ett för mig nytt ansikte dyker upp i klädkammaren. Det är en liten kvinna 
i 50-årsåldern med kort ljust hår och härjat ansikte. Till en början söker 
hon i tystnad bland kläderna på hängaren som jag nyss hängt i ordning. 
Hon byter sida i rummet och hittar på hyllan en vit och rödrandig 
långärmad bomullströja. Hon drar den över den vita ribbade polotröjan 
hon har sedan förut. Hon tittar sig i spegeln och säger att hon behöver 
något nytt för att se fräsch ut. Hon ska gå till polisen senare. Hennes 
plånbok har blivit stulen och hon vill höra efter om något mot förmodan 
lämnat in den.  
 
Till en början talar hon tyst och försiktigt, men vartefter pratar hon allt 
mer. Hon berättar att hon är alkoholist och snart fullkomligt bubblar 
orden ur hennes mun. Hon ställer frågor jag aldrig hinner svara på och 
berättar utan att jag behöver fråga. Hon är legitimerad sjuksköterska, 
vilket hon också arbetat som i många år. Just nu har hon ingenstans att 
bo utan flyttar runt bland vänner och bekanta. Hon har hamnat som i en 
ond cirkel hon har svårt att ta sig ur. Hon har försökt stå mot sjukdomen 
säger hon - alkoholismen. Så länge hon dricker får hon inte komma 
tillbaka till jobbet, det vet hon om. Och jobbar hon inte tjänar hon heller 
inga pengar, och utan pengar kan hon inte få en egen bostad. Hon gråter. 
Skäms över att hon inte klarar att sköta sitt jobb, känner sig misslyckad. 
Men hon tycks inte kunna sluta att ”ta till flaskan” som hon själv 
uttrycker det. 

 
Liknande situationer som den ovan beskrivna fann jag mig många gånger i under min vistelse på 

daghärbärget. Vid flera tillfällen överraskades jag över hur ”öppna” kvinnorna var gällande deras 

egna livssituationer. Ofta var det kvinnorna själva som tog initiativ till känslosamma samtal och 

inte heller verkade de finna något problem i att de inte byggt upp någon djupare relation till mig 

innan. Ett annat tydligt exempel på detta är mitt samtal på tu man hand med Anki, vilket 

redogjorts för i tidigare analyskapitel. 
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När det gäller kvinnornas erkännande av den egna sociala positionen, kan det dock vara på sin 

plats att påminna om hur fältstudien utförts på den plats vilken uppfattas som en fristad - där det 

så att säga skall kunna få vara fritt att tala om sin tillvaro. På grund därav kan jag heller inte 

resonera speciellt mycket kring hur dessa kvinnors förhållningssätt ser ut utanför 

Vardagsrummets väggar.  

Vad som däremot framgick väldigt tydligt under min vistelse var hur påtaglig kvinnornas 

dissimulering av klass var, deras kamp för att dölja hemlösheten tycktes ändlös. Att hålla sig hel, 

ren och att inte lukta illa är uppenbarligen något av det allra viktigaste för Vardagsrummets 

gästande kvinnor. Genom att inte leva upp till den stereotypa bilden av en bostadslös som 

smutsig och ovårdad, utan istället leva upp till bilden av det kvinnliga heteronorma idealet, söker 

de dissimulera sin klasstillhörighet. 

Några av de yngre kvinnor som besöker Vardagsrummet sitter 
tillsammans i en utav soffgrupperna och småpratar. De är alla 
uppskattningsvis i åldrarna runt 20 år. Linn är den enda av dem jag 
träffat förut. Hon ber mig om en hårborste. Hennes axellånga mörkt 
rödbruna hår är slitet och torrt, något hon oroas över syns för tydligt. 
Hon borstar ut tovorna och konstaterar att hon skulle behöva gå för att 
klippa sig, topparna är kluvna, dock är ett frisörbesök alldeles för dyrt för 
henne. Någon av kvinnorna intill Linn föreslår en fläta i ett försök att 
dölja hur förstört hennes hår blivit. 
 
– ”Kan du göra flätor?” frågar Linn och efter bästa förmåga 
åstadkommer jag något som åtminstone liknar en fläta av hennes väldigt 
tjocka kalufs. Linn ger mig en tacksam kram. Nästa projekt blir att 
finkamma Vardagsrummet efter tennisbollar. Linn bär alltid en vit, 
väldigt fluffig, midjekort jacka, som av daglig påfrestning istället ändrat 
färg till grå. Hon vill gärna tvätta sin jacka, dock konstaterar vi 
tillsammans med en av personalen att den nog behöver torktumlas 
tillsammans med tennisbollar för att behålla formen. Till Linns 
förtjusning hittar till slut personalen två tennisbollar dolda på en av 
hyllorna bredvid tvättmaskinen. 

 

Den norm som Vardagsrummets kvinnor eftersträvar görs alltså så i första hand med hjälp av 

yttre komponenter såsom smink, kläder, parfymer, accessoarer etcetera. Samtligt blir markörer 

och hjälpmedel i kvinnornas könsgörande och samtidigt i deras försök att dissimulera sin 

hemlöshet.  
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Handväskor är också det något som går åt fort, inser jag under timmarna 
jag spenderar i Vardagsrummets klädkammare. Samtidigt vet jag heller 
inte hur många plastpåsar jag hittills hunnit dela ut. Kvinnorna vill gärna 
ha bärkassar av plast att lägga saker i. Ibland behövs en bärkasse till 
kläder som hämtats, till hygienartiklar eller förbrukningsvaror de fått 
eller så behövs helt enkelt påsen de redan har bytas ut mot en ny. 
Papperspåsar är däremot inte alls populärt, upplever jag. Min enda 
slutsats av det är att plasten på ett bättre sätt håller bort fukt och väta 
och därför håller sakerna prydliga på ett bättre sätt när dess ägare vistas 
utomhus. Populära bärkassar är större sådana i tjockare, lite hårdare 
och därmed stabilare plast. Sådana med liksom sydda kanter, formad 
botten, dragkedja upptill och ordentliga bärhandtag. Sådana kassar som 
temporärt kan finnas hos kända klädkedjor, och som ofta även bär 
butikens logga, och som kunder tilldelas vid köp.  
 
Maud är en av de äldre kvinnor jag lär känna i Vardagsrummet. Hon är i 
60-årsåldern och påminner mig starkt om min allra första 
lågstadielärarinna. Även inomhus bär hon sin röda skotskrutiga basker 
och hennes små runda glasögon sitter långt upp på näsroten. 
Skjortblusen är en långärmad sådan i blått denimtyg och omlottkjolen 
som är lång med fransar har samma färg och mönster som hennes säkra 
huvudbonad. På fötterna bär hon ett par röda gummistövlar som hon 
bekänner att hon stoppat fulla med tidningspapper för att inte frysa.  
 
Maud är en av Vardagsrummets gäster som lever i total hemlöshet. Med 
sig har hon alltid en liten resväska. Den innehåller hela hennes liv. Hon 
är nöjd över den rullställning som jag förstår är ny för henne och som 
den lilla resväskan är fastsatt på. Med hjälp av de tillkomna hjulen och 
handtaget som ställningen för med sig, slipper hon bära runt sin väska 
och kan istället dra den efter sig. 
 
– ”Det blir tungt uppför alla trottoarer annars. Det blir ju ganska många 
kanter att gå upp och ned för när man rör sig runt i staden en hel natt. 
Jag får ner mycket saker i den där. Mer än man tror. Jag får med mig allt 
jag behöver. Och det är så bra att slippa släpa runt på en massa 
plastkassar, det här ser mer städat ut. Man vill ju inte bli sedd som en 
slashas”, förklarar hon. 
 
Jag tänker att om jag mött Maud på stadens busstation, hade jag trott att 
hon varit just en småskolelärarinna på väg på övernattningskonferens.  

 
Beverly Skeggs menar att klassrelaterade förväntningar och föreställningar fungerar i ständig 

växelverkan i människors görande av såväl kön som klass. Detta är något som jag uppfattat som 

väldigt tydligt i Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor. De gästande 
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kvinnornas köns- och klasstillhörighet är således vad som i första hand styr konstruktionen av 

deras subjekt, deras identiteter, självuppfattning och vidare tolkning av omgivningen. 
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Konklusion  
 
Slutligen går således att konstatera att för de gästande kvinnorna i Vardagsrummet – 

daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor, har såväl könsidentiteten som klasstillhörigheten 

stor betydelse. Sambandet mellan kön och klass är direkt bundet till hur dessa kvinnor uppfattar 

och presenterar sig själva. Görandet av kön, i form av ”rätt sorts kvinnlighet”, blir en strategi för 

att åter accepteras av omgivningen och att därmed åter få passa in. Det finns en tydlig strävan 

efter att, med hjälp av i första hand yttre attribut, kunna leva upp till bilden av en ”respektabel” 

kvinna.  Femininiteten blir för dem ett verktyg för situationsförändring. 

Kvinnorna gör kön främst med hjälp av synliga attiraljer. Det handlar således om kläder, 

accessoarer, smink, smycken och så vidare. Ting som ”traditionellt” förknippas med en 

välmående, medveten och ansedd kvinna. Trots att många av dessa kvinnor under min tid på 

daghärbärget visat på många goda personliga egenskaper, som torde vara sådana som sedvanligt 

tillskrivs en ”respektabel” kvinna, tycks kvinnorna själva inte alls se detta som relevant i 

kontexten. Istället fokuserar de fullt på det som direkt syns utåt och värderar sig själva utifrån det.  

 

Även kön i form av män görs i Vardagsrummets lokaler, detta således trots det uttalade förbudet 

av gästande män i verksamheten. Två olika manliga könsidentiteter som uppenbarligen är 

varandras totala motsatser är vad kvinnorna skapar i männens frånvaro. Det handlar å ena sidan 

om mannen som en negativ, dominant och maktutövande fiende och å andra sidan om den 

romantiserade och heteronorma mansgestalten som den som kan hjälpa kvinnorna ur den 

samhällsperifera tillvaron. Den heteronorma samhällssynen är alltså vad som även genomsyrar 

Vardagsrummets utrymmen. Detta mycket på grund av att detta levnadssätt anses vara det 

”normala”. Samhällsnormerna är som påvisats, djupt rotade i dessa kvinnors medvetande och de 

är de sociala och kulturella regler som råder i det samhälle vilket kvinnorna förpassats ur, som 

oavbrutet eftersträvas. 

 

Det har efterhand visat sig att Vardagsrummet som verksamhet och dess personal har stor del i 

såväl kvinnornas könsgörande som i upprätthållandet av samhälleliga normer gällande såväl 

könsidentiteter som klass. Detta tycks dock till det yttersta vara omedvetet då 

verksamhetspersonalen många gånger istället uttryckt en vilja att undvika mänsklig 
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kategorisering samt försök till att avstå från jämförelsen om vem som bör uppfattas som normal 

och inte. Dock har framkommit hur verksamheten och personalen är delaktiga i 

könskonstruktionerna av såväl män som kvinnor som i tillskrivelsen av goda egenskaper endast 

till personer med högre social status. 

 

Avslutningsvis kan således ännu en gång poängteras hur samhälleliga normer och 

normaliseringsprocesser införlivas även hos de individer som av någon anledning befinner sig i 

samhällets utkant. Det har även tydligt framkommit hur starkt ”könad” människors tillvaro trots 

allt är - även ute i samhällsperiferin. 
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Avslutande reflektion 
 
Jag har, och har nog alltid haft, ett stort intresse för samhällsfrågor. Framförallt fascineras jag av 

hur just allt det som dagligen pågår runtomkring, påverkar oss individer samt våra uppfattningar 

om oss själva och om vår samtid. Det är intressant, allt det som händer med den ”lilla” människan 

i det ”stora” samhället. Möten mellan individer, kommunikation och interaktion. Det handlar 

alltså inte om de stora världsomvälvande händelser som får det stora utrymmet i såväl svenska 

som internationella medier, inte om nyheterna som smälls upp på tidningarnas löpsedlar och 

mittuppslag eller som rubriceras som huvudnyhet och därmed får det största utrymmet i radio- 

och TV-sändningar.  Nej, snarare allt det som är en del av vår vardag, som dagligdags pågår 

runtomkring oss, i vår närhet, sådant vi ofta inte reflekterar över… eller som vi till och med 

medvetet väljer att inte se.  

 

Det är så lätt att skrämmas av saker vi inte känner igen, så lätt att slå ifrån sig när det handlar om 

något vi inte förstår, något som är annorlunda. Ser vi det inte, finns det kanske inte? När det 

gäller just hemlöshet är det ofta lätt att tänka att det är den hemlösa själv som genom sina 

handlingar medvetet satt sig i sin situation. Att personen fått många chanser han eller hon ”valt” 

att försumma, därför hamnat utanför systemet och egentligen har sig själv att skylla. Att det, så 

att säga, är en fråga om svart eller vitt. Att ”plocka ner” och synliggöra ett samhällsfenomen- 

eller problem på en mer personlig och greppbar nivå, det är dock här mitt forskarintresse ligger 

och det är också här jag hittar min stora utmaning. Att synliggöra och även problematisera det vi 

annars helst väljer att inte se för att vi inte vet hur vi ska hantera det, att konfronteras med det 

som anses annorlunda men också att ge människor som annars aldrig skulle ha kommit i kontakt 

med varandra en chans att ”mötas”. Jag tror att vi behöver få ta del av andra människors 

erfarenheter och inblick i andras tillvaro för att våga öppna upp vårt medvetande och kunna 

bekräfta existensen hos de människor som inte lever som vi själva. Med det menar jag varken att 

vi kan, eller ska känna tvång att hjälpa alla individer som själva upplever sig ha det svårt. Vi kan 

inte ”rädda” alla som utsätts för orättvisor eller övergrepp av olika slag och vi kan heller inte utan 

att ifrågasätta, stödja dem som av någon anledning känner sig utstötta. Däremot kan vi försöka 

öka acceptansen, respekten och förståelsen för andra i vårt mångkulturella och mångskiftande 

svenska samhälle och därigenom också bidra till att minska rädslan för närhet till det som är 

annorlunda.  
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Jag minns första gången jag liksom riktigt förstod att det verkligen fanns hemlösa människor i 

Sverige. Jag kan inte ha varit så gammal, men jag kommer ihåg känslan av en knut i magen. Tänk 

att det fanns personer som inte hade någonstans att bo, inget tak över huvudet när det regnade och 

ingenstans att sova eller värma sig. Mina frågor fullkomligt haglade över den vuxen som tappert 

försökte förklara för mig. Det fanns människor utan hem, till och med i det lilla samhälle där jag 

då bodde. Så nära. Jag undrade om jag sett någon av dem. Till och med barn kunde vara 

uteliggare - och gamla människor. Jag blev orolig. Tänk om jag skulle bli hemlös, eller min 

morfar…eller någon annan som jag kände. Vad skulle hända då?  

 

Nästan 20 år senare är hemlösheten ett alltmer i offentligheten diskuterat fenomen. Detta 

samtidigt som det också är ett samhällsproblem som tycks bli allt större och mer utbrett. Trots det 

produceras det idag relativt lite forskning kring hemlösas situation, och då framförallt om 

hemlösa kvinnor. Sakkunniga menar att detta beror på att forskningen kräver en närhet till dessa 

människor som inte lockar speciellt många. Min egen fältstudie innebar för mig en oväntat 

omskakande och känslomässig upplevelse, dock med positiva efterföljder. Genom mina nya 

bekantskaper har några av alla de kvinnor som tidigare i mina ögon endast fått vara ”siffror i 

statistiken”, nu fått personligheter och för mig blivit individer. Hemlösheten har fått olika 

ansikten. Till skillnad från förut kan jag nu också i helt annan utsträckning förstå resonemanget 

om att lika många individer som idag lever i hemlös- eller utsatthet, lika många historier och 

livsöden finns det. De är alla olika, så också deras upplevelser och livsuppfattningar.  Samtidigt 

är det förstås också det som har varit det mest besvärliga att inse.  

 

Den två veckor långa fältstudie som jag hösten 2007 fick möjlighet att genomföra i 

Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatt kvinnor har inneburit en ovärderlig 

erfarenhet för mig såväl i min roll som forskare som för mig som privatperson och medmänniska. 

Vistelsen på daghärbärget gav värdefull insikt i kvinnornas vardag och tillvaro samtidigt som jag 

under studien fick möta och bekanta mig med individer jag i ärlighetens namn har svårt att tro att 

jag under andra omständigheter skulle haft mod eller funnit tillfälle till att närma mig. 

Arbetsprocessen har bidragit till många nya intryck, erfarenheter och bekantskaper att bearbeta 

såväl på ett forskningsmässigt som på ett personligt och känslosamt plan. Under året har det 

funnits många tillfällen, både under fältstudien och i efterbearbetningen av det insamlade 
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materialet, då vägen fram till en färdig magisteruppsats känts oerhört lång och tung. Dock har jag 

aldrig ångrat vare sig mitt val av forskningsfält eller metod. Tvärtom är jag istället oerhört glad 

att jag kunnat använda detta läsår till något som för mig verkligen känns meningsfullt. För jag 

känner att jag utvecklats, både i rollen som forskare och även som person, och det mycket mer än 

jag vågat hoppas på.  

 

Samtidigt hoppas jag innerligt på att denna magisteruppsats skall kunna bidra till utvecklingen av 

forskningsområdet kring hemlösa kvinnors levnadssituation, och att uppsatsen skall uppfattas 

som ett hängivet och kompletterande bidrag. Jag tycker mig ha kunnat visa på att närheten till de 

människor som av någon anledning lever ett liv i samhällsperiferin, kan bidra med värdefull 

kunskap såväl till forskningen som till gemene man. Min förhoppning är således att det sätt på 

vilket jag valt att presentera mitt empiriska material, på ett ”målande” och många gånger väldigt 

detaljerat sätt, även ska göra uppsatsens innehåll intressant för dem som inte tillhör någon av de 

vetenskapliga forskningstraditionerna. Detta då det finns ett behov att även utanför den 

akademiska världen synliggöra samt öka förståelsen för hemlösa kvinnors levnadssituation.  

 

När vi så avslutningsvis landar i mina tankar kring den framtida forskningen vad gäller hemlösa 

och på andra sätt utsatta kvinnors levnadsvillkor och situation, finns enligt mig flera delar 

spännande att forskningsmässigt bygga vidare på. Ett perspektiv som skulle kunna vara 

engagerande, är det jämförande mellan de hemlösa kvinnorna och de hemlösa männen. 

Kvinnornas könsidentiteter har visat sig för dem vara någonting centralt, frågan är dock om det 

ser likadant ut bland männen. Finns skillnader mellan manligt och kvinnligt samhälleligt 

utanförskap och finns fördelar och privilegier hos den ena gruppen som den andra saknar? 

Personligen skulle jag även finna det otroligt intressant att få genomföra en studie liknande den i 

Vardagsrummet – daghärbärget för hemlösa och utsatta kvinnor, dock en synnerligen mer 

omfattande sådan under en betydligt mycket länge tidsperiod. Att få följa dessa kvinnor under 

dygnets alla timmar, att få röra sig runt i staden på samma sätt som de gör - tillsammans med dem 

-  att få ta del av deras tillvaro utanför härbärgenas och hjälporganisationernas väggar under 

skiftande årstider. En sådan delaktighet i kvinnornas verklighet skulle med all säkerhet bidra till 

än djupare och ytterligare värdefull insikt i vad livet i samhällsperiferin kan innehålla och 

innebära. 
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