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ABSTRACT  

SOLIDARITY OR SOCIAL DISTANCE?  HELP SITUATIONS BETWE EN STRANGERS  

People are physically close but relationally distant in urban places. Still, the physical 

proximity may result in face-to-face encounters that raise a mutual moral responsibility, even 

between strangers. The current study contributes to knowledge on how people manage social 

norms about anonymity and solidarity in such situations. The study explores encounters in 

which people request or offer help from strangers in public places. The theoretical approach is 

interactional and ethnomethodological with focus on people’s practical actions. Drawing on 

concepts from Goffman, Politeness Theory and Conversation Analysis, actions are analyzed 

mainly in two types of “help situations”: opening the door for someone and giving money to 

someone. The analysis is based on three data sets: 1) video recordings of door openings in the 

entrance of a museum, 2) ethnographic observations of help situations, in particular when 

someone asks for money, and 3) televised recordings from situations when someone asks for 

money. The analysis shows that help situations are constructed in different ways by people’s 

actions. Help-seekers, help-takers and help-givers conduct themselves in relation to two 

norms in the different situations: that help should preferably be offered rather than requested, 

and that interaction in public help situations should preferably be limited to the help activity. 

Helping another to open the door is shown to facilitate the main activity to pass through and 

people passing through are constantly oriented towards the possibility that someone may need 

their help. The opposite is shown in requests for money: asking for money conflicts with the 

main activity, and people make efforts to avoid noticing that someone might need their help. 

This situation is delicate and imbued with norm breaking actions. In conclusion, actions of 

solidarity do occur, but they are restrained and people treat them as temporary distortions 

from a norm of anonymity.  

Key words: helping, public places, interaction, conversation analysis, anonymity, solidarity 

SAMMANFATTNING  

I urbana miljöer är människor fysiskt nära varandra men relationellt distanserade. Samtidigt 

finns möjligheten till möten ansikte mot ansikte i vilka ett ömsesidigt moraliskt ansvar kan 

alstras. Denna studie bidrar till kunskap om hur människor hanterar sociala normer angående 

anonymitet och solidaritet i sådana situationer. Studien undersöker situationer då främlingar 

erbjuder eller ber varandra om hjälp på offentliga platser. Den teoretiska utgångspunkten är 

interaktionistisk och etnometodologisk med fokus på människors praktiska handlingar. Med 

utgångspunkt i Goffman, artighetsteori och samtalsanalys analyseras människors handlingar i 

framförallt två typer av hjälpsituationer: att hålla upp dörren för någon och att ge pengar till 

okända personer. Analysen baseras på tre dataset: 1) videoinspelningar av dörröppningar i 

entrén till ett museum, 2) etnografisk observation av hjälpsituationer främst när någon ber om 

pengar, och 3) televiserade inspelningar av situationer då någon ber om pengar. Analysen 

visar att hjälpsituationer konstrueras på olika sätt genom människors handlingar. Hjälpsökare, 

hjälptagare och hjälpgivare förhåller sig till två normer i de olika sammanhangen: att hjälp 

hellre ska erbjudas än efterfrågas och att interaktionen helst ska begränsas till själva 

hjälpaktiviteten. Analysen visar också att hjälp vid dörrpasseringar underlättar 

huvudaktiviteten, att passera, och människor som passerar dörröppningen orienterar sig mot 

att andra kan behöva deras hjälp. När någon ber om pengar råder det motsatta förhållandet. 

Att be om pengar konkurrerar med huvudaktiviteten och människor anstränger sig för att inte 

uppmärksamma hjälpbehov. Denna situation är uppenbart känslig och genomsyras av 

normbrytande handlingar. Slutsatsen är att solidaritetshandlingar förekommer, men de är 

restriktiva och hanteras som tillfälliga avvikelser från en anonymitetsnorm. 

Nyckelord: hjälpande, offentliga platser, interaktion, samtalsanalys, anonymitet, solidaritet 
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INLEDNING 

 

En kvinna har klivit på tåget och kämpar med att få upp sin tunga väska på hatthyllan. Hon 

gör flera försök och ser sig omkring utan att någon erbjuder hjälp. Till sist säger mannen i 

sätet bredvid: ”Ska jag hjälpa dig eller?” Efter en kort tvekan tackar hon ja, och strax därpå 

är problemet ur världen. Det här är ett exempel på en situation som analyseras i denna 

uppsats. Varför tar det så lång tid innan någon erbjuder hjälp? Varför ber kvinnan inte om 

hjälp direkt? Varför tvekar hon innan hon svarar ja? Vad är det som gör att mannen till sist 

erbjuder hjälp?  

Människors ansvar för att hjälpa, eller inte hjälpa, andra har under den senaste tiden 

aktualiserats i offentliga sammanhang. Det har blivit vanligare att människor ber om pengar 

utanför affärer, tunnelbanor och i andra publika sammanhang i Sverige. SVT presenterade 

nyligen en undersökning som visar en fördubbling av antalet EU-migranter som ber om 

pengar på offentliga platser sedan förra året (Olsson & Olsson 2015). Det skrivs artiklar på 

tidningars kultursidor om ansvaret inför den andre (se t.ex. Walden 2015; Arbman 2015b) 

samtidigt som förbud av organiserat tiggeri debatteras (Ask & Tobé 2015). I konstvärlden har 

flera aktuella verk handlat om just hjälpande. På Malmö konsthall inbjöds EU-migranter för 

att be om pengar som en del av en utställning – en sorts mänsklig installation (Institutet 2015). 

En utställning på Museum Vandalorum visar Rutan, en kvadrat i det offentliga rummet dit 

människor kan gå om de behöver hjälp, och det är alla andras ansvar att försöka hjälpa till om 

någon står där (Vandalorum 2015). Det som berörs i dessa konstverk, såväl som i debatt och 

artiklar, är frågan om ansvar. Finns det något ansvar? I urbana miljöer är många människor 

fysiskt nära varandra samtidigt som var och en sköter sitt. Vad innebär det för hjälpande på 

offentliga platser? 

Frågan om människors ansvar för att hjälpa främlingar1 berör synen på individen i 

relation till andra människor i staden. Den offentliga retoriken om solidaritet och 

socialdemokrati i Sverige indikerar att den svenska befolkningen består av empatiska och 

omsorgsfulla altruister som tar hand om varandra i en omslutande gemenskap. Henrik 

Berggren och Lars Trägårdh (2006) presenterar ett annat perspektiv; de menar att svenskarna 

lever i ett hypermodernt individualistiskt samhälle med tilltro till att en stark stat och stabila 

normer sköter problemen, medan individerna själva kan ägna sig åt självförverkligande utan 

att hindras av närheten till varandra. Utifrån Ferdinand Tönnies begreppspar Gemeinschaft 

                                                 
1 Med främling menas människor som inte känner varandra. 
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och Gesellschaft kan Sverige då förstås som ett individualistiskt Gesellschaft där människorna 

är åtskilda trots alla förenade faktorer. Där företräder var och en sig själv med skarpt 

avgränsade handlings- och maktsfärer som andra bör undvika att beträda, och människorna 

agerar sällan till förmån för varandra utan att det förekommer något slags utbyte (Asplund 

1991, s. 73-74).  

Beskrivningen av Sverige som individualistiskt stämmer med idéer om det moderna 

samhället som finns hos en rad tänkare. En av dem är Georg Simmel (1997), vars teori om det 

sociala livet i urbana miljöer har många likheter med idén om Gesellschaft. Han kontrasterar 

långsamma rurala samhällen där människor är inriktade på känslolivet med stadens mer 

intellektuella karaktär som domineras av förnuft och rationalitet, också vad gäller synen på 

människor. Den urbana kontexten genererar enligt Simmel en personlighetstyp som 

karaktäriseras av en blasé attityd. Människorna måste hålla sig reserverade gentemot de 

personer som flyktigt råkas för att kunna hantera alla sociala kontakter utan att gå under. 

Simmel menar att fördelen med den sociala distansen och anonymiteten är den frihet som 

följer; den sociala distansen minskar den sociala kontrollen och medger individens 

självständighet både spatialt och mentalt. Friheten upplevs allra tydligast i motsättningen som 

uppstår i urbana miljöer där många relationellt distanserade människor är fysiskt nära 

varandra (Simmel 1997). 

Simmels beskrivning av staden i termer av anonymitet, distansering och normlöshet 

medför en syn på hjälpande som en avvikelse från den sociala strukturen. Men varför finns 

det i sådana fall hjälpande överhuvudtaget? Vi tänker oss gärna att vi har en grundläggande 

medmänsklighet som vägleder vårt handlande gentemot andra. Denna tanke finns 

representerad hos Emmanuel Levinas som menar att alla människor har ett slags moraliskt 

ansvar för varandra, grundat i upplevelsen av den andra personens sårbarhet – hennes ansikte 

(Blum 1983, s. 147-151). Levinas skriver:  

 

“The Other becomes my neighbour precisely through the way the face summons me, calls 

for me, begs for me, and in so doing recalls my responsibility, and calls me into question” 

(1989, s. 83).  

 

Levinas implicerar att vi inte kan vara helt socialt distanserade och självständiga trots den 

urbana anonymiteten eftersom vårt ansvar inför andra anropas av deras ansikten. Genom att 

möta den andre blir vi medvetna om ett gemensamt ansvarstagande för varandra. Levinas 

(1969, s. 194) menar att det mellanmänskliga mötet och det moraliska ansvaret är för-
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ontologiskt; ansvaret uppkommer på grund av den faktiska möjligheten av den andra 

personens existens. Det finns en metafysisk aspekt av existensen som inte går att fullständigt 

greppa, en sorts essentiell övernaturlighet, som vi inser i upplevelsen av den andres ansikte. 

Ödmjukheten inför detta oförklarliga alstrar känslan av ett moraliskt ansvar. Även Peter L. 

Berger och Thomas Luckmann (1979, s. 45) påpekar att mötet med den andra personens 

ansikte har en avanonymiserande effekt: mötet ansikte mot ansikte gör att vi blir av med de 

kategoriseringar som vi har tillskrivit den andre. Detta innebär att det borde vara möjligt med 

ett avsteg från en avståndstagande anonymitet när vi möter den andra människans ansikte. 

Men hur hanteras denna balansgång? Å ena sidan beskrivs en blasé attityd gentemot 

främlingarna i staden, å andra sidan skildras att människor har ett moraliskt ansvar för 

varandra. Uppsatsens empiriska undersökning genomförs mot bakgrund av relationen mellan 

dessa två referenspunkter. Hur agerar människor i förhållande till främlingar när ansvaret för 

andra aktualiseras? Struntar människor i varandra, eller visas solidaritet?  

För att studera problematiken sociologiskt vänder jag mig till en interaktionistisk och 

etnometodologisk tradition som belyser hur människor interagerar med varandra i offentliga 

miljöer. Erving Goffman (1963, s. 22-24) menar att den urbana miljön innebär en 

tillgänglighet som regleras normativt via en offentlig ordning, en sorts kommunikativ 

trafikordning, som guidar människors agerande i mötet med varandra. Denna ordning 

exemplifieras i Davis Karps (1973) studie av människors beteende i pornografiska bokaffärer 

som visar att personer försöker framstå som propra inför främlingar även i en sådan anonym 

situation. Till skillnad från Simmels beskrivning innebär alltså inte anonymitet på något sätt 

normlöshet eller oberoende av andra. I stället kräver den anonyma och abstrakta interaktionen 

mellan människor i staden en mycket avancerad form av socialitet jämfört med det 

avslappnande mötet med en vän (Asplund 1987). Karp (1973) argumenterar för att 

anonymiteten produceras av aktörerna själva genom sociala handlingar. Denna idé om att allt 

handlande är ordnat i förhållande till normer bygger på Harold Garfinkels (1967, s. vii) 

studier av etnometoder (människors metoder). Garfinkel betonar att förståelse är beroende av 

att människor agerar på ett förklarbart (accountable) sätt: allt vi gör är relaterat till att vara 

begripliga och moraliskt förståeliga inför varandra (cf. Heritage 1984, s. 292). Om inte 

handlande guidades av normer skulle vi inte kunna tolka andras beteende och människor 

skulle inte kunna hållas moraliskt ansvariga för våra handlingar (Garfinkel 1967, s. 252). 

Studiet av hur människor faktiskt gör när de befinner sig tillsammans med främlingar 

visar alltså att offentliga platser inte alls medför ett vårdslöst och lätt antipatiskt distanserande 

där människor är fria från varandra. Tvärtom struntar människor i varandra på ett mycket 
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nogsamt sätt. Hur ser då denna normativa ordning ut i situationer då människors moraliska 

ansvar för andra ställs på sin spets? Hur agerar människor i situationer när någon behöver 

hjälp eller erbjuds hjälp och de blir tvungna att hantera balansgången mellan anonymitet och 

moraliskt ansvar?     

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur människor hanterar sociala normer 

angående anonymitet och solidaritet i hjälpsituationer mellan främlingar på offentliga platser. 

För att undersöka detta fenomen analyseras människors handlingar i huvudsak i två diametralt 

skilda hjälpsituationer: att hålla upp dörren för någon och att ge pengar till en person på gatan. 

I dessa situationer undersöks mönster i hur människor erbjuds eller efterfrågar hjälp, hur 

sådana initierande handlingar bemöts och hur situationerna avslutas. De frågor som besvaras i 

studien är: 

 

1. Vilka normer förhåller människor sig till i hjälpsituationer mellan främlingar? 

2. Hur framträder hjälpsituationer i socialt samspel mellan människor? 

3. Hur konstruerar människor hjälpsituationer genom sina handlingar? 

 

Det krävs en definition av begreppet hjälpsituation i urvalet av möjliga sammanhang att 

studera, även om denna studie delvis har som syfte att undersöka hur en hjälpsituation 

konstrueras. Studien utgår från situationer då någon (a) erbjuder något som kan vara till nytta 

för någon annan, (b) bistår någon annan på ett sätt som kan vara till nytta för denna utan att 

det förekoms av ett erbjudande eller (c) ber om eller indikerar att den behöver hjälp. 

Definitionen inkluderar att en hjälpsituation kan uppstå oavsett deltagarnas psykologiska 

motiv, och baseras på definitionen av hjälpbeteende (helping behavior) i Encyclopedia for 

Social Psychology; att bistå, gagna eller vara till nytta för en annan person, oavsett vilket 

motiv hjälparen har. Detta kan kontrasteras mot altruistiskt beteende som innebär att 

assistansen har ett visst psykologiska motiv, och prosocialt beteende som inkluderar allt slags 

samarbetsmässigt och vänligt beteende (Dean Kilpatrick 2007).  

I analysen av hjälpsituationer benämner jag personer som hjälpsökare, hjälptagare och 

hjälpgivare. Vilken benämning som används beror på hur situationen och rollerna konstrueras. 

En hjälpsökare försöker att få hjälp, medan en hjälptagare får hjälp och en hjälpgivare är den 

som ger hjälpen. Eftersom syftet med studien är att studera och förstå handlingar så 
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förutsättningslöst som möjligt, skriver jag fortsättningsvis om handlingen ”att be om pengar” 

istället för att använda det mer normativt belastade begreppet ”tiggeri”. Av samma anledning 

undviker jag begreppet ”tiggare”, för att istället skriva om personer som ber om pengar. 

 

DISPOSITION 

Efter detta inledande avsnitt följer en redogörelse för tidigare forskning om hjälpsituationer 

mellan främlingar. Det inkluderar viss psykologisk forskning och en större del 

interaktionistisk forskning, där den sociologiska forskningstraditionen samtalsanalys 

behandlas. Därpå följer en teoridel som omfattar den teoretiska begreppsapparat jag använder 

för att analysera hjälpsituationer utifrån ett interaktionistiskt och etnometodologiskt 

perspektiv: valda delar av Goffmans idéer om interaktionsordningen, teorin om artighet i 

socialt samspel av Penelope Brown och Stephen C. Levinson som en precisering av Goffmans 

idéer, och till sist samtalsanalys som utgör en ytterligare konkretisering av den sociala 

organisationen av handlingar. Påföljande del är metodavsnittet där studiens olika metoder för 

insamling av material från autentisk interaktion diskuteras, nämligen videoinspelningar, 

etnografisk observation och televiserade inspelningar. Därefter presenteras analysen av det 

insamlade materialet i ett avsnitt som först behandlar hjälpsituationer vid dörröppningar och 

sedan hjälpsituationer då någon ber om pengar, och avslutningsvis en jämförelse av olika 

hjälpsituationer. I en avslutande diskussion sammanfattas till sist resultatet och relateras till 

studiens syfte och den problematik som har framförts i denna inledning.     

 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt berör jag först psykologiska studier av hjälpande för att därefter ta upp studier 

av social interaktion vid hjälpsituationer, tillsammans med en löpande diskussion om hur 

föreliggande studie bidrar till den tidigare forskningen. 

 

PSYKOLOGISK FORSKNING: SITUATIONENS OCH RELATIONENS BETYDELSE  
 

Inom psykologi har frågan om att få eller be om hjälp av främlingar på offentliga platser länge 

varit ett forskningsområde av intresse. Det finns många studier om vad som kallas ”the 

bystander effect” eller ”bystander apathy”, som syftar på människors benägenhet att inte 

hjälpa främlingar i offentliga sammanhang. Av forskningen dras överlag slutsatsen att 
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närvaron av andra passiva åskådare kan leda till att ingen ingriper (se t.ex. Bowes-Sperry & 

O'Leary-Kelly 2005; Greitemeyer & Mügge 2013; Latané & Darley 1968). I en relativt färsk 

meta-analys (Fischer et al. 2011) granskas studier av fenomenet från 1960-talet till 2010. 

Studien visar att ”the bystander effect” är mindre i farliga nödsituationer, då människor alltså 

erbjuder hjälp i större utsträckning. Om individer uppfattar att ett ingripande skulle medföra 

en större fysisk kostnad för egen del eller om förövaren är närvarande, ökar istället bystander-

effekten. Fischer et al. (2011, s. 533) noterar även att ”the bystander effect” är starkare i 

experimentella än semi-experimentella studier. Något som dock är genomgående för 

psykologiska studier av ”the bystander effect” är att de främst handlar om allvarliga 

nödsituationer som skiljer sig från de vardagliga situationer som människor erfar i sina 

vanliga liv. Studierna tenderar också att negligera det socialpsykologiska perspektivet på 

social interaktion som ofrånkomligt situerad i en viss kontext. 

Andra psykologiska studier har bland annat berört hur individer uppfattar 

hjälpsituationer (Amato & Saunders 1985), psykologiska motiv för att hjälpa (Pavey, 

Greitmeyer & Sparks 2012) och olika psykologiska dimensioner av hjälpbeteende (Smithson, 

Amato & Pearce 1983). Ofta rör det sig om experimentella och kvantitativa studier där 

effektstorlek och signifikans är nyckelord i resultatet. En sådan kvantitativ korrelationsstudie 

handlar om hur människors självkänsla påverkas av chevaleresk hjälp vid dörrpasseringar, 

alltså när personen som håller upp dörren låter hjälptagaren passera förbi först. Resultatet 

visar att hjälp som bryter mot könsnormerna kan ge lägre självkänsla (McCarty & Kelly 

2015).  

Vissa psykologiska studier av hjälpbeteende är icke-experimentella, t.ex. presenterar 

Paul Amato (1990) en studie där studenter har fått i uppgift att återberätta den senaste veckans 

hjälpsituationer och klassificera dem som planerade eller spontana. I studenternas berättelser 

beskrevs den största delen av hjälpbeteendet som planerat. Det var vanligast att hjälpa i 

långvariga relationer; hjälp till främlingar upptog cirka 10 % av det sammanlagda 

hjälpbeteendet (Amato 1990). I en annan icke-experimentell, kvantitativ studie analyserades 

videoinspelningar från dörrpasseringar, då sambandet mellan erbjuden hjälp och 

uppfattningen av den motoriska ansträngningen undersöktes. Resultatet visade att ju närmare 

efterföljaren var, desto större sannolikhet att dörren hålls upp, samt att hjälptagare tenderar att 

öka farten vid erbjuden hjälp. Slutsatsen var att hjälpandet uppstår utifrån människors 

perception att hjälpen minskar den totala fysiska ansträngningen (Santamaria & Rosenbaum 

2011). S. Mark Pancer et al. (1979) presenterar en studie baserad på fältobservationer av 

personer som passerar förbi ett uppställt bord där en person ber om donationer till en 
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hjälporganisation, och kunde se att förbipasserande tenderar att gå en omväg förbi bordet 

jämfört med när ingen person ber om donationer. Författarna argumenterar för att den 

inneboende konflikten i hjälpsituationer (norm att ge, men det kräver insats) enklast kan 

hanteras genom undvikande (Pancer et al. 1979).   

De icke-experimentella studierna visar hur vissa aspekter av hjälpande hanteras, men 

ger inte kunskap om hur människors handlingar förhåller sig till och konstruerar sociala 

normer. Icke-experimentella psykologiska studier innebär ofta ett slags schemaläggning av 

vissa erfarenheter, som hos Amato (1990), men vid återberättande av ett händelseförlopp är 

det endast vissa delar som erinras och informanten kan mer eller mindre medvetet bestämma 

vad som ska inkluderas. Denna problematik gäller även sociologiska studier som undersöker 

informanters återberättelser, t.ex. Shai M. Dromis (2012) intervju- och enkätstudie av hur 

människor hanterar interaktionen med personer som ber om pengar, vars resultat visar att 

personer är mycket benägna att beskriva sina handlingar med moraliska ordval. 

Sjlvrapportering ger insikt i hur individer tänker och resonerar kring hjälpsituationer, inte hur 

de faktiskt agerar (Dromi 2012, s. 867-868). När hjälpsituationer istället är experimentellt 

skapade av forskare innebär det särskilda förutsättningar som påverkar den sociala 

interaktionen, med konsekvensen att handlandet skiljer sig från autentiska hjälpsituationer. 

Det är problematiskt att anta att deltagarna agerar likadant i ett psykologiskt 

forskningsexperiment som i naturliga sammanhang (se t.ex. Heritage 1984, s. 238). 

Undersökningar av faktiskt samspel vid hjälpsituationer berörs i nästa avsnitt. 

 

INTERAKTIONISTISK FORSKNING: FOKUS PÅ HJÄLPANDE INSTITUTIONER  

Forskningen om interaktion vid hjälpsituationer som presenteras i detta avsnitt betonar vikten 

av att analysera data från naturlig interaktion – samspel som skulle förekomma oavsett om 

studien gjordes eller inte.  

Samtalsanalys (översättning av Conversation Analysis, CA) har bidragit till en 

sociologisk förståelse av hjälpsituationen genom att utforska de sociala handlingar som är 

inblandade: förfrågningar (requests) och erbjudanden (offers). Till exempel har Traci S. Curl 

(2006) visat att det finns mönster i hur erbjudanden i telefonsamtal mellan närstående görs. 

Den ena parten ger förslag som kan tillgodose den andres behov eller bidra till att lösa en 

svårighet (Curl 2006). En klassisk studie inom samtalsanalys är Harvey Sacks (1992) studie 

av telefonsamtal till en psykiatrisk akutmottagning. Sacks (1992, s. 73-75) visar att de som 

ringer akutmottagningen på olika sätt hanterar en norm om att man inte bör be främlingar om 
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hjälp. Vissa ger förklaringar till varför de ringer, exempelvis genom att säga att en annan 

organisation har hänvisat dem dit. Genom att framföra att hjälpbehovet har erkänts av en 

annan organisation legitimerar uppringaren sin rätt att få hjälp. Uppringare kan också inleda 

med förfrågningar om information istället för att be om hjälp. Då ökar chansen att den som tar 

emot samtalet erbjuder hjälp utan att uppringaren specifikt behöver efterfråga den: 

  

“That is, we get callers starting off with 'requests for information' which involve, then, 

that over the course of the conversation help will be offered without being 'asked for.' 

[…] So, "I need help" and "How does this organization work?'' seem to be alternatives in 

the sense that persons who use them have perhaps come to do this call by the same paths” 

(Sacks 1992, s. 76).  

 

Att först be om information kan minska olustighetskänslorna kopplade till att be en främling 

om hjälp med personliga problem. Jag kommer att återkomma till den aspekten i teoriavsnittet 

om samtalsanalys. 

Liksom i Sacks fall så handlar forskning om hjälpsituationer mellan främlingar till 

övervägande stor del om telefonsamtal till hjälplinjer eller andra institutionella sammanhang. 

Enligt Carolyn Baker, Michael Emmison och Alan Firth (2005) har hjälplinjesamtal vissa 

gemensamma aspekter. För det första är deltagarna ömsesidigt orienterade mot de 

övergripande interaktionsmålen om att söka och ge hjälp. För det andra är roller och ansvar 

differentierade redan i och med att uppringaren är hjälpsökare och svararen är hjälpgivare. 

Detta innebär att hjälplinjemöten kan karaktäriseras som en typisk form av institutionell 

interaktion – Baker, Emmison & Firth hänvisar till Paul Drew och John Heritage (1992, s. 22) 

som menar att institutionell interaktion involverar och exemplifieras av att minst en av 

parterna orienterar sig mot ett eller en uppsättning mål, uppgifter eller identiteter som 

konventionellt associeras med den aktuella institutionen. Ytterligare aspekter som gör 

hjälplinjesamtal speciella är att interaktionen åstadkoms via telefonen vilket medför att 

parterna måste agera inom telefonmediets parametrar. Det innebär en synkroniserad och 

samtidig konversation utan att parterna är visuellt tillgängliga för varandra och att hjälpen 

därmed söks och ges enbart genom verbal interaktion (Baker, Emmison & Firth 2005, s. 2-3, 

se även Garcia & Palmer 1999; Hepburn & Potter 2011; Whalen, Zimmerman & Whalen 

1988).   

Curl och Drew (2008), som har studerat förfrågningar i telefonsamtal till läkare och 

närstående, och Anna Lindström (2005), som har studerat förfrågningar i videoinspelat 
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material från hemtjänstbesök, visar hur personer som ber om hjälp kan reflektera sina 

förväntningar på förfrågans uppfyllelse och uppfattningen om att vara berättigad att göra 

förfrågan. Curl och Drew tittade på den lingvistiska formen. Vid användning av modala verb i 

förfrågan, som ”Kan du…” eller ”Skulle du kunna…”, behandlar talaren sin förfrågan som 

möjlig att uppfyllas av den andre, medan formuleringen ”Jag undrar om…” indikerar 

osäkerhet kring förfrågans fullbordan (Curl & Drew 2008). Lindströms visar istället att 

användningen av befallningar och påståenden kan reflektera en uppfattning om att vara 

berättigad att göra förfrågan, och när den istället formuleras som en fråga indikerar det en 

osäkerhet kring ens rätt till assistans. Lindström visar även, i likhet med Sacks analys ovan, 

att omsorgstagaren gör verbala förklaringar till varför hjälpen önskas. Till exempel kan en 

förfrågan om att få hjälp med att vattna blommorna följas av en förklaring att det är svårt att 

nå upp till blommorna som är högt placerade. På så sätt kan personen framställa sig som än 

mer berättigad att få den aktuella hjälpen (Lindström 2005).  

Seung-Hee Lee (2009) presenterar en studie om hjälpförfrågningar utifrån ljudinspelat 

material från en flygservicekontext. Hon tittar på en typ av handling som hon kallar förlängd 

förfrågan (extended requesting), som betyder att förfrågan åstadkoms genom flera sekvenser 

som specificerar förfrågan, och därför blir gemensamt konstruerad av parterna. Den förlängda 

förfrågan syftar ofta till att komma överens om en specifik förfrågan som den andre parten 

kan tillmötesgå, t.ex. kan en förfrågan om att få köpa en flygbiljett förlängas med detaljer om 

destination och tidpunkt innan den blir bifallen (Lee 2009). Barbara Fox (2015) har gjort en 

liknande studie med analys av förfrågningar gjorda vid servicediskar, och konstaterar att det 

är ett institutionellt sammanhang där parterna på vardera sidan om disken har förväntningar på 

varandras roller som servicetagare och servicegivare. Hon skriver att resultatet därför bara är 

relevant för andra institutionella sammanhang: "requests in mundane talk deserves separate 

investigation” (Fox 2015, s. 44). Det är likadant i klassrumsmiljöer där hjälpsökande 

exempelvis har studerats etnografiskt av Jessica McCrory Calarco (2011). 

Hjälptagaren är i institutionella sammanhang berättigad att be den andre om hjälp, som i 

sin tur är skyldig att erbjuda hjälpen i och med sin institutionella position. Det är en stor 

skillnad mellan att ringa till en främling via en hjälplinje där den som svarar förmodas att 

försöka hjälpa till, jämfört med att fråga en tillfälligtvis närvarande främling på en offentlig 

plats där dennes benägenhet att bistå endast kan gissas utifrån utseende. Inspelade 

telefonsamtal saknar visuell interaktion, och är därför i grund och botten en social företeelse 

som är mycket annorlunda från interaktionen mellan främlingar som råkar befinna sig på en 

viss plats samtidigt. Att studera sådana spontana företeelser innebär en mer komplicerad 
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materialinsamling, vilket kan förklara bristen på studier av hjälpande i icke-institutionell 

interaktion. Ett undantag finns hos Lorenza Mondada (2009) som använder videoinspelat 

material av hjälpsekvenser mellan främlingar i det offentliga rummet, alltså en icke-

institutionell kontext. Emellertid rör det sig om en semi-experimentell studie där det är 

forskare som initierar interaktionssekvenser genom att slumpmässigt be förbipasserande 

människor om vägbeskrivning. Syftet med studien är inte heller att studera hjälpsituationen 

som sådan, utan att särskåda öppningar till samtal mellan främlingar på offentliga platser. 

Analysen behandlar den verbala initieringen och framförallt kropparnas positioneringar 

(Mondada 2009). 

Både inom psykologisk och sociologisk forskning finns det alltså relativt mycket 

kunskap om hjälpande. När det gäller psykologisk forskning har den fokuserat på ”the 

bystander effect” och hur människor rationaliserar sitt hjälpande. Forskningen tyder på att 

relationen mellan hjälpsökaren och hjälpgivaren, såväl som allvarligheten i hjälpsituationen, 

har betydelse för människors benägenhet att hjälpa. Den sociologiska forskningen om samspel 

vid hjälpande visar att människor hellre blir erbjudna hjälp än efterfrågar den, samt att det är 

viktigt att ha en förklaring till varför hjälpen är berättigad. Både den psykologiska och 

sociologiska forskningen missar dock att undersöka naturliga sammanhang och de spontana 

och spatiala aspekterna som uppstår när människor rör sig fritt tillsammans på offentliga 

platser. Ett samtidigt fokus på hjälpande mellan främlingar i offentliga sammanhang och 

naturligt uppkomna situationer i interaktion har, enligt vad denna forskningsgenomgång visar, 

inte tidigare berörts. Denna studie ämnar att minska denna kunskapslucka genom att 

undersöka hur människor hanterar sociala normer angående anonymitet och solidaritet i 

förhållande till främlingar i hjälpsituationer på offentliga platser. I följande avsnitt presenteras 

de teoretiska utgångspunkter och begrepp som denna interaktionistiska studie vilar på.    

 

TEORI 

Det teoretiska avsnittet berör inledningsvis de socialkonstruktivistiska epistemologiska 

antaganden som tillämpas i studien. Därefter behandlas Goffmans teorier om 

interaktionsordningen; ansikte, taktfull ouppmärksamhet, huvudsaklig och underordnad 

involvering samt det dramaturgiska perspektivet. Efter Goffman följer en beskrivning av 

Browns och Levinsons vidareutveckling av ansiktsbegreppet till en bred teori om artighet i 

interaktion. Till sist behandlas den samtalsanalytiska preciseringen av interaktionistiska 

teorier.  
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EPISTEMOLOGISKT PERSPEKTIV 

Studiens övergripande epistemologiska perspektiv är socialkonstruktivistiskt i samklang med 

den interaktionistiska och etnometodologiska ansatsen: människors upplevelse och tolkning 

av världen konstrueras i socialt samspel. Det vi uppfattar som verklighet är inte naturligt givet 

utan skapas och omskapas av våra verbala och icke-verbala handlingar. Genom att studera 

människors handlingar kan vi förstå hur ett förgivettaget fenomen uppkommer och utvecklas 

– konstrueras – och vilka konsekvenser det får (se t.ex. Potter 1996). Med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ses hjälpsituationen som en social konstruktion, och för 

att öka förståelsen av den undersöks människors handlingar och hur de förhåller sig till 

varandra i en viss (socialt formad) kontext. 

 

INTERAKTIONSORDNINGEN  

Goffmans metodologiska ansats inbegrep att han observerade den sociala interaktionen i 

vardagssituationer, men hans metoder är sällan utförligt beskrivna och de presenterade 

bevisen är snarare av anekdotisk karaktär än tydligt etnografisk (se t.ex. Goffman 1963, s. 3-

12; Goffman 1971, s. ix-xvii). Denna omständighet till trots utgör hans sociologiska 

iakttagelser en begreppsapparat som är synnerligen relevant än idag, och flera av hans 

teoretiska begrepp är användbara verktyg för att studera hjälpsituationer på allmänna platser. I 

detta avsnitt diskuteras de som är mest relevanta för den aktuella studien: ansikte, 

scenmetaforen, taktfull ouppmärksamhet samt huvudsaklig och underordnad involvering.  

 

ANSIKTE  

Goffman definierar ansikte på följande sätt: 

“The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for 

himself by the line others assume he has taken during a particular contact” (1967, s. 5). 

 

Ansikte är ett socialt fenomen, ett slags positivt egenvärde, prestige eller självbild som en 

person försöker upprätthålla för sig själv och andra, baserat på hur andra uppfattar den linje 

personen har antagit i den aktuella kontexten. Ansikte är föränderligt och förhandlingsbart och 

en ständigt aktuell aspekt av den sociala interaktionen. Ansiktet kan bevaras genom 

presentationen av en konsekvent bild av sig själv, vilket åstadkoms med den antagna linjen. 
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Linjen syftar på det handlingsmönster genom vilket personen förmedlar sin syn på situationen 

och sin utvärdering av sig själv och andra. Utvärderingen påverkar andras agerande i 

förhållande till personen, vilket denne i sin tur är tvungen att förhålla sig till i fortsättningen. 

När ens linje har börjat få sådana handlingsmässiga konsekvenser kan den vara svår att ändra, 

och måste därför försvaras. Alla närvarande gör samtidiga utvärderingar av linjerna och har 

förväntningar på att var och en konsekvent ska följa sin utsatta linje, eftersom det möjliggör 

en progressiv interaktion utan hinder (Goffman 1967).  

På så vis handlar ansikte i kombination med linjen om ett slags trovärdighet. Det gäller 

att visa upp en konsekvent bild av sig själv i sitt handlingsmönster eftersom andra förlitar sig 

på det när de anpassar sitt handlande, både inom och mellan olika situationer. Om någon 

misslyckas med upprätthållandet av en konsekvent linje kan den riskera att tappa ansiktet, till 

exempel om ny information framkommer som inte överensstämmer med handlandet. Att 

tappa ansiktet förknippas med negativa emotioner både för den utsatte och för de som 

betraktar misslyckandet och alla är angelägna om att undvika det. Viljan att bevara ansiktet är 

en gemensam strävan som alla personer försöker hjälpas åt med att åstadkomma. I arbetet för 

att bevara ansiktet behöver personen ta kontexten i beaktande, både den aktuella situationen 

och sin position i den sociala världen, eftersom det ligger till grund för ens möjligheter att 

välja linje och få en viss ansiktsvärdering. Om personen misslyckas kan det påverka 

ansiktsvärderingen i framtiden och göra det svårare att bevara ett lika högt socialt värde som 

innan (Goffman 1967).  

I hjälpsituationen kan ansikte, linje och ansiktsarbete förstås handla om upprätthållandet 

av ett positivt socialt handlande kopplat till den självbild som hjälpsökaren och hjälpgivaren 

ger uttryck för, och vikten av att denna självbild presenteras på ett konsekvent sätt. 

Hjälpgivaren kan till exempel vara intresserad av att upprätthålla ansiktet om att vara 

solidarisk, och behöver i sitt handlande kunna lita på att en person som inledningsvis agerar 

som hjälpsökare fortsätter att följa den linjen en bit in i situationen. Handlingsmässiga 

hänsynstaganden görs utifrån en ständigt överhängande risk att någon tappar ansiktet. 

 

BACKSTAGE OCH PÅ SCEN  

Med användning av en annan av Goffmans (2004) idéer kan hjälpsituationen tolkas som en 

teaterscen där deltagarna framträder inför varandra. Goffman liknar spelplanen för social 

interaktion vid en teaterscen för att synliggöra hur människors beteende varierar beroende på 

vilka andra som är närvarande. Varje människa är en aktör som kan anta olika roller vid 
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framträdandet för publiken. Scenen är den främre regionen där aktören är iklädd en roll, en 

sorts fasad, att upprätthålla och göra trovärdig inför publiken. Agerandet på scenen är 

kontrollerat och kan förberedas när aktören är backstage, i den bakre regionen. Att framträda 

liknar därmed konceptualiseringen om att anta och följa en linje för att inte tappa ansiktet. I 

likhet med antagandet av en viss linje kan framträdandet vara baserat på mer eller mindre 

medvetna val, beroende på möjligheterna till förberedelse i den bakre regionen och ens egen 

medvetenhet om ens handlande (Goffman 2004). Med användning av den dramaturgiska 

metaforen kan en persons handlingar i hjälpsituationen tolkas som ett mer eller mindre 

planerat framträdande inför de andra deltagarna.  

 

TAKTFULL OUPPMÄRKSAMH ET  

Ofta befinner sig främlingar nära varandra på offentliga platser utan att engageras i 

hjälpsituationer med interaktion som aktualiserar ansikte. För att förklara den typen av 

interaktion använder Goffman (1963, s. 83-88) begreppet taktfull ouppmärksamhet (civil 

inattention). Taktfull ouppmärksamhet syftar på handlingen att uppmärksamma någon annan 

så att det blir tydligt att dennes närvaro är noterad, men att i nästa stund dra tillbaka 

uppmärksamheten för att signalera att den andre inte är offer för någon särskild nyfikenhet. 

Taktfull ouppmärksamhet fungerar som tillkännagivande om att det inte finns någon 

anledning att undvika eller hota den andre eller misstänka dennes intentioner. Den snabbt 

tillbakadragna uppmärksamheten visar också att distansen främlingar emellan inte kommer att 

brytas (Goffman 1963, s. 83-88). Om socialt distanserade främlingar istället är mycket nära 

varandra kan ögonkontakten minska än mer som kompensation för närheten (Goffman 1963, 

s. 99). 

Detta sätt att agera skiljer sig från en icke-personsbehandling (”nonperson” treatment) 

då den andre inte förlänas uppmärksamhet överhuvudtaget. Då fortgår ens beteende helt 

opåverkat av den andra personens närvaro (Goffman 1963, s. 84). Goffman skriver att 

undvikandet att få ögonkontakt kan vara en strategi för att undkomma en öppning till ett 

längre interaktivt möte: 

 

”an individual who wants to control others’ access to him and the information he receives 

may avoid looking toward the person who is seeking him out […] and thus avoid 

cooperative claims” (1963, s. 94). 
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Att möta någons blick kan vara ett tillfälle för den andre att inleda en mer fokuserad 

interaktion, som då försvåras av ett totalt undvikande av ögonkontakt. Goffman (1963, s. 83-

94) menar att taktfull ouppmärksamhet kan ses som en artighetsnorm medan undvikandet att 

få ögonkontakt oftast används i gentemot vissa typer av stigmatiserade personer eller i 

särskilda situationer, t.ex. när en servitör ännu inte kan ta emot kundens beställning. Denna 

”ickepersonsbehandling” kan alltså användas om personer exempelvis vill undvika att bli 

engagerad i en hjälpsituation. Att däremot titta länge på någon kan indikera att interaktion 

önskas inledas eller att den andre har brutit mot någon norm, som ett slags social sanktion och 

kontroll av andras beteende (Goffman, 1963, s. 85-88).  

Taktfull ouppmärksamhet och det totala undvikandet av ögonkontakt kan relateras till 

hjälpsituationer genom att ögonkontakt kan vara den första öppningen till hjälpinteraktionen. 

Det är också ett kommunikativt verktyg för upprätthållandet av social distans. 

 

HUVUDSAKLIG OCH SEKUN DÄR AKTIVITET  

Ansikte, scenmetaforen och taktfull ouppmärksamhet är alla exempel på fokuserad 

interaktion, men vi kommunicerar även genom icke-fokuserad interaktion som innebär att 

människors fysiska närvaro har kommunikativa aspekter (Goffman 1963). En sådan aspekt 

som är särskilt relevant i och med denna studies fokus på handlingar är att människor är 

involverade i olika aktiviteter som andra människor kan se och tolka.  

Att vara involverad innebär att ens psykologiska resurser fokuseras på upprätthållandet 

av en pågående aktivitet, och denna uppmärksamhet kan delas upp i huvudsakliga och 

sekundära aktiviteter (Goffman 1963, s. 36). Huvudaktiviteten absorberar den största delen av 

ens uppmärksamhet och intresse och signalerar synligt den avgörande faktorn för ens aktuella 

handlande. En sekundär aktivitet kan individen ägna sig åt på ett mer abstraherat sätt, utan att 

riskera ens huvudsakliga fokus. Sådana sidoengagemang kan förekomma när huvudaktiviteten 

inte kräver hela uppmärksamheten (Goffman 1963, s. 43-44). Huvudsakliga och sekundära 

aktiviteter har en särskild betydelse vid gatubeteende. Att målinriktat ägna sig åt 

huvudaktiviteten att vara på väg till en viss plats innebär ett övergripande mål som ligger 

utanför den aktuella situationen. Destinationen är inte närvarande, vilket lämnar personens 

uppmärksamhet fri för andra saker under tiden (Goffman 1963, s. 56). Just förflyttningen och 

vägvalen är i stort sett de enda handlingar som krävs för upprätthållandet av huvudaktiviteten. 

Ibland är själva rörelsen det huvudsakliga, t.ex. vid promenader, men även då lämnar 

aktiviteten en stor del av uppmärksamheten fri.  
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I förhållande till hjälpsituationer mellan främlingar har involveringen betydelse 

eftersom hjälpsituationer kan uppstå som en sekundär aktivitet till den huvudaktivitet som 

människorna ägnar sig åt när de rör sig på offentliga platser. 

Sammanfattningsvis är de begrepp jag använder från Goffman ansikte, scenmetaforen, 

taktfull ouppmärksamhet samt huvudsaklig och sekundär aktivitet. Denna begreppsapparat 

möjliggör analysen av den dynamiska interaktionen ansikte mot ansikte både inom och utom 

hjälpsituationen. För att ta ett målande exempel: En person på väg till bussen (huvudaktivitet) 

blickar kort mot en främling (taktfull ouppmärksamhet) som möter blicken och säger 

”ursäkta, var ligger hotellet?” En hjälpsituation uppstår (sekundär aktivitet) och deltagarna 

handlar i interaktion med varandra (på scenen, ansikte). 

Efter denna genomgång behandlas Brown och Levinsons (1987) teori om artighet som 

ytterligare specificerar vad som står på spel i socialt samspel, i linje med Goffmans arbete. 

 

ARTIGHET I SOCIALT SAMSPEL  

Brown och Levinson (1987) har utvecklat Goffmans ansiktsbegrepp till en teori om artighet i 

social interaktion (politeness theory). Teorin berör sociala normer om passande beteende i 

social interaktion och kan således belysa flera aspekter av människors handlande i 

hjälpsituationer.  

I artighetsteorin är ansikte uppdelat i två delar, negativt och positivt, och beskrivs som 

två typer av önskningar eller viljor (wants) som är gemensamma för alla människor. Negativt 

ansikte handlar om viljan att ens handlingar ska vara obehindrade av andra, och berör aspekter 

som integritet, självbestämmande och personligt utrymme. Positivt ansikte handlar om viljan 

att ens önskningar ska vara åtråvärda för åtminstone några andra, och berör därmed viljan att 

upprätthålla en positiv självbild. I likhet med Goffman menar Brown och Levinson att vissa 

ansiktshotande sociala handlingar (face-threatening acts) står i konflikt med det positiva eller 

negativa ansiktet. Det är i förhållande till ansiktshotande handlingar som artighet aktualiseras. 

Teorin innehåller en uppsättning strategier som människor kan använda för att ta hänsyn till 

positivt respektive negativt ansikte (Brown & Levinson 1987, s. 61-70), varav de som är 

relevanta för studiens syfte diskuteras i återstoden av avsnittet. Artighetsstrategierna kopplat 

till positivt ansikte involverar tre övergripande mekanismer: 

 

1. Att indikera gemensamhet genom att visa ömsesidighet angående viljor, mål och 

värderingar.  
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2. Att visa att man är samarbetsmässigt involverade i den aktuella aktiviteten, vilket kan 

indikera gemensamma mål och hänsyn till den andres vilja.  

3. Att antyda uppfattningen om att man är sammanlänkade i ett tillstånd av ömsesidigt 

hjälpande.  

 

Specifika strategier handlar t.ex. om att uppmärksamma den andre, göra erbjudanden och 

löften och ge gåvor i form av sympati, förståelse, samarbete eller materialitet. Kopplat till 

hjälpsituationer innebär positiv artighet därmed att erbjuda hjälp, ge hjälp, bekräfta och 

uppfatta den andra personen och visa solidaritet – visa att jag vill det den andre vill och 

behöver, och kommer att hjälpa till att åstadkomma det. Brown och Levinson (1987, s. 64) 

menar att människors positiva ansikte aktualiseras relativt restriktivt bland främlingar i urbana 

samhällen, eftersom det kan vara riskabelt att göra antaganden om andras vilja om det inte 

motsvarar deras egen uppfattning. När någon ber om hjälp kan positiv artighet tas hänsyn till 

med större säkerhet, eftersom hjälpsökaren själv presenterar sin vilja, medan det kan vara 

riskabelt att erbjuda hjälp till någon som kanske inte önskar det.  

Brown och Levinson skriver att negativ artighet är det man brukar mena när man talar 

om artighet i västerländska kulturer. Negativ artighet handlar om att visa respekt och vara 

undvikande och distanserad för att inte hindra andras handlingar eller uppmärksamhet. Det 

kan innebära att undvika vissa ämnen, vara artigt pessimistisk (t.ex. angående en förfrågans 

uppfyllelse) och poängtera den andres relativa maktposition. Sammantaget syftar strategierna 

för negativ artighet till att skapa en social distans mellan de berörda parterna (Brown & 

Levinson 1987, s. 129-130). Det finns tre övergripande mekanismer för negativ artighet: 

 

1. Att undvika att göra antaganden om den andres vilja, om vad den personen anser är 

intressant och värdigt dess uppmärksamhet.  

2. Att inte pressa den andre.  

3. Att visa sin vilja att inte inkräkta på den andre. 

 

Strategierna för att inte pressa den andre används när ansiktshotet innebär att den andres 

handlande förutses på något sätt, t.ex. vid förfrågan om hjälp eller vid erbjudande om 

någonting som kräver acceptans från den andre. Det negativa ansiktet kan då skyddas genom 

att den andre får valet att avstå från handlingen. På så sätt kan framtvingandet av svaret 

undvikas. Några specifika strategier är att vara indirekt, att inte anta att den andre kan/är villig 

att göra handlingen och att vara pessimistisk. Genom att undvika antagandet att den andre 
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kommer att utföra handlingen blir det lättare för personen att säga nej (Brown & Levinson 

1987, s. 144-172). Kopplat till hjälpsituationer mellan främlingar på offentliga platser handlar 

negativ artighet framförallt om att inte störa andra, och om de ändå störs, t.ex. när någon ber 

om hjälp, ska personen inte pressas att utföra hjälphandlingen. Människor behöver få valet att 

inte hjälpa, och likaså få valet att inte ta emot hjälp om den erbjuds.   

Brown och Levinsons artighetsteori är användbar i tolkningen av interaktionen i 

hjälpsituationer. Men artighetsteorin står inte oemotsagd. Curl och Drew (2008) påpekar att 

Brown och Levinson verkar basera teorin på intuitiva bedömningar. Dessutom är begreppen 

fristående från sammanhanget och tar inte hänsyn till att distans mellan människor kan 

konstrueras av personerna i interaktionen. Samma typ av kritik kan riktas även mot Goffman. 

För att ge dessa begrepp en empirisk orientering vänder jag mig därför till samtalsanalys. 

 

SAMTALSANALYS: KOORDINERING AV SOCIALA HANDLINGAR 

Samtalsanalys (Conversation Analysis, CA) kan beskrivas som begrepp och metoder som 

syftar till att synliggöra och beskriva de procedurer talare använder för att producera och tolka 

beteende (Heritage 1984, s. 241). Här presenterar jag samtalsanalysens förankring i en 

sociologisk tradition samt den teoretiska begreppsapparaten. De metodologiska aspekterna 

kommer att behandlas i metodavsnittet. De samtalsanalytiska begreppen är framförallt 

inriktade på verbala handlingar i interaktion, medan jag i denna studie vidgar tillämpningen 

och använder begreppen som verktyg i analysen av icke-verbala, praktiska handlingar. 

Samtalsanalys utvecklades på 1960-talet av Sacks i samarbete med kollegorna 

Emmanuel A. Schegloff och Gail Jefferson (Atkinson & Heritage 1984, s. 1). Utvecklingen av 

samtalsanalys var starkt inspirerad av Goffmans idéer om interaktionsordning och ansikte och 

Garfinkels syn på social handling (Sidnell 2010, s. 6-11). Garfinkel menade att handlingar är 

situerade i en social kontext och att situationen påverkar hur handlingen tolkas, och 

handlingen påverkar i sin tur kontexten (Goodwin & Heritage 1990, s. 286). För att blottlägga 

outtalade förväntningar utförde Garfinkel vad han kallade störningsexperiment. I en studie lät 

han t.ex. studenter anta ett formellt och artigt beteende i sina hem för att visa att 

bakgrundsförväntningar och antaganden är väsentliga för människors sätt att tolka sin 

omgivning (Garfinkel 1964). Garfinkel (1984, s. 1) menade att människor försöker nå 

samförstånd genom praktiska procedurer för att handla och tolka handlingar, alltså via de 

handlingar som är greppbara för interaktionsparterna. Den etnometodologiska ansatsen 

behandlar följaktligen människors praktiska aktiviteter som ämne för empirisk undersökning. 
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Det initiala och mest fundamentala samtalsanalytiska antagandet är att alla aspekter av 

social handling och interaktion organiseras i stabila, identifierbara och strukturella mönster. 

Kunskap om denna organisation är en basal kompetens som personer använder i sin 

kommunikation; kunskapen influerar beteendet och tolkningen av andras beteende (Heritage 

1984, s. 241). På detta sätt utgår samtalsanalysen från Garfinkels idé om att man bör 

undersöka hur människor själva förstår och organiserar aktiviteter. Schegloff och Sacks 

(1973, s. 290) formulerar denna första ingång som att den ordning forskare kan finna i 

interaktionsmaterial först och främst uppfattas av de deltagare som producerar interaktionen, 

vilket innebär att personerna metodiskt skapar interaktionssekvenser för varandra och visar 

hur de uppfattar ordningen och använder den för fortsatt handlande. 

Medan både Goffman och Garfinkel studerade mänskliga aktiviteter i en bredare 

bemärkelse fokuserar samtalsanalysen på hur specifika handlingar utformas och utvecklas i 

interaktion. En talare genomför en viss handling genom att säga någonting eller genom att 

göra en gest som är socialt betydelsefull (Sidnell 2010, s. 16). Till exempel kan de sagda 

orden ”Kan du hjälpa mig?” tolkas som att handlingen förfrågan utförs. Den 

samtalsanalytiska begreppsapparaten handlar om att synliggöra sådana handlingar och hur de 

hanteras i socialt samspel.  

En grundläggande organisationspraktik i samtal benämns som turtagning, vilket innebär 

att interaktionsparterna turas om att tala, en åt gången, i respons till varandras handlingar. 

Detta möjliggör ömsesidighet och återkoppling mellan parterna. Medan turtagningen pågår är 

talare uppmärksamma på hur handlingen förhåller sig till tidigare handlingar, och orienterar 

sig samtidigt mot dess implikationer för fortsättningen (Schegloff 2007, s. 9).  

En annan form av social organisation som begreppsligas i samtalsanalysen är 

sekvensen. En sekvens byggs upp av ett närhetspar (adjacency pair) (Schegloff 2007, s. 9). 

Närhetsparet består i sin mest kondenserade form av två på varandra följande talturer, då 

förstadelen (first pair part, FPP) följs av andradelen (second pair part, SPP).2 Paret kan bestå 

av olika typer av pardelar, som exempelvis hälsning-hälsning, fråga-svar, förfrågan-

acceptans/avslag eller erbjudande-acceptans/avslag. Förstadelar utgörs därmed av yttranden 

som påbörjar något slags utbyte, som frågor, förfrågningar, erbjudanden eller liknande, medan 

andradelen är en respons på det påbörjade projektet (Schegloff 2007, s. 13-14).  

Att andradelen följer på den första kan kopplas till en organisationspraktik som kallas 

för progressivitet. Progressivitet handlar om att varje komponent bör komma näst efter den 

                                                 
2 Svenska översättningar av samtalsanalytiska begrepp är tagna från Norrby (1996). 
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förra utan fördröjningar. Det innebär en storts framåtskridande, en norm om att det som 

påbörjats ska fortsätta framåt utan hinder. Till exempel finns det en norm om att när väl en 

fråga-svar-sekvens har initierats så bör inga andra aktiviteter, utom dem som krävs för att 

svaret ska ges, komma mellan frågan och svaret. När något förhindrar kontinuiteten och 

begränsar progressiviteten måste dess betydelse och vikt granskas av interaktionsparterna. 

Normen för progressivitet kan också påträffas i omständigheten att det är önskvärt med ett 

svar på en fråga, till skillnad från icke-svar (Schegloff 2007, s. 15). Jack Sidnell (2010, s. 90-

91) skriver om progressivitet som en grundläggande preferens för hur interaktion organiseras. 

Just ordet preferens utgör ett annat samtalsanalytiskt begrepp som är relevant i relation till 

interaktion i hjälpsituationer. 

Preferens refererar till normer inom interaktion, varav ett exempel är det ovan beskrivna 

förhållandet att progressivitet är prefererat. Empiriska studier har visat att när en 

förstadelshandling medför alternativa svar, så finns det vissa som är föredragna – de är 

prefererade. En prefererad respons är typiskt sett något som främjar genomförandet av den 

påbörjade aktiviteten, det vill säga projektet som initierades i förstadelen (Sidnell 2010, s. 77). 

Om en person exempelvis gör en inbjudan så kan man svara både ”ja” och ”nej”, varav det 

prefererade är att säga ”ja” och acceptera inbjudan. Att i det läget avböja inbjudan är inte 

önskvärt med tanke på projektets fullbordan. När människor svarar på ett oprefererat 

(dispreferred) sätt kommer de ofta med förklaringar. Till exempel avböjs en förfrågan ofta 

genom hänvisning till en oförmåga att acceptera förfrågan. Det innebär att respondenten 

slipper indikera en ovilja att fullborda det efterfrågade. Kopplat till denna studie kan en sådan 

förklaring förstås som att personen försöker minimera risken att hota relationen eller de 

andras ansikten (Heritage 1984 s. 270-271).  

En viktig aspekt angående begreppet preferens är att en prefererad respons inte handlar 

om interaktionsparternas psykologiska tillstånd eller personliga önskningar, utan om 

strukturella regelbundenheter i organisationen av samtal. Preferensnormer är relevanta för 

samtliga interaktionsparter oavsett personliga preferenser (Sidnell 2010, s. 77). Forskning 

inom samtalsanalys har visat att förfrågningar i sig är oprefererade i social interaktion. 

Schegloff skriver: ”i fullbordandet av överföringen av något av värde – vare sig objekt, tjänst, 

eller information – från en person till en annan, verkar det finnas en preferens för 

erbjudandesekvenser före förfrågansekvenser” (2007, s. 82, egen översättning). Det innebär 

till exempel att det är prefererat att hjälp blir erbjuden, utan att den hjälpsökande personen ska 

behöva göra en förfrågan om hjälp. Förfrågningar behandlas som mindre önskvärda genom att 

till exempel döljas inom andra handlingar, ofta som skenbara erbjudanden (Schegloff 2007, s. 
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84). Liksom det jag berörde i avsnittet om tidigare forskning kan förfrågningar också 

undvikas genom att en förberedande förfrågan görs. I fallet som diskuterades bad personer om 

information om en institution. På så sätt lyckades de ofta få ett erbjudande om hjälp istället för 

att själva fråga (Sacks 1992, s. 26). Det prefererade svaret i sådana för-förfrågningar (pre-

requests) är alltså ett erbjudande om det efterfrågade. En sådan respons utarmar behovet av att 

göra en förfrågan (Schegloff 2007, s. 90).  

När Brown och Levinson (1987) kopplar samman artighetsteori och samtalsanalys finns 

framförallt beröringspunkter vad gäller begreppet preferens. Samma tolkning kan göras 

angående Goffmans ansiktsbegrepp (Lerner 1996). Brown och Levinson (1987, s. 38-39) 

skriver att preferensaspekten möjliggör olika strategier för att försöka bevara ansiktet. 

Hänsynstagande till ansikte verkar avgöra vilken sorts respons som är den prefererade 

andradelen. Brown och Levinson menar också att preferensen att acceptera erbjudanden och 

förfrågningar, liksom att ge ett svar på en fråga, kan kopplas samman med positiva 

ansiktsöverväganden om att ta hänsyn till andras vilja. Preferensen för erbjudande istället för 

förfrågan kan förklaras av att det är ett mindre ansiktshot att få den andre att göra ett 

erbjudande är att göra en direkt förfrågan, eftersom den andre kan avslå förfrågan men inte 

dra tillbaka erbjudandet (Brown & Levinson 1987, s. 38-39). 

Denna studies teoretiska verktygslåda har presenterats. Goffman bidrar med begrepp 

som förklarar dels risker med att interagera med andra (det finns fallgropar i den sociala 

interaktionen som noggrant måste beaktas) och dels idéer om hur människor interagerar med 

främlingar i offentliga sammanhang. Brown och Levinson bidrar med en fördjupning av hur 

människor förhåller sig till olika risker med att förstöra andras framträdande. 

Ingen av dessa teorier bygger dock på systematiska observationer av faktisk interaktion. 

De erbjuder heller inte begrepp som konkretiserar hur ansiktsarbete kan observeras i 

handlingar. Därför använder jag dem för en abstrakt föreställning om det sociala 

sammanhanget och dess villkor och tillämpar de samtalsanalytiska begreppen som en 

konkretisering. 

Med syftet att bidra till kunskap om hur människor hanterar sociala normer angående 

anonymitet och solidaritet i hjälpsituationer mellan främlingar på offentliga platser, är denna 

teoretiska begreppsapparat ett användbart analytiskt verktyg. Tillämpningen av teorierna kan 

bidra till en förståelse av hur människor hanterar olika sociala hänsynstaganden i 

interaktionen. Förhoppningen är att kunna bidra till kunskapen om autentisk interaktion i 

vardagliga hjälpsituationer, med fokus på människors praktiska handlingar. 
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METOD 

För att undersöka hur människor hanterar sociala normer angående anonymitet och solidaritet 

i hjälpsituationer med främlingar använder jag en etnometodologisk, samtalsanalytisk metod. 

Forskning inom samtalsanalys innehåller huvudsakligen inspelade data från autentisk 

interaktion, t.ex. ljudinspelning av telefonsamtal eller videoinspelning av interaktion ansikte 

mot ansikte. Även sådana data ger en vinklad bild av interaktionen eftersom teknisk 

utrustning inte kan fånga det fullständiga skeendet, t.ex. är kameror tvungna att placeras i en 

viss riktning (Mondada 2013), varför målet är att använda data som visar socialt samspel på 

ett sätt som så nära som möjligt speglar hur samspelsdeltagare orienterar sig mot varandra. 

Den specifika metoden för datainsamling i denna studie består av tre delar: 1) 

videoinspelningar i en kontext där det är troligt att hjälpsituationer kommer att uppstå, 2) 

etnografisk observation som kan göras när och var som helst då en hjälpsituation observeras, 

och 3) klipp från TV-inslag där hjälpsituationer förekommer, så kallade televiserade 

inspelningar (Iversen & Näslund, inskickad). Denna triangulerade materialinsamling 

motiveras av ambitionen att samla in en substantiell mängd naturalistisk data från olika typer 

av hjälpsituationer. Mångfalden i studiens empiriska material kan därmed maximeras (Becker 

2008), då jämförandet av situationer gör det möjligt att se dels vilka aspekter som är specifika 

för respektive hjälpsituation, dels mer generiska mönster när det gäller hjälpande. Ideala data 

skulle vara videoinspelade situationer som väl fångade ljud och bild i olika offentliga 

hjälpsituationer mellan främlingar. Eftersom detta var både etiskt och tekniskt problematiskt 

(för att man ska kunna fånga ljud måste deltagarna t.ex. ofta bära mickar, även vid 

inspelningar inomhus) består datainsamlingen av kompromisser i förhållande till detta ideal. 

Insamlingsmetoderna syftar till att representera hjälpsituationer mellan främlingar i offentliga 

sammanhang på ett sätt som möjliggör analys utan att kräva tekniska lösningar som sådana 

situationer inte tillåter och utan att ge avkall på forskningsetiska principer. Kombinationen av 

videoinspelningar, etnografisk observation och televiserade inspelningar gör också det möjligt 

att säkerställa att svagheterna i respektive dataset inte påverkar resultatet i stort.  

 

VIDEOINSPELNINGAR  

Videoinspelningarna utförs i entrén till en offentlig institution, nämligen ett museum i en stor 

stad i Sverige. Valet av plats och det praktiska genomförandet diskuteras i detta avsnitt. Det 

förväntade hjälpbeteendet på platsen är att människor bistår varandra med att hålla upp 

entrédörren. Huruvida museer bör ses som en del av offentliga rummet eller inte är givetvis 
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möjligt att diskutera. I detta fall handlar bakgrunden till klassificeringen om att det är 

institutioner som är del av den offentliga sektorn i Sverige och som alla människor kan 

beträda. Det är också gratis att bevista museientrén även om de flesta museer kräver att 

besökarna betalar inträde för att få fortsätta in till utställningarna. Liknande tolkningar av 

museer som offentliga platser har gjorts inom ramen för andra studier (se t.ex. vom Lehn, 

Heath & Hindmarsh 2001). Att de besökare som kommer till museer inte är ett slumpmässigt 

urval av alla människor i Sverige som skulle kunna delta i en hjälpsituation är en aspekt som 

är acceptabel utifrån syftet att utforska hur människor handlingsmässigt hanterar normer om 

solidaritet och anonymitet, för att förstå hur det kan gå till, inte att generalisera till hur det är 

för alla i alla hjälpsituationer.  

Rent praktiskt utförs videoinspelningarna genom att 

videokameran placeras på ett stativ riktad mot 

entrédörrarna. Valet av plats är beroende av dörrens 

karaktär – den kan inte vara automatisk utan det krävs att 

personer kan öppna och hålla upp den manuellt. 

Genomförandet beror även på entréns fysiska utformning 

i övrigt. Det måste finnas en lämplig plats där 

videokameran kan placeras för att fånga potentiella 

hjälpsituationer. I sökandet efter lämplig plats uppsökte 

jag en rad institutioner för att kontrollera entréns utformning. Jag skickade därefter ut 

förfrågningar om tillträde till personalen på några av de platser som skulle kunna passa, se 

bilaga 1. Efter inhämtat medgivande från ansvarig personal ledde detta till beslutet att 

genomföra videoinspelningarna i det aktuella museets entré.  

Videokameran måste placeras så att den inte blir alltför uppmärksammad av deltagarna, 

för att så långt som möjligt undvika att insamlingsmetoden påverkar beteendet. Studier har 

visat att en medvetenhet om att vara filmad påverkar hur människor beter sig (van Bommel et 

al. 2014). Då filmandet i detta fall inbegriper en stillastående kamera som är påslagen under 

en lång tid är förhoppningen att dess påverkan minskas. Kamerans eventuella 

beteendepåverkan kan påverka validiteten, och ambitionen med föreliggande 

materialinsamling är att fånga autentiska hjälpsituationer så som de inträffar i det vardagliga 

livet. Jag positionerar mig på ett visst avstånd från kameran för att minska besökarnas 

Bild 1. Museets vestibul och entrédörrar. 
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uppmärksamhet på inspelningen som pågår, med 

förhoppningen att öka validiteten (utifrån bild 2, är 

jag positionerad vid en sittmöbel som på bilden 

skyms av pelaren, med uppsikt över 

entrédörrarna).  

En nackdel med videoinspelat material är att 

kameran bara fångar upp interaktionen från en viss 

vinkel, vilket gör att kvaliteten i inspelningarna 

blir beroende av hur deltagarna är placerade i 

förhållande till kameran (Mondada 2013). Hela 

bilden omfattas inte, emellertid väger fördelen med inspelningarna tyngre – att kunna 

observera de inspelade sekvenserna upprepade gånger i analysarbetet. Videoinspelningarna 

kompletteras även med fältanteckningar då jag närvarar och observerar under tiden som 

videoinspelningarna pågår, vilket gör det lättare att efteråt finna intressanta sekvenser i 

videoinspelningarna (Goodwin 1993, s. 190). Genom att vara uppmärksam på förekomsten av 

hjälpsituationer och anteckna när de sker kan validiteten stärkas, i och med att uppfattandet av 

att det rör sig om en hjälpsituation underbyggs ytterligare. 

Tidpunkten för videoinspelningarna bestäms utifrån en uppskattning tillsammans med 

museets personal om när det kan komma många besökare, bl.a. baserat på besöksstatistik, 

med förhoppningen att människor som inte känner varandra samtidigt passerar genom 

dörröppningarna. Utifrån en sådan uppskattning fattades beslutet att genomföra 

videoinspelningarna vid 6 tillfällen: en vernissage, två vardagar med skolvisningar varav en 

med kvällsöppet, en vardag under sportlovsveckan med kvällsöppet, samt två helgdagar med 

visningar. Under samtliga tillfällen är museet öppet för allmänheten.  

 

ETNOGRAFISK OBSERVATION 

Samtalsanalys har kommit att fokusera främst på inspelat tal i interaktion. Med observationer 

finns en risk att detaljer ersätts med idealiseringar av hur interaktion fungerar (Heritage 1984, 

s. 236). I grund och botten handlar traditionen dock om att observera faktiska händelser såsom 

de inträffar (cf. Sacks 1984, s. 25). Detta tar jag fasta på i användningen av den etnografiska 

observationsmetoden. Sidnell förklarar att observation spelar en viktig roll inom 

samtalsanalys:  

 

Bild 2. Kameran placeras på ett stativ vid 

pelaren till höger, bakom den vita lådan, riktad 

mot entrén. Receptionen är på motsatt sida om 

entrén. 
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”Observation is central to CA precisely because CA does not set out to prove this or that 

theory but rather to get a handle on, and ultimately to describe in some kind of formal 

language, something in the world” (2010, s. 28). 

 

Observationen innebär ett utforskande sätt att närma sig förståelse av någonting i världen, i 

detta fall hur hjälpsituationer mellan främlingar går till på offentliga platser. Den etnografiska 

observationen är passande eftersom den äger rum i naturliga sammanhang, något som till 

exempel Mitchell Duneier och Harvey Molotch (1999) har tagit fasta på i sin etnografiska, 

samtalsanalytiska studie av trakasserier på gator. Etnografin tillåter forskaren att vara på plats 

när den autentiska interaktionen uppstår.  

Metoden medför att observatören är mer eller mindre involverad i det som observeras 

(Spradley 1980, s. 58). I denna studie antar jag en observationsroll där jag befinner mig 

utanför hjälpsituationen för att kunna betrakta den med så lite inblandning som möjligt, och 

de berörda aktörernas möjligheter att se och notera mig är beroende av hur nära jag befinner 

mig för tillfället. Jag vidtar inga särskilda åtgärder för att undvika att bli sedd förutom att jag 

försöker smälta in i den vardagliga omgivningen av människor som rör sig på offentliga 

platser. Det är således möjligt att aktörerna uppfattar att jag betraktar situationen och gör 

anteckningar. Emellertid är de omedvetna om min identitet som observatör med vetenskapliga 

syften, varför denna typ av observation kan betecknas som en dold observation där jag är en 

fullständig deltagare (complete participant) i den sociala kontexten (Gold 1958, s. 219).3 De 

hjälpsituationer som inkluderas i studien är varken initierade eller fullbordade av mig. Att 

denna passiva roll är viktig kan inte minst motiveras med att mitt eget hjälpbeteende under 

projektets gång har påverkats; jag har märkt att mitt fokus på hjälpande har gjort mig mer 

benägen att engagera mig i de hjälpsituationer som jag själv involveras i.  

I inledningen till denna uppsats nämns ”tiggeri” som en aktivitet som aktualiserat frågor 

om hjälpande i offentliga sammanhang. Detta är också en av de aktiviteter som 

observationerna framförallt fokuserar på. Den uppfyller kriteriet om att gälla hjälphandlingar 

mellan främlingar i offentliga sammanhang. Eftersom personer som ber om pengar ofta 

befinner sig på en relativt begränsad yta är det också möjligt att planera observationerna av 

hjälphandlingar. Under tiden för datainsamlingen uppsöker jag platser och situationer där det 

                                                 
3 Mitt tillvägagångssätt liknar Karps studie av beteendet i pornografiska bokaffärer, då han befann sig på platsen 

med de andra utan att avslöja sin observatörsroll (Karp 1973). Dock är kategoriseringar av observatörsrollen 

tvivelaktiga; Karp (1973, s. 447) benämner sin observatörsroll som deltagande medan Martyn Hammersley och 

Paul Atkinson (1995, s. 107) föreslår att hans metod innebär en fullständig observatörsroll. Enligt James 

Spradley (1980, s. 58-62) skulle metoden kunna klassas som en passivt deltagande observation.   
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är möjligt att förvänta sig att hjälpsituationer kommer att inträffa, som vid av- och 

påstigningar vid centralstationen och inne i centrum där många människor som inte känner 

varandra rör sig. Min förförståelse av relevanta platser att uppsöka är påverkat av min tidigare 

erfarenhet, och förutom de platser jag specifikt uppsöker för observationer inkluderas 

hjälpsituationer som sker i de omgivningar jag rör mig i vardagen. Övergripande kan dock 

sägas att datainsamlingen sker i en svensk kontext, till största del i en stor svensk stad som 

kan kallas Bredlunda (fingerat namn av anonymitetsskäl), och domineras av hjälpsituationer 

då någon ber om pengar vid stationen, utanför mataffärer och butiker samt på gågator i 

centrum. 

Verktyget för att registrera de observerade hjälpsituationerna är skrivandet av 

fältanteckningar. Fältanteckningarnas syfte är att möjliggöra ett återhämtande av information 

från observationerna (Angrosino 2007). Anteckningarna måste skrivas nära inpå de 

observerade händelserna, samt vara så beskrivande och detaljerade att situationen blir tydlig 

utan att andra ihågkomna intryck behöver konsulteras. Patrik Aspers (2011, s. 126) tar upp 

sex frågor som ska kunna besvaras utifrån anteckningarna: 1) vad som sker, 2) när det sker, 3) 

var det sker, 4) med (av) vem det sker, samt 5) hur det sker 6), (och senare) varför det sker. 

Det samtalsanalytiska perspektivet innebär en tonvikt på frågor som berör vad, när och hur, 

varför fråga 1-2 samt 5 är viktiga att notera för analysen av de observerade hjälpsituationerna 

i denna studie. Fråga 3-4 om var och med vem reflekterar de kontextuella omständigheterna 

och är följaktligen intressanta och bör antecknas (fråga 4, med vem, diskuteras nedan i 

avsnittet om etiska överväganden). Vad gäller den sista av de sex frågorna, varför det sker, 

omfattas den delvis av studiens syfte. Målet är att undersöka hur interaktionen går till, och 

tillämpningen av teorier i analysen kan möjliggöra undersökningen av hur det kan komma sig 

att interaktionen går till så som den gör.  

Fältanteckningarna inkluderar också egna tolkningar och teoretiska iakttagelser som 

tydligt markeras just som sådana (Aspers 2011, s. 129-131). Det är viktigt att ha i åtanke att 

även beskrivningarna av händelseförloppet är skapade utifrån en subjektiv betraktelse. De bör 

således inte betraktas som exakta, sanna redogörelser av den observerade situationen – det är 

inte situationerna i sig som senare analyseras utan analysmaterialet konstitueras av de 

subjektivt nedtecknade beskrivningarna. Se bilaga 3 för en komprimerad förteckning över 

samtliga fältanteckningar.  
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TELEVISERADE INSPELNINGAR 

Televiserade inspelningar är ett begrepp som syftar på klipp från TV-inslag som används som 

data inom interaktionsstudier (Iversen & Näslund, inskickad). Trots problemen med redigerad 

och iscensatt interaktion i TV finns det en ökande trend av att använda denna typ av 

inspelningar i fall då det kan vara svårt att få tag på andra data eller som komplement till 

forskningsinspelningar (se t.ex. Childs 2013; Clift 2014; Sandlund 2014; Stukenbrock 2014). 

I en reviewstudie rekommenderar Iversen och Näslund (inskickad) att televiserad interaktion 

bör användas med försiktighet. Televiserade inspelningar kan ge en skev bild av långa 

sekvenser och de kontexter samspelsdeltagarna orienterar sig emot. Däremot kan televiserade 

inspelningar användas för att belysa väldigt specifika interaktionsfenomen eller som en 

jämförelsepunkt till forskningsinspelade data.  

I denna studie har 11 televiserade inspelningar samlats in från 4 olika nyhetsinslag i 

SVT (Kulturnyheterna, 2015; SVT Nyheter Norrbotten, 2015; SVT Nyheter Stockholm, 2015; 

SVT Nyheter Uppland, 2015). Syftet med användningen av televiserade inspelningar är att 

komplettera och illustrera av fältanteckningarna från den etnografiska observationen som 

utgör det huvudsakliga materialet (vid sidan om videoinspelningarna) med en substantiellt 

större mängd hjälpsituationer. Samtliga inspelningar omfattar därmed hjälpsituationer då 

personer ber om pengar, eftersom det är huvudfokus i den etnografiska delen av 

materialinsamlingen. Inspelningarna är bristfälliga på flera plan i förhållande till vad som vore 

önskvärt för att studera hjälphandlingarna. De består av mycket korta filmsnuttar, vissa på 

långt avstånd med dålig skärpa, och är klippta i nyhetsinslagen så att det sällan förekommer 

en fullständig hjälpsituation från början till slut. Ljudet är inte heller tillämpbart eftersom det 

har lagts på en röst från reportrar eller intervjuade personer. På ett annat plan är de mycket 

användbara: de kan väl illustrera de kommunikativa mönster som framkommer av 

fältanteckningarna och ge ytterligare belägg för interaktiva detaljer som nödvändigtvis inte 

har kunnat antecknas lika specifikt som de detaljer filmklippen innehåller. Mot denna 

bakgrund görs en utförligare analys av fältanteckningarna varav de tendenser som 

framkommer kan illustreras och fördjupas genom användningen av de televiserade 

inspelningarna.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I detta avsnitt behandlas de etiska överväganden som jag gör kopplat till 

insamlingsmetoderna. Specifika etiska överväganden presenteras under egna rubriker nedan, 

men först diskuteras problematiken mer allmänt. 

Metoderna ställer olika etiska krav, varav videoinspelningen medför flest aspekter som 

är viktiga att ta hänsyn till. Först och främst ska studiens videoinspelning inte tolkas som 

kameraövervakning i rättslig mening, då tillfälligt uppsatta kameror som kan manövreras på 

platsen inte omfattas av definitionen för övervakningskameror (Datainspektionen 2014). 

Syftet är inte heller att identifiera personer utan fokus är på sociala handlingar.  

I Vetenskapsrådets (2011, s. 43) rapport om god forskningssed framhålls att forskning 

med video bör undvikas om samma resultat kan uppnås med andra insamlingsmetoder, 

eftersom det kan inkräkta på människors integritet och privatliv. Att göra en så nära 

observation av den sociala interaktionen som är önskvärt inom samtalsanalys är svårt utan 

ljud- eller videoinspelningar. En större detaljrikedom kan uppfattas genom att situationerna 

kan återses upprepade gånger, vilket är omöjligt med de etnografiskt observerade 

hjälpsituationerna. Jag undviker dock att göra videoinspelningar av potentiellt känsliga 

situationer utan begränsar metoden till dörrpasseringar, medan jag använder etnografiska 

observationer i situationer där människor är i en särskilt utsatt position, t.ex. vid förfrågan om 

pengar. Inte heller ljud spelas då in, vilket hade varit bra ur analyssynpunkt men etiskt 

problematiskt. Angående den etnografiska metoden görs etiska överväganden i relation till 

observatörsrollen och skrivandet av fältanteckningar. Vid de televiserade inspelningarna är 

den etiska problematiken avsevärt mindre, eftersom nyhetsinslagen som används är 

framställda av SVT och finns tillgängliga via visningsplattformen SVT Play. Det är befintligt 

material som är öppet och producerat för allmänheten. 

De specifika etiska aspekter som diskuteras närmare är: 1) information till deltagarna, 2) 

frivilligt deltagande, 3) hanteringen av materialet, och 4) användningen av materialet. 

 

INFORMATION TILL DELTAGARNA  

Vid videoinspelningar behöver studiedeltagarna få information om videoinspelningarna och 

dess syfte (ESOMAR 2009, s. 4), vilket åstadkoms genom att deltagarna får ett 

informationsblad som är placerat på receptionsdisken i museets entré, se bilaga 2. Personalen 

som närvarar har fått utförligare information om studien i förväg och kan därför svara på vissa 

frågor och hänvisa till mig vid behov. Enligt Vetenskapsrådet är förhandsinformation att 
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föredra, emellertid kan avsteg i vissa fall göras på grund av studiens karaktär (2011, s. 42). 

Studiens syfte gör det önskvärt att interaktionen är naturlig och opåverkad av 

datainsamlingen, varför institutionens besökare blir filmade på väg in genom entrén innan de 

kommer till receptionen där de får informationsbladet. Informationen lämnas alltså i efterhand 

men så snart som möjligt efter genomförandet. Vid utpassering har deltagarna fått 

informationen innan de berörs av videoinspelningen.  

I förhållande till den etnografiska observationen görs andra etiska överväganden. 

European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) skriver att oavsett om 

observationen sker öppet eller dolt är det tillåtet och legitimt att genomföra den på offentliga 

platser som allmänheten har tillträde till – det kräver inget tillstånd – men om det är möjligt 

ska omgivningen informeras om studien (ESOMAR, 2009, s. 11). Vetenskapsrådet (2011, s. 

50) uppger att information är huvudregeln, men att det undantagsvis kan vara acceptabelt att 

inte lämna information till personerna om det är omöjligt eller om arbetsinsatsen är 

oproportionerligt stor. I detta fall gäller undantaget, det är inte praktiskt möjligt att ge 

information om studien till deltagarna i de tillfälligtvis observerade hjälpsituationerna. 

Hjälpsituationer på offentliga platser är publika, vilket också gäller de TV-inslag som de 

televiserade inspelningarna är hämtade från. Personerna som förekommer i TV-inslagen får 

inte information om studien, filmklippen finns tillgängliga på visningsplattformen SVT Play 

och tillstånd för att använda sådant befintligt material behövs inte.  

 

FRIVILLIGT DELTAGANDE  

I informationsbladet som deltagare vid videoinspelningarna får, berörs också den etiska 

aspekten om samtycke som innebär att det är frivilligt att delta i studien. I detta fall betyder 

det att deltagarna kan begära att aktuella inspelningssekvenser undantas från studien, antingen 

genom att säga till mig på plats eller meddela sig via kontaktuppgifterna som finns på 

informationsbladet. Om deltagarna inte ger sitt samtycke till att delta förstörs de berörda 

filmsekvenserna. Vid utpassering kan besökarna begära att jag stänger av kameran under tiden 

som de rör sig inom inspelningsområdet. Att filma på museum har gjorts av forskare tidigare, 

till exempel i en studie av Dirk vom Lehn, Christian Heath och Jon Hindmarsh (2001). I det 

fallet hanterades de etiska aspekterna på liknande sätt; skyltar placerades ut för att 

uppmärksamma besökarna om studien med information om frivilligt deltagande och rätten att 

få inspelningen raderad. Då var det ingen som meddelade att de ville uteslutas från 

deltagande, vilket också, med facit i hand, är fallet i föreliggande studie.  
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Vad gäller de televiserade inspelningarna har personerna i inslagen troligen gett sitt 

samtycke till SVT att bli filmade och visade i TV. Ingen ytterligare kontakt tas med 

deltagarna. Angående frivilligt deltagande vid de etnografiska observationerna gäller 

detsamma som ovan angående information till observationsdeltagarna. Samtycke ska i regel 

inhämtas, men kan undantagsvis förbigås om det är omöjligt eller om arbetsinsatsen är 

oproportionerligt stor (Vetenskapsrådet 2011, s. 50). Att inhämta samtycke är inte praktiskt 

möjligt i detta fall. Det finns andra studier då samtycke inte inhämtas, t.ex. hos Clara Iversen 

(2008) och vom Lehn, Heath och Hindmarsh (2001). Att deltagarna inte har sagt ja till att vara 

med i studien gör det extra viktigt att behandla dem med hänsyn. Observationernas 

omfattning begränsas därför enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer beträffande 

individskyddskravet, som innebär att den individuella personen ska skyddas från att skadas 

och kränkas (2011, s. 18). Samtalsanalysen är en lämplig metod i detta fall, eftersom den 

medför undvikandet att studera personer och personspecifika beteenden. Istället är fokus på 

handlingar och hur den sociala interaktionen skapas av deltagarna.  

 

HANTERING AV MATERIALET  

Denna aspekt berörs främst i Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet 2011, s. 65). 

Videoinspelningarna i denna studie hanteras varsamt genom att de förvaras på 

lösenordskyddade hårddiskar. Identitetsröjande uppgifter om deltagarna skyddas därmed från 

obehörigas tillträde. Angående avrapporteringen och presentationen av materialet 

avidentifieras uppgifter såsom namn på personer och platser liksom andra uppgifter som kan 

vara identitetsröjande, och utskrifter av bilder på ansikten görs på ett sätt som minskar risken 

för att utomstående ska kunna identifiera enskilda personer. I presentationen är fokus på 

kommunikativa mönster och detaljer i det sociala samspelet, inte aspekter som kan knytas till 

enskilda personer. Deltagarna blir upplysta om hanteringen av materialet via 

informationsbladet. I detta fall visade sig den relativt dåliga kvaliteten på inspelningarna vara 

en fördel. Inspelningarna synliggjorde ansiktsuttryck men inte ansiktsdrag. De televiserade 

inspelningarna hanteras på samma sätt som videoinspelningarna. 

Vid materialet från den etnografiska observationen, fältanteckningarna, sker hanteringen 

på ett lite annorlunda sätt. Detta berör Aspers (2011, s. 126) fjärde fråga som ska kunna 

besvaras utifrån fältanteckningarna, med vem. För att säkerställa att den individuella personen 

skyddas och igenkänning inte ska vara möjligt, beskrivs personerna i hjälpsituationer utifrån 

en generell kategoritillhörighet som framförallt begränsas till dimensionerna kön och ålder, 

vilket givetvis endast kan tolkas ungefärligt. Därmed avstår jag från att behandla känsliga 
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personuppgifter som i lagens mening omfattar bl.a. ras, etniskt ursprung och religiös 

övertygelse (Vetenskapsrådet 2011, s. 49). Synliga attribut som kan signalera att en person är 

berättigad att få hjälp antecknas, men avidentifieras i utskriften av fältanteckningarna. En 

konsekvens av dessa begränsningar är att det inte blir möjligt att göra en utförlig analys av 

vem som hjälper vem, något som dock är oproblematiskt eftersom det faller utanför studiens 

syfte. Fältanteckningarna anonymiseras ytterligare vid utskrift i uppsatsen, och detaljer som är 

irrelevanta för analysen tas bort. 

 

ANVÄNDNING AV MATERIA LET  

Vetenskapsrådet betonar att deltagarna i en studie ska få information om materialet ska 

användas till någonting annat än forskning (2011, s. 69). Vid videoinspelningarna meddelas 

deltagarna via informationsbladet att materialet kommer att användas för forskning och 

undervisning om språk och socialt samspel. Framförallt används inspelningarna inom 

föreliggande masterprojekt, men det går inte att utesluta att materialet kommer att användas 

för närliggande forskning och undervisning; som Vetenskapsrådet poängterar,”[E]ftersom 

forskning kostar, är det även ett samhällsintresse att insamlat material utnyttjas så mycket som 

möjligt för forskning” (2011, s. 69). Av den anledningen formuleras informationen till 

deltagarna på ett sådant sätt att det öppnar för att materialet kan användas för annan forskning 

än den aktuella studien. Då gäller en fortsatt hantering av materialet i enlighet med det som 

deltagarna har samtyckt till. Användningen av materialet är densamma angående de andra två 

insamlingsmetoderna, förutom att deltagarna inte får information om studien.  

 

ANALYSMETOD 

En grundläggande strävan med den samtalsanalytiska metoden är att finna mönster i 

interaktionen, och visa att deltagarna producerar och orienterar sig mot regelbundenheter 

(Sidnell, 2010). Det är mitt huvudsakliga tillvägagångssätt i analysen av data. Jag söker efter 

mönster mellan olika data (t.ex. mellan olika hjälpsituationer) och inom data (t.ex. inom 

ramen för en hjälpsituation), för att på så sätt upptäcka strukturella och organisatoriska 

tendenser. Det kan röra sig om många olika slags aspekter som framkommer som mönster när 

materialet tittas igenom gång på gång. Jag tittar också på hur aktörerna utformar sina 

interaktionshandlingar (Sidnell 2010, s. 30). Avslag på förfrågningar om pengar kan t.ex. 

kommuniceras genom att den tillfrågade skakar på huvudet eller visar upp tomma, öppna 

handflator. 
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Efter att mönster har utkristalliserat sig använder jag metoden att uppmärksamma och 

analysera avvikande fall (deviant cases). De avvikande fallen kan studeras mer djupgående 

istället för att skjutas åt sidan, som ett sätt att tydliggöra mönstret och visa normen genom att 

studera normbrottet (Heritage 1984, s. 244), vilket därmed också kan stärka validiteten 

(Peräkylä 2010). 

Transkribering hade varit önskvärt för det samspel som spelas in vid 

videoinspelningarna, men inte möjligt på grund av bristfällig kvalitet i ljudinspelningarna. 

Talet vid de etnografiska observationerna antecknas direkt i fältanteckningarna. I 

analysarbetet tar jag fasta på Schegloffs (2007, s. 1) påpekande att samtal allra bäst undersöks 

utifrån vilka handlingar som utförs istället för dess ämnesmässiga innehåll – mer utifrån 

handling och mindre utifrån vad det handlar om. Det innebär t.ex. att meningen “Kan du ge 

mig lite pengar?” studeras som en förfrågan (om hjälp) – inte som en mening som handlar om 

pengar. Den responderande turen blir därför ett godkännande eller ett avslag av förfrågningen 

och analyseras på sådant sätt, till skillnad från att ses som ett svar som konstruerar ett visst 

ämne (pengar). 

Som verktyg för att nå fler dimensioner i analysen av materialet, vid de situationer där 

teorierna visar sig ha relevans, används kontinuerligt Brown och Levinsons artighetsteori och 

Goffmans teorier om ansikte, scenmetaforen, taktfull ouppmärksamhet och involvering. På så 

sätt möjliggörs en analys som omfattar flera delar av den sociala interaktionens komplexitet. 

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

Frågan om validitet inom samtalsanalys skiljer sig från den klassiska tanken att det insamlade 

materialet fungerar som en representation av ett reellt underliggande fenomen (Peräkylä 2010, 

s. 367). Målet är att studera handlingarna i sig – de är inte en skärm som någon dold aspekt 

projiceras på (Schegloff 1992, s. xviii). Det som studeras är den interaktion som samlas in. De 

samtalsanalytiska validitetsfrågor som är relevanta i denna studie är generaliserbarhet, 

analytisk transparens och validitet genom ”nästa tur” (Peräkylä 2010, s. 367), samt analys av 

avvikande fall som berördes ovan.  

Beträffande generaliserbarhet kan först poängteras att populationer inte undersöks i 

detta fall, utan de faktiska handlingar som inkluderas i datainsamlingen. Det finns ingen 

strävan att generalisera från urval till population eller göra uttalanden i sådana termer. I denna 

studie handlar det snarare om överförbarheten till andra kontexter. Anssi Peräkylä (2010, s. 

374) skriver att när vardaglig icke-institutionell interaktion studeras, anses resultatet i regel 
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kunna generaliseras till hela domänen av ”vanlig” interaktion, då studier har visat att social 

interaktion har universella aspekter. Det finns motpoler till det perspektivet, t.ex. Michael 

Moerman (1988) hävdar att kulturen har stor betydelse för hur interaktion genomförs även på 

den detaljerade nivå som studeras inom samtalsanalys. Min ståndpunkt är något snävare än 

hos Peräkylä. Resultat kan generellt sett ha relevans för hjälpsituationer mellan främlingar på 

offentliga platser i svenska städer, då det är möjligt att anta att liknande situationer uppstår på 

fler ställen med snarlika interaktionsmönster, men viss försiktighet bör tillämpas vid 

generalisering till andra kontexter än den svenska. Att jag undersöker hjälpsituationer som är 

mycket olika talar för att likheter mellan fallen kan generaliseras även till andra 

hjälpsituationer. 

Validitetsaspekterna analytisk transparens och validitet genom ”nästa tur” är snarlika. 

De handlar om att tolkningen av materialet ska vara synlig för läsaren (transparens) och 

bevisas utifrån materialets inneboende karaktär (validitet genom ”nästa tur”) (Peräkylä 2010, 

s. 367-369). Validitet genom ”nästa tur” syftar på att min tolkning ska återfinnas som en 

tolkning av interaktionsdeltagaren, vilket är skönjbart i dennes nästa taltur som svar på ett 

yttrande (Heritage 1984, s. 255). Bägge aspekter innebär en datanära analys med tydliga 

förklaringar som grundar sig i empirin. Med detta analysförfarande undviker jag 

motivtolkningar och psykologiska beskrivningar av vad agerandet liknar, för att istället notera 

vad som faktiskt görs (Sidnell 2010, s. 29).  

Vad gäller reliabiliteten är det mycket otroligt att någon skulle kunna replikera denna 

studie och få exakt samma resultat, alltså att exakt likadana hjälpsituationer uppstår vid senare 

tillfälle på samma plats. Därför är reliabilitet inte en fråga som tenderar att uppehålla 

kvalitativt inriktade etnografer särskilt länge (Angrosino 2007, s. 58-59). Skillnader uppstår 

ofrånkomligen, även om ett liknande resultat kan antas vara troligt. Hjälpsituationer mellan 

främlingar, t.ex. vid dörrpasseringar eller när någon ber om pengar, är med stor sannolikhet 

förekommande på andra platser och vid andra tidpunkter än de exakta omständigheterna för 

denna materialinsamling. 

Studiens tre datainsamlingsmetoder har presenterats; videoinspelningar av hjälp vid 

dörröppningar i entrén till ett museum, etnografiska observationer när och var som helst en 

hjälpsituation observeras på offentliga platser, och televiserade inspelningar från situationer 

då någon ber om pengar. Dessa metoder möjliggör insamlandet av material från autentisk 

interaktion som kan analyseras med hjälp av begreppsapparaten bestående av 

interaktionistiska teorier från Goffman, Brown och Levinson och samtalsanalys. Med syftet 

att bidra till kunskap om hur människor hanterar sociala normer angående anonymitet och 
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solidaritet i hjälpsituationer mellan främlingar på offentliga platser, är metodologin vald för 

att kunna studera detta utifrån naturlig interaktion i autentiska hjälpsituationer. Studien kan 

därmed komplettera tidigare forskning där fokus har varit på institutionella sammanhang. Det 

följande avsnittet visar analysen som denna studiedesign har lett fram till.  

 

ANALYS: ATT HANTERA NORMER OM SOLIDARITET OCH 

ANONYMITET 

I detta analysavsnitt behandlas konstruktionen av hjälp i två olika hjälpsammanhang: 

dörrpassering och ekonomiska bidrag. Analysen visar att dessa två situationer omgärdas av 

olika huvudaktiviteter och olika normer. Eftersom dessa olika normer har betydelse för 

villkoren för att hjälpa och be om hjälp visar jag inledningsvis hur en norm om att passera 

genom dörröppningar tar sig uttryck. Därefter presenterar jag hur hjälpsituationer uppkommer 

och utvecklas vid dörrpasseringar. Avsnittet fortsätter sedan med analys av sammanhanget 

runt att hjälpa genom ekonomiska bidrag. I analysavsnittets avslutande del jämförs de olika 

hjälpsituationerna och relateras till andra exempel på hjälpsituationer. Analysen riktas in på 

mönster vad gäller de praktiska handlingar som människor producerar i hjälpsituationerna, 

detta i enlighet med syftet att studera hur människor hanterar sociala normer angående 

anonymitet och solidaritet i interaktionen med personer de inte känner. Det är en sociologisk 

analys av förgivettagna aspekter och normer i de olika situationerna som produceras via 

människors praktiska hjälphandlingar.  

 

ATT HÅLLA UPP DÖRREN 

Avsnittet handlar om hur människor hanterar en norm att passera genom dörröppningar och 

normen att hjälpa, samt hur hjälptagare och hjälpgivare effektivt samspelar med varandra i 

hjälpsituationen. Det som presenteras kan tyckas vara självklarheter, men sociologins uppgift 

är delvis att synliggöra och förfrämliga det som tas för givet. Konstruktionen av 

hjälpsituationen analyseras för att möjliggöra jämförelsen med situationen då någon ber om 

pengar. 

  

PASSERINGSNORMEN  

Analysen av videoinspelningarna visar att det finns en stark norm för människor som befinner 

sig vid en dörröppning som andra kan tänkas nyttja att passera igenom utan dröjsmål. 
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Dörröppningar, kanske speciellt i offentliga sammanhang, är platser där huvudaktiviteten 

utgörs av att människor rör sig mellan olika rumsligheter. Att inte fullfölja en påbörjad in- 

eller utpassering kan hindra andra människors aktiviteter och därmed strida mot så kallad 

negativ artighet (Brown & Levinson 1987). I majoriteten av in- och utpasseringarna följde 

museibesökarna denna norm och eftersom företeelsen är känd för de flesta presenteras ingen 

beskrivning av den här. Istället presenteras två avvikande fall då normens styrka bekräftas. 

Exempel 1 visar att samspelsdeltagare förhåller sig till passeringsnormen genom att 

behandla en tredje parts närvaro vid dörröppningar som ett avgörande skäl att avsluta ett 

samtal och passera genom dörröppningen. I exemplet står mannen (med ryggen vänd mot 

kameran) för den normbrytande handlingen genom att inleda ett samtal med kvinnan i mitten 

av dörröppningen. 

 

Exempel 1 

 
 

Mannen är på väg ut ur museet men stannar till när han ser kvinnan komma från andra hållet 

(bild 1; 00:00:76). Kvinnan stannar, ler och skakar hand med mannen (bild 2; 00:05:45). 

Kvinnan gör flera försök till avslutning, t.ex. genom att nicka upprepat och med sin kropp 

orientera sig mot dörren (bild 3; 00:21:62). Mannen bibehåller sin kroppsliga ställning och 

initierar ett längre samtal. Han samarbetar därmed inte med kvinnans avslutningsinitierande 

handling (bild 4; 00:24:45). Så fort andra personer kommer, både inifrån muséet och utifrån, 

skiljs dock samspelarna åt. Kvinnan markerar tydligt med en avskedsgest att samtalet är över 

och bara tre hundradelar från att samspelsdeltagarna uppmärksammar att utomstående 

personer närmar sig (bild 5; 00:34:90) är de ur vägen. 
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I denna sekvens gör alltså deltagarna ett avsteg från passeringsnormen genom att stanna 

och prata i vestibulen. Det kan förklaras av att de är på väg åt olika håll, han ska gå ut och hon 

ska gå in. Ett alternativ skulle kunna vara att mannen, istället för att vänta i vestibulen, väljer 

att gå ut och möta henne när han får syn på henne så att de kan stå utanför entrén och prata. 

Dock kan utvecklingen förklaras av att kvinnan har en högre fart och är närmare dörren än 

han är vid tillfället för igenkännandet. Signifikant är dock att de fortsätter att gå genom 

entrédörrarna och därmed ta hänsyn till passeringsnormen i samband med att andra personer 

närmar sig vestibulen. Detta medför att normen för passeringsutrymmet följs, även i ett fall då 

personer avviker från mönstret att direkt passera igenom dörren.  

Nästa exempel visar att även utan närvaro av en tredje part som riskerar att störas, 

fördröjs andra aktiviteter, såsom hälsningar, till dess att en påbörjad passering fullgjorts.  

 

Exempel 2 

 

När den första personen, mannen, har öppnat dörren kommer en kvinna med ganska stor 

hastighet (syns på suddigheten längst till höger i bild 1). Mannen uppmärksammar kvinnan 

genom att vända på huvudet (och troligen även verbalt, bild 2; 00:09:35). Han ler stort vilket 

även kan anas på bild 3 (00:10:76), men fortsätter genom nästa dörr. Parterna avslutar 

hälsningsproceduren ordentligt först efter passeringen genom dörrarna (se bild 4 (00:17:80) 

till höger där kvinnans arm ligger om halsen om mannen som har ryggen mot kameran). 

Personerna följer passeringsnormen genom att de stannar upp först efter passeringen 

genom bägge entrédörrar, vilket synliggör att det finns en uppfattning om att dörröppningarna 

och vestibulen inte är en plats att stanna på. Alternativet vore i detta fall att stanna och kramas 

utanför den yttre dörren direkt när de träffas, innan de går igenom dörrarna, men då den förste 

personen har tagit tag i dörren och börjat trycka upp den är passeringen redan påbörjad. 

Eftersom de båda ska gå in i entrén och passera genom dörrarna genomförs den aktiviteten 

innan de fullbordar den ordentliga hälsningsaktiviteten.  

Denna passeringsnorm, som återfinns i hela det insamlade materialet, kan kopplas 

samman med normen för progressivitet som Schegloff (2007) har identifierat. Enligt denna 

finns det en preferens för att handlingar som påbörjats ska slutföras. Progressivitetsnormen 
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syns i denna sekvens där den första personen har börjat trycka upp dörren och därmed 

påbörjat passeringsaktiviteten strax innan hälsningsaktiviteten initieras, varför inpasseringen 

avklaras först medan fullbordandet av hälsningen kommer i andra hand. Sekvensen kan även 

jämföras med tillfällen i materialet där konversationer pågår samtidigt som hjälp- och 

passeringsaktiviteter, utan att det innebär något större hinder för aktiviteternas progressivitet. 

Aktiviteten att hälsa genom att kramas kan inte genomföras simultant med inpasseringen, 

eftersom kramandet förutsätter att personerna är fysiskt stilla. Den verbala och med 

ögonkontakt åstadkomna igenkänningen kan pågå utan hinder för passeringsaktivitetens 

progressivitet, medan kramandet genomförs först när dess progressivitetshindrande aspekt har 

minskat. 

 

HJÄLP VID DÖRRPASSERING :  PROGRESSIVT SAMSPEL  

Analysen visar att handlingen att hjälpa andra med att hålla upp dörren innebär att 

huvudaktiviteten och normen att passera underlättas. Det rör sig om ett slags hjälpsituation 

där hjälpen erbjuds snarare än efterfrågas, vilket inkluderar att de som erbjuder hjälpen 

uppmärksammar den andres behov av att passera genom dörrarna. Det finns ett tydligt 

mönster i videoinspelningarna att personer tittar bakåt för att kontrollera om någon mer är på 

väg genom dörren vilket skulle kunna leda till ett erbjudande om hjälp. Dock sker erbjudandet 

sällan i form av en verbal fråga, och det finns inget exempel i hela materialet när hjälpen med 

dörrupphållning inte mottas. Det rör sig också om en symmetrisk situation där den som får 

hjälp vid annat tillfälle skulle kunna vara den som hjälper. Denna aspekt kommer jag att 

återkomma till nedan. 

 

HJÄLP TAGAREN BEKRÄFTAR HJÄLP GIV AREN :  BLICK ,  NICK OCH TACK  

En återkommande företeelse är att personen som får hjälp bekräftar den erbjudna assistansen 

genom en blick, en nick eller ett tack. Det händer i en majoritet av de videoinspelade 

hjälpsituationerna mellan personer som inte känner varandra; det kan med skönjas i 14 av 

totalt 21 situationer. Företeelsen att hjälptagaren bekräftar hjälpgivaren understryker att det 

rör sig om en hjälpsituation då handlingen att hålla upp dörren tolkas som en underlättande 

assistans. Att människorna tittar på varandra indikerar att det rör sig om ett socialt samspel 

och att anonymiteten och distansen dem emellan tillfälligt minskar. 

Omständigheten då hjälptagaren bekräftar hjälpgivaren kan exemplifieras med hjälp av 

en sekvens där den som får hjälp ger en kort nick till personen som håller upp dörren.  
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Exempel 3 

 
 

Hjälpgivaren passerar dörren men fortsätter att hålla i den genom att släppa dörrhandtaget och 

ta tag högre upp, samtidigt som överkroppen och ansiktet orienteras mot dörren (bild 1; 

00:02:89). Hjälptagaren passerar dörren utan att hålla i den (bild 2; 00:03:51). Han böjer 

huvudet nedåt i en nick vars hastiga rörelse syns på ansiktet och kepsens suddighet (bild 3; 

00:03:63). Nästa bild visar att nicken är avslutad (bild 4; 00:03:80).   

Utifrån videoinspelningen framkommer det inte om några ord utbyts; det är möjligt att 

nicken ackompanjeras av ett tack i och med att det är osäkert om hjälpgivaren kan se nicken 

bakom honom. Att hjälpgivaren är vänd bort från hjälptagaren bakom honom indikerar att 

hjälpgivaren inte förväntar sig att dörrupphållningen leder till att den andre utför någon 

särskild handling riktad till honom. Med eller utan tack, och trots att den kanske inte noteras 

av hjälpgivaren, är nicken en interaktiv handling som indikerar att personen som får hjälp 

uppmärksammar den erbjudna assistansen.  

 

HJÄLP GIV AREN NICKAR  

Det finns också exempel på när personen som håller upp dörren nickar till den som assisteras. 

Detta förekommer dock bara i två av de observerade hjälpsekvenserna mellan personer som 

inte känner varandra, varav exempel 4 är det ena. Pilen framför personens ansikte syftar till att 

förtydliga hans huvudrörelse som är svår att se i stillbilderna, även om den är tydlig i 

videoinspelningen. 
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Exempel 4

 

En man som är på väg att passera genom vestibulen har noterat en efterföljande kvinna att 

hålla upp dörren för. Nicken syns på att mannen lyfter upp huvudet när kvinnan närmar sig, 

(bild 1; 00:00:36), och böjer sedan ner huvudet (bild 2; 00:00:44). Därefter vrider han huvudet 

i en ansats att fortsätta framåt, vars rörelse syns på ansiktets suddighet (bild 3; 00:00:52).  

Tidsangivelserna visar att nicken är kort, den är över på 240 hundradelar. Det är oklart 

om kvinnan som erbjuds hjälp säger något i denna situation, det framgår inte utifrån det 

inspelade materialet. I allmänhet används nickar i samtal för att lämna över ordet till någon 

annan (se t.ex. McClave 2000; Maynard 1987) eller för att visa en samstämmighet i 

aktiviteten (Stivers 2008). Nicken kan alltså i denna situation förstås som en handling riktad 

till en specifik person och verkar på så sätt avanonymiserande. Nicken förtydligar att det rör 

sig om ett samspel, att hjälparen är medveten om att hjälp ges och att hjälpen specifikt ges till 

den identifierade efterföljaren vars blick personen möter. Anonymiteten mellan främlingarna 

bryts alltså tillfälligt när de i denna situation engageras i en gemensam passeringsaktivitet. 

Samtidigt är nicken en hastig handling som inte kräver ett verbalt gensvar. 

 

UTEBLIVEN BEKRÄFTELSE :  V ARKEN BLICK ,  NICK ELLER TACK  

Det finns också fall då hjälptagaren, hjälpgivaren eller båda två avstår från att bekräfta den 

andre. Det händer i 4 av de 21 inspelade hjälpsituationerna mellan personer som inte känner 

varandra. I dessa fall finns det dock omständigheter som förklarar bristen på kontakt, t.ex. att 

de befinner sig nära varandra redan vid första dörrpasseringen. Det kan visas med en situation 

(exempel 5) då den som håller upp dörren inte tittar upp på personen som får assistans, som 

befinner sig strax bakom den som håller upp dörren. 
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Exempel 5 

 

Tre personer är på väg att gå ut genom dörrarna när en man kommer från sidan (bild 1; 

00:00:92). En man (person 4) ansluter sig till de andra, sist i ledet vid passeringen genom 

dörrarna (bild 2; 00:04:52). Person 3 som går näst sist tittar ner på sin telefon medan han 

håller upp dörren och möjliggör för person 4 att ta emot den (bild 3; 00:06:70). Det går 

till på ett liknande sätt vid den yttre dörren (bild 4; 00:10:88). 

Avsaknaden av blickar eller dylik interaktion dem emellan kan i detta fall handla om att 

hjälparen tittar ned på sin telefon under tiden för dörrpasseringen. Hans uppmärksamhet är 

riktad på någonting annat vilket innebär att han är än mer distanserad från det som pågår 

mellan honom och främlingen. Ett tack från den efterföljande skulle i det läget innebära att 

han stör den andre som ju har uppmärksamheten på sin telefon, och att undvika att störa ingår 

i negativ artighet.  

Generellt förekommer det sällan ögonkontakt när personerna är nära varandra vid 

dörrpasseringen, som exemplet också visar. Det kan handla dels om att den fysiska närheten 

mellan främlingarna medför att ögonkontakten skulle kunna underminera den relationella 

distansen, och dels om att det synbarligen inte finns några hinder mot att ge hjälpen. Det kan 

kopplas till Curl och Drews (2008) studie där de konstaterade att en förfrågan om hjälp 

formulerades med hänsyn tagen till omständigheterna kring den andres möjligheter att 

uppfylla det efterfrågade. Personer som är nära varandra vid dörrpasseringen behandlar båda 

hjälpen med dörren som en mindre ansträngning. Hjälpandet kan ske obehindrat – det handlar 

således inte om identitet eller den personliga relationen dem emellan. Detta igenkänns därför 

knappt som en hjälpsituation, i och med att det kan tänkas vara mer ansträngande för 

hjälparen att försöka släppa dörren framför den efterföljande. Den efterföljande ser det därför 

kanske inte som ett tillfälle att tacka på, eftersom hjälpgivaren inte verkar ha några svårigheter 

att ge hjälpen. Hjälpen verkar i denna situation snarare tas för givet.  
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UTEBLIVEN HJÄLP :  SLÄPPER DÖRREN  

Det tydligaste tecknet på en social norm är inte när vi följer den, utan när vi är på väg att bryta 

mot normen och sedan reparerar detta misstag. En sådan reparation syns i följande exempel. I 

episoden går en person genom dörren utan att uppmärksamma en potentiell hjälptagare: 

Exempel 6 

 

 
 

En man är på väg genom dörren och passerar den. Just när han har släppt dörren tittar han 

bakåt och upptäcker att en kvinna är på väg mot dörröppningen bakom honom. Han tittar helt 

kort framåt igen (bild 1; 00:02:38), innan han hejdar sig (bild 2; 00:02:86). Han tar ett stort 

steg bakåt och vrider upp ena armen mot dörren (bild 3; 00:03:293), och får fatt i dörren innan 

den hinner stängas (bild 4; 00:03:79). Han hjälper därmed kvinnan genom att hålla upp dörren 

åt henne (bild 5; 00:04:80). Vid nästa dörr håller han upp dörren genom att gå runt den och 

hålla i den vid dörrens ände medan han låter kvinnan passera innan han släpper den. 

I denna sekvens reparerar mannen sin handling genom att ta tag i dörren som han har 

släppt, när han ser att en kvinna kommer efter. Vid den andra dörren hjälper han henne genom 

att hålla upp dörren extra omsorgsfullt vilket blir ett slags kompensation av det tidigare 

misstaget. Att detta sätt att hålla upp dörren är ovanligt blir tydligt vid en jämförelse med de 

andra klippen. Mannen visar tydligt att han är medveten om och kan följa normen att hjälpa. 

Schegloff (2007) menar att reparation är en slags expansion mellan en förstadel och en 

andradel vid tillfällen då något kommit i vägen för en smidig progression.  Den sorts 

reparation som sker här är inte bara ett initiativ till reparation utan ett fullständigt 

genomförande av den – mannen lyckas få fatt i dörren innan den åker igen och innan kvinnan 
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har kommit fram till den, vilket innebär att han lyckas med att självreparera sitt misstag. 

Situationen skulle ha fungerat utan reparationen; de bägge hade kunnat passera var för sig 

genom dörrarna utan att engageras i en gemensam hjälpsituation. Därför visar mannens 

reparation att hjälp genom att hålla upp dörren är en norm vid dörrpassering. 

Reparationssekvensen kan förstås i förhållande till Goffmans (1967) ansiktsbegrepp. 

Mannen gör ansiktsarbete genom att reparera dörrsläppet och vid andra dörren hålla upp den 

extra mycket, som ett försök att markera att han verkligen är en artig och hänsynstagande 

person. Mannens markerade hjälpande vid den andra dörren skulle kunna förklaras av att 

hjälptagaren är en äldre dam, en kategori av människor som allmänt ses vara berättigade till 

hjälp, vilket dock inte berörs närmare eftersom det faller utanför syftet med denna studie. 

Innan nästa analysavsnitt är en kort sammanfattning på sin plats. Analysen har visat att 

det finns en stark norm att passera genom dörröppningar som andra kan tänkas nyttja. 

Huvudaktiviteten utgörs av rörelsen mellan olika rumsligheter, och handlingen att hålla upp 

dörren för andra innebär att huvudaktiviteten och normen att passera underlättas. Att det även 

finns en norm att hjälpa andra med passeringen förtydligas av situationen då utebliven hjälp 

repareras. Personer är uppmärksamma på om det finns någon att hjälpa och hjälpen erbjuds 

snarare än efterfrågas. En återkommande företeelse är att hjälptagaren bekräftar hjälpgivaren 

med blick, nick eller tack, och i några fall nickar hjälpgivaren till hjälptagaren. Bekräftelsen 

indikerar att det rör sig om ett socialt samspel och att assistansen identifieras som just 

assistans. Anonymiteten mellan personerna bryts tillfälligt. Samtidigt är det frågan om en 

mycket begränsad form av samspel – minst möjliga skulle man kanske kunna säga. 

Bekräftelsen kan också utebli när personerna är nära varandra, vilket dels kan bero på 

upprätthållandet av relationell distans trots fysisk närhet, och dels att det inte finns några 

synliga hinder mot att hjälpa. Hjälp vid dörrpasseringar hanteras som en oproblematisk 

situation genom att människor orienterar sig mot ett potentiellt hjälpande i ett gemensamt 

genomförande av huvudaktiviteten. Hur handlar och interagerar personer i en annan typ av 

hjälpsituation, där någon ber om pengar? 

 

 

ATT GE PENGAR 

Om huvudaktiviteten i det föregående analysavsnittet, att passera genom dörrar, underlättades 

av hjälpaktiviteten, visar detta avsnitt det motsatta förhållandet. Personer som blir tillfrågade 

om att skänka pengar är förbipasserande: inriktade på den aktuella huvudaktiviteten att ta sig 

till eller från en viss destination (affärer, tåget, tunnelbanan). Analysen visar att även om 
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denna huvudaktivitet potentiellt ger utrymme att uppmärksamma andra sekundära aktiviteter 

under tiden, så väljer människor i regel att rikta sin uppmärksamhet mot ett bortre mål. Att 

människor då förhåller sig till det opassande i att stanna länge hos en främling som ber om 

pengar bekräftas av undantag från denna regel. 

Detta avsnitt är längre än det förra, om att hålla upp dörren, eftersom material från en 

större mängd hjälpsituationer analyseras. Avsnittet struktureras utifrån analysen att aktörernas 

handlande konstruerar hjälpsituationerna på olika sätt. Analysen av konstruktionerna är gjord 

i enlighet med validitet genom ”nästa tur” som innebär att min tolkning ska återfinnas som en 

tolkning hos interaktionsdeltagarna, vilket synliggörs utifrån hur en handling bemöts av nästa 

persons handling (Heritage 1984, s. 255). Den första delen berör det vanligaste sättet som 

hjälpsituationen hanteras – som icke-situation där de förbipasserande ignorerar personen som 

ber om pengar. Därefter behandlas först konstruktionen av hjälpsituationen som en 

hälsningssituation där själva hjälpförfrågan undviks, sedan som en väntad och oväntad 

situation med planerat respektive spontant hjälpande, därefter som en helig situation med 

hänvisning till högre makter och till sist som en försäljningssituation med erbjudande om att 

köpa en tidning. Tilläggas bör också att en situation kan konstrueras på flera olika sätt, t.ex. 

kan samma hjälpsituation konstrueras som en oväntad situation och som en helig situation. En 

annan viktig aspekt att notera angående detta avsnitt är att det är en analys av 

fältanteckningarna från den etnografiska observationen. Fältanteckningarna innehåller det jag 

noterade vid observationerna och reflekterar alltså min subjektiva upplevelse, även om jag var 

noga med att anteckna så neutralt och detaljerat som möjligt och tydligt markera egna 

tolkningar. När jag i avsnittet hänvisar till empirin som ”situationerna” eller 

”hjälpsituationerna”, bör läsaren vara medveten om att det insamlade materialet är 

situationerna så som de beskrivs i fältanteckningarna. 

 

SOM ICKE-SITUATION  

I fall då hjälpsituationen konstrueras som en icke-situation ger förbipasserande ingen hjälp till 

personen som ber om pengar utan undviker både hjälpförfrågan och personen. Detta är det 

mest genomgripande mönstret i situationerna – att människor helt eller delvis undviker att titta 

på hjälpsökaren eller göra någon annan handling som indikerar att personen uppmärksammas 

som människa. De situationer som berör denna omständighet är inte observationer av enskilda 

förbipasserande personer, utan en anteckning omfattar oftast många personer som agerar på 

detta sätt. Att passera förbi en person som ber om pengar utan att alls uppmärksamma 
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personen med handling är utifrån fältanteckningarna något som de flesta gör. Fältanteckning 

121 är ett exempel på detta: 

 

Fältanteckning 121. Måndag 20/4, kl. 17:20. Utanför centralstation i Bredlunda. 

Det sitter en man i 25-årsåldern lutad mot väggen på en plats utanför stationen där många 

människor måste passera förbi för att komma till och från tågperrongerna. Mannen sitter 

med uppdragna knän och håller i en pappmugg i händerna som sticker upp ovanför knäna. 

Han spanar mot trapporna upp till perrongerna och säger ingenting, skakar bara emellanåt 

på pappmuggen. Många personer passerar förbi utan att överhuvudtaget titta på den 

sittande mannen, blicken och ansiktet är vänt rakt fram i den riktning de är på väg i. 

 

Fältanteckningen visar att förbipasserande hanterar mannen som ber om pengar utan att 

uppmärksamma honom som människa, genom att fokusera blicken mot ett bortre mål framför 

sig. I andra fall framkommer det att människor kan se en person som ber om pengar genom 

glasdörrar eller fönster vid utpassering från entréer, och därefter genomför förbipasserandet 

till synes utan att lägga märke till personen. Ibland tittar de förbipasserande ner i marken 

vilket möjliggör betraktandet av till exempel pappmuggen och knäna vid passerande framför 

en sittande person, utan att blicken riktas direkt mot personen. Detta innebär att 

förbipasserande inte gör någon handling som markerar hjälpsituationen, utan den konstrueras 

som en icke-situation genom avsaknaden av situationsspecifika handlingar. En liknande 

omständighet återfinns i en televiserad inspelning: 

 

Televiserad inspelning 1, utanför mataffär i Bredlunda. 

 

 

Till vänster i bild sitter en person och ber om pengar. En man närmar sig samtidigt som han 

tittar ut mot gatan (bild 1; 00:07:54). Han passerar den sittande personen med blicken rakt 

fram, (bild 2; 00:08:52) och andra personer närmar sig med uppmärksamheten riktad mot 

butiksentrén (bild 3; 00:09:62). I de rörliga bilderna är det tydligt att ingen av de 

förbipasserande gör någon handling som visar att de uppmärksammar personen som ber om 

pengar. 
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Det förekommer också situationer då personen som ber om pengar tilltalar en eller flera 

förbipasserande, till exempel genom att hälsa på dem. Även i sådana situationer är det vanligt 

att personen passeras utan att bli uppmärksammad. En sådan interaktionssekvens beskrivs i 

följande fältanteckning: 

 

 

 

Fältanteckning 117. Måndag 20/4, kl. 17:00. Utanför central mataffär, Bredlunda. 

En man i 40-årsåldern sitter lutad mot en lyktstolpe på trottoaren i hörnet av en korsning, 

vänd mot entrén till en mataffär med ryggen mot korsningen. Han har en filt över knäna 

och en pappmugg framför sig. Den sittande mannen nynnar medan han tittar upp runt 

omkring sig, vrider mycket på huvudet för att få syn på människor i närheten. Några 

personer närmar sig bakom honom och han spanar upp mot dem och säger ”hejhej”, de 

passerar honom utan att titta på honom eller svara. 

 

Denna fältanteckning visar hur mannen som ber om pengar hälsar specifikt på några 

förbipasserande personer genom att säga hej och titta på dem när de närmar sig, men utan att 

få något svar eller bli uppmärksammad genom någon annan typ av handling. 

Goffman (1963) har föreslagit att människor förhåller sig till främlingar i offentliga miljöer 

genom taktfull ouppmärksamhet. Att titta kort på en främling för att sedan vända bort blicken 

kan indikera att den andres närvaro är noterad men att ingen interaktion kommer att initieras 

och att det inte finns någon anledning att misstänka den andres avsikter. I denna situation 

verkar taktfull ouppmärksamhet inte tillämpas, de förbipasserande möter inte mannens blick, 

vilket kan implicera att de har anledning att misstänka hans avsikter. Att helt undvika 

ögonkontakt kan också enligt Goffman (1963) fungera som en strategi för att undvika en 

öppning till interaktion, eftersom ögonkontakt kan vara ett tillfälle att ta sådana 

samarbetsmässiga initiativ. Fältanteckningarna visar att personer som håller kvar blicken 

länge riktar den mot den hjälpsökande personens pappmugg eller mot knäna som möjliggör 

ett betraktande utan ögonkontakt. Likaså finns det en tendens att förbipasserande personer 

tittar en längre stund på andra relevanta attribut, såsom skyltar som beskriver hjälpbehovet, 

när sådana attribut är separerade från hjälpsökarens omedelbara närhet.  

Fältanteckningarna visar att när de förbipasserande människorna tittar på personen som 

ber om hjälp rör det sig framförallt om ett kort ögonkast just som personen blir synlig, eller en 

sneglande blick vid förbipasserandet. Materialet visar en tydlig tendens att tittandet begränsas 

till en sådan kort svepning med ögonen mot personen, för att sedan vända bort blicken. 

Fältanteckning 3 är ett exempel på en sådan situation: 
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Fältanteckning 52. Torsdag 16/4, kl. 09:50. Utanför entré till central galleria, Bredlunda. 

Ingången till gallerian är belägen ut mot en trottoar och en trafikerad bilväg, men placerad 

en bit innanför husets yttre fasad så att det finns extra utrymme att röra sig på framför 

entrén. På ena sidan om de automatiska dörrarna sitter en man i 45-årsåldern med benen i 

kors under en filt. Han är vänd med ansiktet mot de som passerar in- och ut genom 

entrédörrarna, och framför honom står en pappmugg. Mannen säger ingenting och gör 

ingenting gentemot de förbipasserande för att påkalla deras uppmärksamhet annat än att 

sitta där han sitter.  

    En kvinna i 30-årsåldern som är på väg till gallerians entré från det håll på gatan som 

han är vänd mot, och hon tittar på honom när hon kommer fram så att hon får syn på 

honom, sedan vänder hon direkt upp blicken mot entrédörrarna – då är hon ca 7 meter 

ifrån honom – och passerar utan att se på honom igen. 

 

I denna situation indikerar kvinnans handlande att hon blir varse personen som ber om pengar. 

Hon tittar på honom när han omfattas av hennes synfält, och sedan går hon förbi utan att 

handla på ett sätt som uppmärksammar honom ytterligare. Ett liknande exempel finns i 

följande klipp från en televiserad inspelning: 

Televiserad inspelning 2, från galleriaentré i Storlunda.

  
 

Till vänster i bild sitter en kvinna som ber om pengar. En man är på väg ut från en butik (bild 

1; 00:01:44), och tittar snett ner på kvinnan när han kommer just har gått ut genom dörrarna 

(bild 2; 00:02:24). Han tittar på henne en kort stund innan han riktar blicken i den riktning han 

går, medan kvinnan tittar upp mot honom (bild 3; 00:02:83).  

Filmsekvensen visar att den uppmärksammande handlingen är hastigt över, medan 

kvinnan som ber om pengar fortsätter att titta på den förbipasserande mannen. Mannen 

handlar i denna sekvens på ett sätt som visar att han noterar hjälpsökarens närvaro, men utan 

att han responderar på hennes projekt att be om pengar.  

Att undvika att uppmärksamma en person som ber om pengar bryter mot preferensen 

för att ge ett svar före ett icke-svar. Detta är framförallt tydligt i situationer då den 

hjälpsökande personen tilltalar en förbipasserande utan att få en respons. Det innebär att 

personen som ber om pengar initierar ett projekt, en förfrågan, i närhetsparets förstadel, men 
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utan att det åtföljs av en andradel i nästa tur. Inom samtalsanalytisk forskning har man visat 

att en förfrågan om hjälp i regel följs av hjälp eller av en förklaring om varför hjälpen inte 

ges. Just förekomsten av en förklaring visar att det finns en stark social norm att ge hjälp när 

den efterfrågas.  

Det som är spännande i observationerna av situationer då människor ber om pengar är 

att det å ena sidan finns många fall då det inte förekommer något som helst 

uppmärksammande av personen som ber om hjälp. Till skillnad från dörröppningssituationen 

blir alltså avsaknaden av respons inte föremål för reparation eller förklaring – det undvikande 

förbipasserandet sker utan ytterligare handlingsmässiga repressalier. Men å andra sidan finns 

det handlingar som kan tolkas som förklaringar – människor som på ett markerat sätt riktar sin 

uppmärksamhet bortåt kan förstås som upptagna eller ouppmärksamma, inte som att de 

faktiskt avböjer att ge den hjälp som efterfrågas. Att handlingen ”att be om pengar” befinner 

sig i gränslandet mellan dessa två möjliga gensvar – att helt ignorera eller att vara ansvarig för 

att bemöta – styrks av de många fall då personer som ber om pengar faktiskt blir 

uppmärksammade. Ett exempel på när hjälpsökaren uppmärksammas är när hjälpsituationen 

konstrueras som en hälsningssituation. 

 

SOM EN HÄLSNINGSSITUA TION  

När hjälpsituationen konstrueras som en hälsningssituation uppmärksammar den 

förbipasserande personen som ber om hjälp, men det förekommer hälsningshandlingar istället 

för hjälphandlingar. Flera fältanteckningar visar exempel på situationer då en förbipasserande 

person hälsar på hjälpsökaren. Följande fältanteckning beskriver företeelsen: 

 

Fältanteckning 79. Lördag 18/4, kl. 12.40. Utanför en central mataffär, Bredlunda. 

Rakt framför entrédörrarna till en matvarubutik sitter en tjej i 20-årsåldern och ber om 

pengar. Hon sitter på ett slags pall med filtar över knäna och lutar sig mot en pelare som 

finns mittemot ingången till butiken. Hon håller i en pappmugg i knät.  

    Hon säger ”hej” när en kvinna i 45-årsåldern kommer ut från affären med en kundvagn. 

Kvinnan ler stort tillbaka och säger samtidigt ”hej” medan hon tittar på den unga tjejen 

där hon sitter. Hon svänger kundvagnen åt sidan och släpper ögonkontakten med tjejen. 

Hon fortsätter att le lite medan hon styr kundvagnen bortåt, passerar tjejen och går 

därifrån. 

 

Fältanteckningen beskriver en situation då personen som ber om pengar hälsar på 

förbipasserande i närhetsparets förstadel; hon påbörjar ett hälsningsprojekt. Den påföljande 

andradelen utgörs av att den förbipasserande kvinnan säger hej till henne och ler, vilket 

fullbordar hälsningsprojektet.  
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Vid en ytlig betraktelse kan man säga att handlingen sker på ett prefererat sätt – en 

hälsning möts av en hälsning. Schegloff (2007, s. 9) har dock påtalat att handlingar ofta kan 

vara förklädda till andra handlingar. En fråga som ”har du inte tagit hand om disken?” syftar 

sällan till att generera information utan efterfrågar en förklaring eller en ursäkt. På samma sätt 

kan hjälptagarens ”hej” förstås som mer än ett ”hej”. Det bakomliggande syftet med 

interaktionen framgår av pappmuggen som hon håller i handen och kan kopplas samman med 

människors tidigare erfarenheter av personer som be om pengar. Hälsningen handlar därmed 

mer om att få uppmärksamhet från människorna i närheten, snarare än att endast hälsa på 

personer. Det kan förstås som en hjälpförfrågan som är inbäddad i en hälsning för att få 

förbipasserande att uppmärksamma att det sitter någon där som behöver hjälp. Att det inte 

uttryckligen görs en förfrågan om att få hjälp kan leda till att de andra gör ett erbjudande om 

att ge pengar, likt en förberedande förfrågan som ett sätt att undvika det mer oprefererade att 

göra en direkt förfrågan. Exemplet belyser alltså hur personer som ber om pengar kan utöva 

negativ artighet; genom att öppna för en valfrihet vad gäller responsen. Men situationen 

innehåller också en osäkerhet gällande vad hälsningen betyder och vad som ska hända 

därefter. Det finns något oväntat i situationen att säga hej till en främling som skiljer sig från 

att hälsa på en bekant.  

De förbipasserande kan välja att bemöta hjälpsökarens ”hej” som en förfrågan eller en 

hälsning. Närhetsparets andra pardel kan då antingen bestå av en hälsning eller 

acceptans/avslag av hjälpförfrågan. Till sist kan påpekas att om den hjälpsökandes hälsning 

tolkas som en förfrågan, är det prefererat att den följs av acceptans. Med en sådan tolkning är 

det en oprefererad handling att endast hälsa som svar. 

 

 

SOM EN VÄNTAD RESP EKTIVE OVÄNTAD SITUA TION  

De flesta fältanteckningarna från tillfällen då personen som ber om pengar har fått hjälp (13 

av 19 stycken) beskriver situationer då hjälpgivaren är redo att hjälpa redan vid 

interaktionstillfällets början. Det framgår av att personen går direkt fram till personen som ber 

om pengar och ger pengarna utan dröjsmål – personen har bestämt sig i förväg för att hjälpa 

och har redan pengar redo i handen. Hjälpsituationen konstrueras då som en väntad situation 

från hjälpgivarens sida.  

 

Fältanteckning 75. Torsdag 16/4, kl. 17:00. Utanför en central mataffär, Bredlunda. 

En tjej i 20-årsåldern sitter på en pall mittemot ingången till mataffären, hon lutar sig mot 

en pelare med en filt över knäna och en pappmugg i handen. Hon har blicken vänd mot 
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personerna som är på väg in och ut från affären men fokuserar inte på någon särskild 

person.  

    En tjej i 20-årsåldern som kommer ut från entrédörrarna tittar på tjejen som sitter på 

pallen utanför och ber om pengar, och styr stegen rakt fram till henne. Hon håller i några 

mynt i handen och släpper ner dem i tjejens pappmugg.  

    ”Tack så mycket”, säger hon då i ett tyst och något sjungande tonfall, och tittar rakt 

framåt på tjejens kropp medan hon släpper ner mynten i pappmuggen.  

    Hon som lämnar pengarna ler lite grann utan att säga något, tar ett steg åt sidan och går 

därifrån.   

 

I denna situation är det troligt att hjälpgivaren har bestämt sig för att hjälpa redan vid 

betalningen inne i affären, och behållit växelpengarna framme för att kunna ge dem till 

personen utanför affären, alternativt stannat upp och tagit fram pengar innan utpasseringen 

från entrén. Konsekvensen av att ha pengar redo i handen är att tiden det tar för att genomföra 

själva hjälpandet minimeras. Som exemplet visar lämnar hon pengarna i pappmuggen och går 

därifrån direkt utan att säga något. Interaktionssekvensen är mycket kort, den inkluderar ett 

erbjudande om pengar i närhetsparets förstadel (hjälpgivaren släpper ner pengarna i muggen) 

och ett accepterande av erbjudandet i andradelen (hjälpsökaren tackar). Flera av 

hjälpsituationerna liknar denna vilket visar på en tendens att människor verkar undvika att 

behöva stanna länge i hjälpsituationen. Den väntade hjälpsituationen visar också att 

människor förhåller sig till preferensen att erbjuda framför att bli tillfrågade. Eftersom 

hjälpgivaren är beredd att erbjuda pengar direkt vid situationens öppning behöver ingen 

förfrågan göras från hjälpsökarens sida.  

Med Goffmans scenmetafor kan man förstå det som att hjälpgivarna gör sig redo att 

hjälpa när de är i den bakre regionen, backstage, innan de gör sitt framträdande på scenen. Det 

effektiviserar den aktuella hjälpsituationen och tillåter parterna att vara uppgiftsorienterande 

med fokus på huvudaktiviteten – att hjälpa och bli hjälpt. Det kan gå snabbt och lämnar 

därmed inget utrymme för andra sekundära aktiviteter, såsom uppvisande av sympati, vid 

sidan om den huvudsakliga, att ge pengar. Hjälpen sker utan uppehåll i enlighet med 

preferensen för progressivitet. När den hjälpande personen har förberett sitt framträdande kan 

det fullföljas inför publiken med en sammanhållen fasad. Det kan vara problematiskt att på 

scenen besluta sig för att hjälpa, stanna upp för att få fram pengar och upptäcka att man inte 

har några pengar att ge för tillfället. En sådan upptäckt medför en spricka i det påbörjade 

framträdandet. Det kan finnas en risk att tappa ansiktet om personens utsatta linje att hjälpa 

misslyckas vid upptäckten av informationen att denne inte har några pengar på sig som kan 

erbjudas.  
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De fall då hjälpande personer inte är redo när de kommer fram till hjälpsituationen 

bekräftar det socialt önskvärda i att vara beredd. I sådana situationer är typfallet att den 

hjälpande personen får syn på den hjälpsökande, stannar till och riktar sin uppmärksamhet 

bort från den hjälpsökande personen, på jakt efter eventuella pengar att erbjuda. 

Hjälpsituationen konstrueras då som en oväntad situation och bortvändandet tyder på att även 

här undviks närmre interaktion mellan parterna. Dessa episoder pågår en längre stund än när 

pengarna är redo i handen. Följande fältanteckning kan exemplifiera en sådan situation: 

 

Fältanteckning 101. Måndag 20/4, kl. 13:00. Gågata i centrum, Bredlunda. 

Det är en del folk i rörelse på stans huvudsakliga gågata. Vid sidan om ingången till en 

butik sitter en kvinna i 50-årsåldern på marken med en filt över knäna och en pappmugg i 

ena handen. 

    Två män i 25-årsåldern går ut ur butiken som det sitter en kvinna utanför och ber om 

pengar. Mannen som går närmast där hon sitter tittar ner på henne just som han kommer 

ut från butiken. Kvinnan sträcker upp pappmuggen lite mot honom med ena handen. 

Mannen håller upp händerna och öppnar handflatorna vända uppåt, vartefter han slappnar 

av i dem och sedan gör samma gest en gång till medan han fortsätter bort från dörren.  

    Sedan stannar han till och tittar mot den andra mannen som fortsätter förbi honom. Han 

sticker ner ena handen i byxfickan och gräver lite i den medan han tittar bortåt gatan efter 

den andre. Han får fram några mynt och böjer sig ner mot kvinnan och släpper ner 

mynten i pappmuggen som hon samtidigt håller fram mot honom.  

    Hon sänker ner muggen lite medan han reser sig upp och tittar ner på fickan och sticker 

ner handen i den igen, och han gräver lite i den med blicken bortåt mot den andra mannen 

som fortsätter att gå. Han får tag i ett mynt till mellan tummen och pekfingret och tittar på 

det på bägge sidor. Sedan sträcker han sig fram mot kvinnans pappmugg som hon igen 

håller fram mot honom, och lämnar myntet i den. Så lyfter han blicken återigen mot den 

andra mannen och följer efter honom utan att säga någonting. 

 

Mannen i denna situation gör först en gest med händerna (öppna handflator vända uppåt) som 

indikerar att han inte har några pengar. Därefter verkar han ändra sig när han stannar till och 

sticker ner en hand i byxfickan. Han stannar i situationen en längre stund eftersom han gör två 

försök att leta efter pengar i fickan, och ger henne ytterligare pengar när han hittar mer. Han 

minimerar möjligheterna till sekundära aktiviteter i hjälpsituationen, såsom sympatiyttringar, 

genom att ha blicken tydligt vänd mot den andra mannen som har fortsatt att gå. Kvinnan 

väntar i tystnad. Detta tyder på att det finns en social problematik inblandad när den 

hjälpandes framträdande inte har förberetts backstage. Personerna tvingas vara nära varandra 

under en tid som möjliggör samspel i en situation då de uppenbarligen har uppmärksammat 

varandra. De gör dock båda sitt bästa för att undvika mer samspel än vad överlämnandet av 

pengar kräver. 
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Vad gäller det initiala uppvisandet av tomma, öppna handflator är det en strategi som 

kan signalera att det finns en oförmåga att hjälpa som handlar om brist på pengar och inte 

ovilja att hjälpa. De öppna handflatorna säger att ”jag skulle hjälpa om jag kunde” – att den 

andres belägenhet är noterad och angelägen. Ett sådant handlande innebär ett hänsynstagande 

till positiv artighet – att ens vilja och önskemål ska delas av andra. Detta kan förstås i 

förhållande till Heritages (1984, s. 270-271) resultat, att en förfrågan ofta avböjs genom 

hänvisning till oförmåga, detta för att slippa att indikera ovilja att fullborda det efterfrågade 

och på så sätt försöka att minimera risken att hota ansiktet på den som ber om hjälp. Den 

initiala gesten visar även att mannen direkt uppmärksammar kvinnan, till skillnad från den 

dominerande tendensen att passera förbi utan att uppmärksamma personen som ber om 

pengar. Det tyder på en orientering gentemot ett potentiellt hjälpande – han tänkte först gå 

förbi eftersom att han inte hade pengar, men stannar eftersom han har pengar. I termer av 

positiv artighet visar han upp ett hänsynstagande till och ömsesidighet vad gäller den 

hjälpsökande kvinnans önskningar. 

Hjälpsituationen konstrueras alltså som en väntad situation genom att hjälpgivaren 

förbereder sitt hjälpande innan situationen påbörjas, och som en oväntad situation när 

hjälphandlingen initieras efter att situationen redan är inledd. 

 

SOM EN HELIG SITUATIO N  

I de ovanstående avsnitten behandlas hjälpsituationen som en icke-situation eller som en 

situation mellan två parter. Fältanteckningarna innehåller dock även exempel då 

hjälpsituationen tydligt relateras till ett större sammanhang med religiösa förtecken. Genom 

aktörernas handlingar kan hjälpsituationen konstrueras som en helig situation, vilket sker i 

materialet när personen som ber om pengar åberopar högre makter. Omständigheten återfinns 

i en fältanteckning där hjälpsökaren gör korstecknet, samt i en televiserad inspelning där det 

görs en hänvisning till Gud. I den situation som fältanteckning 20 beskriver stannar en 

hjälpande kvinna i närheten av hjälpsökaren och står stilla en stund medan hon letar efter 

pengar i väskan. 

 

Fältanteckning 20. Söndag 22/3, kl. 13:20. Utanför central butik, Bredlunda. 

Det är blåsigt gråmulet väder runt noll grader, lite snöflingor yr i luften. En kvinna i 40-

årsåldern sitter lutad mot väggen bredvid ingången till en butik med en pappmugg 

framför sig. Det är en bred trottoar där pelare på mitten håller upp en utskjutande del av 

huset som gör att den inre delen av trottoaren är under tak.  

    En kvinna i 45-årsåldern har stannat några meter från kvinnan, kanske 4-5 meter. Hon 

står på den breda trottoaren med kroppen vänd i gatans riktning med sidan mot butikerna, 
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strax innanför pelargången. Hon har stannat innan hon har kommit fram till den sittande 

kvinna som är placerad snett framför henne till höger. Kvinnan har huvudet böjt nedåt 

och tittar ner i en väska som hon rotar i, hon verkar leta efter någonting.  

    Den sittande kvinnan säger ”tack så mycket” medan hon tittar snett upp mot den andra. 

(Jag och två till passerar mellan de båda på väg ut från en av de intilliggande butikerna 

för att gå in i nästa som den sittande kvinnan sitter vid.)  

    Kvinnan rotar färdigt i sin väska och håller i något medan hon tittar ner i sin hand och 

börjar gå framåt. Den sittande kvinnan tittar snett rakt fram, inte riktigt på den andra 

kvinnan, och gör korstecknet med ena handen. Kvinnan kommer fram och böjer sig ner 

och tittar på pappmuggen framför den sittande och släpper ner klirrande mynt i den utan 

att säga någonting. Hon som får pengar tycks säga någonting men det är dämpat, jag hör 

inte vad, medan hon har blicken framför sig mot kvinnan.  

    Efter att ha släppt ner mynten rätar kvinnan på sig och går vidare åt det håll hon varit 

vänd. 

 

I denna situation gör den hjälpande kvinnan en ansträngning i den oväntade situationen 

genom att stanna upp och ta sig tid att leta fram pengar att erbjuda hjälpsökaren, som å sin 

sida tackar när hon märker att den förbipasserande kvinnan ska försöka att hjälpa henne. 

Sedan finns det ett mellanrum, en paus i hjälpaktivitetens progressivitet eftersom det tar en 

stund för kvinnan att få fram pengar och gå fram och lämna dem. Mellanrummet öppnar för 

andra aktiviteter, och till skillnad från exemplet ovan (fältanteckning 101), då båda parter 

undvek vidare interaktion, gör kvinnan som ber om pengar ett korstecken. När den hjälpande 

kvinnan sedan överlämnar pengarna har tackandet redan avklarats och hjälpsökarens respons 

är mer dämpad i det läget. I den televiserade inspelningen har en kvinna som ber om pengar 

en skylt bredvid sig där texten refererar till Gud.  

 

Televiserad inspelning 3, från galleriaentré i Storlunda. 

 
 

På bild 1 syns kvinnan som ber om pengar med en stor skylt bredvid sig. På bild 2 syns 

skylten där det på nedersta raden står ”Gud till hjälp som du…”.  Det är oklart exakt vad 

formuleringen betyder men hänvisningen till gudomlighet är tydlig. Den eventuella hjälpen 

kopplas därmed ihop med en tacksamhet som är större än den faktiska hjälpsituationen. 

Korstecknet som kvinnan gör i fältanteckningen ovan, samt hänvisningen till Gud på skylten 
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från den televiserade inspelningen, gör hjälpandet till en god handling. Det indikerar att 

hjälparen är välsignad av Gud och flyttar fokus från personerna i fråga. Tacksamheten blir 

större än bara riktad gentemot den person som har valt att hjälpa, och den hjälpande personen 

får tack inte bara från hjälpsökaren utan också från högre makter. Att ge pengar blir inte en 

handling riktad till den hjälpsökande utan till utsatta människor generellt. 

Konstruktionen av hjälpsituationen som helig skiljer sig mycket från hjälpgivarens 

agerande som minimerar handlingen – i fältanteckning 20 ovan säger hjälpgivaren ingenting 

alls vid överlämnandet av pengar. Att hjälpgivaren inte säger någonting är fallet i många 

fältanteckningar från situationer där en person hjälper någon som ber om pengar. Vid ett 

tillfälle förekommer ett tydligt ”var så god”, i ett annat säger hjälpgivaren själv ”tack”, i några 

fall kombineras överlämnandet med en kort nick eller en vinkning. Oftast gör dock 

hjälpgivaren ingen ytterligare handling vid erbjudandet om pengar än att titta på muggen och 

släppa ner pengarna för att sedan lämna situationen. Undvikandet att säga t.ex. ”var så god” 

eller ”ingen orsak” kan förstås som ett sätt för hjälpgivaren att motverka asymmetrin i 

hjälpsituationen – själva givandeaspekten minimeras. Det kan också vara ett sätt att över 

huvud taget minimera situationens betydelse. Att be om och få pengar av främlingar är en 

starkt asymmetrisk situation, då det är osannolikt att personen som vid ett tillfälle får pengar 

av en annan är den som ger pengar vid ett annat tillfälle. Det är osannolikt att hjälpsökarens 

och hjälpgivarens roller blir utbytta. Utifrån fältanteckningarna framkommer det också en 

tydlig tendens att hjälpgivaren inte tittar den hjälpsökande personen i ansiktet vid 

överlämnande av pengar, utan blicken riktas oftast endast mot pappmuggen. Det kan likaså 

medföra en minskning av betydelsen i det aktuella hjälpandet. Att göra en hänvisning till 

högre makter, som hjälpsökaren gör i dessa två situationer, ökar hjälpandets betydelse. 

Samtidigt kan det förstås som en handling som utjämnar asymmetrin i och med att 

hjälpsökaren ges makt att välsigna hjälpgivaren. 

 

SOM EN FÖRSÄLJNINGSSITUATION  

Denna sista del i avsnittet om att be om pengar berör en situation i gränslandet mellan att be 

om pengar och att erbjuda en vara. Att be om pengar via tidningsförsäljning innebär att den 

hjälpsökande kan sälja en tidning då en del av intäkten går direkt till försäljaren utan 

mellanhänder. De personer som säljer tidningen presenterar den som ett erbjudande som 

förbipasserande kan acceptera, och att köpa en sådan tidning är samtidigt en hjälpande 

handling. Att sälja en sådan tidning är en metod för att be om pengar som simultant innebär 
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ett utbyte. De tidningar som omfattas av observationerna i föreliggande studie är Situation 

STHLM, Sofia Z-4515, Folk är Folk och Romfolk.4  

Avsnittet om hur hjälpsituationen konstrueras som en försäljningssituation har delats in 

i två underrubriker; först situationer där hjälp inte ges och sedan situationer där hjälpsökaren 

får hjälp. 

 

HJÄLP  GES INTE  

 

Vid tidningsförsäljning är det enligt materialet vanligt att människor passerar förbi försäljaren 

utan att uppmärksamma personen med någon handling. I följande exempel på en sådan 

situation finns det också indikationer om att den förbipasserande inte är helt oberörd under 

tiden som undvikandet genomförs. 

 

Fältanteckning 32. Fredag 10/4, kl. 10:50. Utanför entré till central galleria, Bredlunda. 

Det är konstant en del folk i rörelse. De flesta verkar inte ha så bråttom utan går i sakta 

mak, kanske rör sig mellan olika butiker. En tjej i 20-årsåldern står och säljer tidningen 

Sofia. Hon rör sig runt lite, sätter sig ibland på huk med ryggen mot en pelare. Hon 

cirkulerar framför entrén och vänder kroppen mot förbipasserande samtidigt som hon 

håller upp en tidning i vardera handen med framsidan utåt. Hon håller tidningarna i 

brösthöjd ungefär.  

    Vid ett tillfälle när Sofiaförsäljerskan står vid sidan om ingången till gallerian kommer 

en kvinna i 25-årsåldern ut och går förbi henne på väg rakt framåt från ingången. Tjejen 

som säljer Sofia säger ”Sofia” när hon passerar. Kvinnan tittar rakt fram utan att vända 

blicken eller huvudet mot henne, men spänner munnen genom att knipa ihop läpparna just 

vid förbipasserandet. 

 

Hjälpsituationen då någon passerar förbi till synes utan att ta notis om personen som säljer 

tidningen är likt interaktionsmönstret när någon ber om pengar. De förbipasserande kan ha 

fått syn på försäljaren i ögonvrån från långt håll, och beslutat sig för att gå förbi utan att 

bemöta personens agerande med någon handlingsmässig respons. Försäljarens kontaktförsök 

kommer inte som någon överraskning för den förbipasserande som därför kan agera på ett sätt 

                                                 
4 Situation Sthlm är en tidning som säljs av hemlösa, f.d. hemlösa och socialt utsatta människor i Stockholm och 

närområdet, och det går till på så sätt att försäljaren köper tidningen av organisationen för 25 kronor och säljer 

den vidare för 50 kronor. Organisationens syfte med verksamheten är dels att ge inkomst till försäljaren och dels 

att skapa struktur i tillvaron genom arbete (Situation Sthlm 2015). Tidningen Sofia Z-4515 är ett seriealbum som 

handlar om romer under Förintelsen. Försäljarna får betala 25 kronor för albumet och säljer den vidare för 100 

kronor, och mellanskillnaden går oavkortat till försäljaren (Spängs 2015). Den innebär därmed en större hjälp för 

den enskilde försäljaren än Situation STHLM. Sofia Z-4515 distribueras av Föreningen HEM – hemlösa EU-

migranter, i samarbete med den norska gatutidningen Folk er Folk (Föreningen HEM 2015). Detsamma gäller 

den svenska versionen av Folk är Folk som nu också säljs i Sverige, men i det fallet kostar den 25 kronor för 

försäljaren som sedan säljer den för 50 kronor (Arbman 2015a). Tidningen Romfolk är också norsk och fungerar 

på liknande sätt, men har ingen koppling till Sofia Z-4515 eller Folk är Folk (Föreningen HEM 2015). 
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som undviker interaktionsinitiativet, även om det här finns en tydlig tendens att 

tidningsförsäljarna är aktiva i sitt handlande gentemot de förbipasserande.  

I denna situation går kvinnan förbi tidningsförsäljaren utan att vända blicken mot henne, 

men kniper samtidigt ihop läpparna vilket indikerar att det finns ett slags obehag i att undvika 

personen. Det kan implicera att förbipasserandet ändå genomförs med medvetenhet om 

handlingen, och att det inte sker helt oproblematiskt. Bristen på uppmärksammande finns 

även i följande televiserade inspelning: 

 

Televiserad inspelning 4, från centralstation i Storlunda. 

 

 

Till vänster i bild står en tidningsförsäljare med ryggen mot en pelare, och håller upp 

tidningar vända utåt mot personerna som passerar förbi. En kvinna tittar förbi försäljaren till 

andra sidan om henne (bild 1; 00:00:51). Hon vänder sedan ner blicken medan hon vrider på 

huvudet åt andra hållet (bild 2; 00:00:77), och lyfter sedan blicken och tittar bortåt åt det håll 

där tidningsförsäljaren inte står medan hon passerar förbi (bild 3; 00:01:52). Kvinnan kan 

uppfatta försäljarens närvaro i ögonvrån och kan på så sätt välja hur hon ska handla vid 

förbipasserandet. Mannen som skymtar i bakgrunden på bild 1 och 2 undviker också att se på 

försäljaren genom att titta snett ner i marken när han passerar.  

Den televiserade inspelningen illustrerar hur människor kan genomföra ett 

förbipasserande utan att få ögonkontakt med en person som ber om hjälp via 

tidningsförsäljning. I och med att de förbipasserande vänder ner blicken samtidigt som de 

vrider på huvudet kan ansiktet vara vänt mot försäljaren utan att behöva se personen i ögonen. 

På så sätt skiljer sig handlandet att undvika ögonkontakt från tillämpandet av taktfull 

ouppmärksamhet då en person kort möter den andres blick för att sedan titta bort. Att helt och 

hållet avstå från att se den andre i ögonen är en strategi för att undvika en öppning till 

interaktion, som samtidigt signalerar att personen kan ha skäl att misstänka den andres 

avsikter. Ett sådant handlingsmönster framkommer tydligt i situationerna både när personer 

ber om pengar och vid tidningsförsäljning för att få hjälp.  
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Fältanteckningarna innehåller dock många fall där den förbipasserande uppmärksammar 

tidningsförsäljaren med någon typ av handling. Försäljaren gör ett aktivt erbjudande till 

människor i närheten om att köpa ett exemplar av tidningen, och ofta motsvaras det av något 

slags handling från de förbipasserandes sida. Handlingen som uppmärksammar personen kan 

ske på flera sätt, t.ex. en kort blick eller huvudskakning till svar. Den mest typiska situationen 

är att blicken kort riktas mot försäljaren innan den vänds bort. Ett exempel på en mer distinkt 

handling är att den förbipasserande personen ler mot försäljaren och nickar. Det förekommer 

dock bara en gång i materialet att en person nickar till försäljaren utan att köpa tidning, och 

det förekommer endast ett ytterligare fall då en person ler till försäljaren. Vanligare är att den 

förbipasserande skakar på huvudet eller säger nej som avböjande svar på erbjudandet om att 

köpa tidning, vilket visas i följande situation.  

 

Fältanteckning 89. Söndag 19/4, kl. 15.50. Gågata, centrum, Bredlunda.  

Det är soligt väder och en del folk går på stan, butikerna är på väg att stänga. En kvinna i 

45-årsåldern står och håller i tidningar som hon vill sälja för att få pengar. Hon håller upp 

tidningarna mot förbipasserande, hon håller tre i den ena handen och en i den andra.  

En äldre dam i 75-årsåldern går långsamt fram i riktning mot den 45-åriga kvinnan som 

säljer en romsk tidning för att få pengar, som vinkar mot damen med ena handen och 

säger ”hej hej tack”. Damen fortsätter att närma sig medan hon tittar på kvinnan och på 

tidningen hon håller fram.  

    När damen har kommit fram till kvinnan stannar hon till och tittar lite nyfiket på 

tidningen, kvinnan ser samtidigt på henne och så håller hon fram tidningen ännu mer och 

tittar även hon på den medan hon för med andra handen över tidningens framsida som för 

att visa den. Kvinnan säger något om tidningen som är svårt att förstå, med låg röst. Hon 

håller upp två fingrar, och så vänder hon på tidningen och visar dess baksida för damen 

som står kvar framför henne och tittar.  

    När kvinnan har fört med handen över baksidan säger damen ”nej tack” och vrider lite 

på sig. Då sträcker kvinnan fram ena handen formad som en liten skål mot damen och 

tittar uppfordrande på henne. Damen sticker ner handen i ena jackfickan medan hon 

vänder blicken åt sidan och tar ett litet steg bort från kvinnan. Hon stannar till och gräver 

ner handen i sin ficka medan hon tittar framför sig med frånvarande blick. 

   Damen skakar sedan på huvudet och vrider kroppen helt bort och börjar gå därifrån i 

den riktning hon tidigare var på väg åt. Kvinnan står kvar och tittar en kort stund efter 

henne. 

 

Den förbipasserande damen sig uppmärksammar tidningsförsäljaren genom att rikta blicken 

mot tidningarna, för att sedan säga ”nej tack” som svar på erbjudandet om att köpa en tidning, 

och därefter skaka på huvudet som svar på förfrågan om pengar (efter att ha känt efter i 

fickan). Tidningsförsäljarens handlingar förtydligar att det rör sig om en hjälpsituation, först 

som ett erbjudande om att köpa en tidning och sedan som en förfrågan om pengar. Hennes 

huvudaktivitet är att be om pengar, och i situationen försöker hon fullfölja det projektet på två 
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olika sätt. Den tilltalade damen avböjer dock både erbjudandet och förfrågan med tydliga 

nekande handlingar.  

Att göra ett tydligt avböjande är enligt materialet relativt vanligt i situationer då 

personer ber om pengar via tidningsförsäljning. Försäljarna tenderar att vara aktiva i sina 

handlingar och de förbipasserande responderar i högre utsträckning med aktiva handlingar 

jämfört med situationer då personer passivt ber om pengar. Det initierade projektet om att få 

hjälp i närhetsparets förstadel leder oftare till en tydligt avböjande handling i andradelen vid 

tidningsförsäljning. Likaså ser de förbipasserande personerna oftare hjälpsökaren i ögonen än 

vid förfrågan om skänkta pengar. Situationerna visar dock att en allmän förfrågan som riktas 

till flera personer som är i närheten samtidigt, tenderar att följas av undvikande och avsaknad 

av uppmärksamhet, än när interaktionsinitiativet riktas till en särskild person. Hjälpsökarens 

brott mot negativ artighet, att inte störa, och förbipasserandes brott mot positiv artighet, att 

dela den andres önskningar, sker i hjälpsituationer som konstrueras som försäljningssituation 

på samma sätt som när en person ber om pengar utan tidningsförsäljning. 

 

HJÄLP  GES  

 

I situationer då erbjudandet om att köpa en tidning leder till att hjälp ges av en 

förbipasserande tenderar interaktionen att pågå under en längre stund och är mer verbal än i 

fall då en person som ber om pengar får hjälp. Mönstret kan illustreras med följande 

fältanteckning. 

 

Fältanteckning 81. Lördag 18/4, kl. 12:40. Utanför mataffär i centrala stan, Bredlunda. 

En man i 50-årsåldern står en bit bort vid sidan om ingången till butiken och säljer 

tidningen Situation STHLM. Mannen håller upp en tidning i ena handen med framsidan 

vänd utåt så att den är synlig för förbipasserande. Han pratar samtidigt med en man i 50-

årsåldern som verkar vara en bekant, som står vänd mot hans sida strax bredvid honom. 

En kvinna i 60-årsåldern går fram till försäljaren. Hon säger ungefär:  

    ”Jag tror att jag har en femtiolapp här”, och stannar till snett framför honom, medan 

hon har huvudet vinklat neråt och tittar mot en ficka som hon sticker in handen i.  

    ”Hejsan strålande tack så jättemycket” svarar han och vänder blicken uppåt åt sidan 

medan hon letar fram femtiolappen och ger den till honom. Han ger henne en tidning som 

hon tar emot.  

    ”Ha en bra helg”, säger han omedelbart därpå. 

    ”Detsamma”, svarar hon och skyndar vidare in i mataffären. Det hela går mycket fort. 

 

I detta fall, likt flera andra, förekommer ett meningsutbyte som är mer utvecklat än den 

typiska situationen då någon ber om pengar och hjälpgivaren har pengar redo som denne 

lämnar utan att säga något, där den enda verbala yttringen kommer från hjälpsökaren som 
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tackar. De båda interaktionsparterna tycks agera som jämlikar då försäljaren önskar kvinnan 

en bra helg och hon responderar med en likadan önskning för hans del. Det är en sekundär 

aktivitet som genomförs vid sidan om den huvudsakliga uppgiften att hjälpa genom att köpa 

en tidning, och båda hanterar både huvuduppgiften och den efterföljande expansionen 

effektivt i enlighet med progressivitetsnormen. Ytterligare en aspekt av interaktionen är att 

båda står upp och kan möta varandras blick, till skillnad från situationer då någon sitter ner 

och ber om pengar. Mönstret återfinns i ett klipp från en televiserad inspelning där det 

genomförs en expanderad interaktion i samband med att en kvinna köper en tidning. 

 

Televiserad inspelning 5, från centralstation i Storlunda.  

 
 

En kvinna har stannat till för att köpa en tidning, och letar efter pengar i sin plånbok (bild 1; 

00:00:11). Hon säger något till försäljaren som vinkar avvärjande med handen och vickar på 

huvudet, troligen är det för att säga att de pengar hon kan erbjuda är okej, (bild 2; 00:01:98), 

för därefter lämnar hon över pengarna till mannen som tar emot dem (bild 3; 00:03:31). Han 

nickar med huvudet och lyfter upp handen som tack för pengarna, medan hon tittar på honom 

och ler (bild 4; 00:05:30). Kvinnan ser åt hans håll medan hon vrider bort kroppen, och han 

tar ett steg tillbaka, och interaktionssekvensen avslutas (bild 5; 00:06:11). 

Hela hjälpsituationen tar drygt 6 sekunder, eventuellt längre eftersom filmsekvensen i 

TV-inslaget börjar med bild 1, där kvinnan redan har stannat till framför försäljaren. 

Situationen innehåller flera närhetspar vilket kan utläsas genom kroppsspråket, då mannen i 
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bild 2 gör en andradel (vinkar) som svar på en förstadel producerad av kvinnan efter att hon 

har letat efter pengar i sin plånbok. Det är dock troligt att detta närhetspar består av en 

förlängd förfrågan (Lee 2009) genom vilken kvinnan kontrollerar om hon har rätt mängd 

pengar, då det huvudsakliga närhetsparet är att hon vill köpa tidningen och han godkänner det. 

Kontrollen av kostnaden och överlämnandet av pengar kan då tolkas som en förlängd 

förfrågan som är villkor för att det huvudsakliga projektet ska uppfyllas – att han ger henne en 

tidning. Efter överlämnandet av pengar vinkar mannen återigen med handen (bild 4) vilket 

tyder på att det är andradelen i ytterligare ett närhetspar. Det är möjligt att ännu ett närhetspar 

har producerats vid interaktionens öppning, innan bild 1, om den påbörjades med att parterna 

hälsade på varandra, samt eventuellt vid avslutet om de båda producerade avskedshälsningar.  

Denna turtagning är därmed mer innehållsrik jämfört med tendensen som noterades 

ovan, att personer som lämnar pengar till någon som ber om det ofta har pengar redo och 

överlämnar dem utan ytterligare expansioner eller sekundära aktiviteter. Att be om pengar via 

handlingen att erbjuda en produkt och därmed göra en förfrågan om utbyte verkar bidra till en 

hjälpsituation där de båda parterna i högre utsträckning möts på jämlika grunder, i och med att 

utbytet gör att bägge får ut ett materiellt värde av hjälpandet. Tidningsförsäljarens aktiva 

angreppsätt gentemot människorna i närheten indikerar att erbjudandet om tidningen 

underlättar ”störandet” som kan vara problematiskt med tanke på negativ artighet – i detta fall 

sker störandet inbäddat i syftet att erbjuda en produkt som den andre kanske vill ha, som 

skulle kunna kopplas ihop med den positiva artigheten att dela den andres önskningar. Det gör 

att aktiviteten att erbjuda en tidning som en förfrågan om hjälp är bryter mot 

artighetsnormerna i lägre utsträckning än att endast be om pengar. I enlighet med 

preferensnormerna är det också problematiskt att göra direkta förfrågningar, hellre ska det 

efterfrågade erbjudas av den andre. Vid tidningsförsäljning undviks en direkt förfrågan – den 

bakomliggande huvudaktiviteten att be om hjälp utförs på ett mer prefererat sätt genom att 

den andra personen istället erbjuds att köpa en tidning. 

Hjälpsituationen konstrueras som en försäljningssituation genom att förfrågan om att få 

pengar bäddas in i ett erbjudande om att köpa en tidning, vilket innebär ett utbyte då 

hjälpgivaren får en tidning och hjälptagaren pengar. Det finns en tendens med mer aktivt 

agerande från båda parter även om det är vanligt att förbipasserande inte uppmärksammar 

hjälpsökaren, i likhet med förfrågan om pengar utan tidningsförsäljning. 

I följande avsnitt jämförs de olika sorters hjälpsituationerna från materialinsamlingen, 

men först en kort sammanfattning av hjälpsituationer då någon ber om pengar. Analysen visar 

att situationerna konstrueras på olika sätt: som icke-situation där både hjälpförfrågan och 
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personen undviks; som en hälsningssituation med en dold hjälpförfrågan, som en väntad 

situation där hjälpgivaren är redo att hjälpa eller som en oväntad situation där hjälpgivaren 

beslutar sig för att hjälpa i situationen; som en helig situation med hänvisning till högre 

makter och som en försäljningssituation. Handlingen att be om pengar är tydligt ett brott mot 

artighetsnormen att inte störa, och bryter ofta mot förbipasserande människors huvudaktivitet 

om att vara på väg mot ett bortre mål. 

 

JÄMFÖRELSE: ATT ERBJUDA HJÄLP, ELLER UNDVIKA ATT BE OM DEN 

Det är tydligt att de olika hjälpsituationerna skiljer sig åt på många punkter. I detta avsnitt 

redogör jag för dessa skiljelinjer. Först vill jag dock peka på två likheter: för det första är det 

tydligt att det finns en stark preferens i interaktion mellan främlingar att erbjuda hjälp framför 

att be om hjälp. I dörröppningssituationen fanns det inget fall av någon som bad om hjälp och 

underlåtande att hjälpa reparerades genom självreparation. I situationer då människor bad om 

pengar gjordes ansträngningar, både från hjälpsökaren och från hjälpgivaren, att undvika 

förfrågningar. Hjälpsökaren kunde förkläda förfrågan som en hälsning och hjälpgivaren var 

beredd att ge pengar innan hjälpsökaren hann fråga. För det andra var det tydligt att 

personerna i hjälpsituationerna gjorde sitt bästa för att begränsa den sociala kontakten till 

aktiviteten att ge och få hjälp. Detta kan både kopplas till progressivitetsnormen, och till den 

osäkerhet som avanonymiseringen mellan främlingar kan skapa. En kort nick var det 

vanligaste sättet som hjälpen uppmärksammades av båda aktörerna i dörröppningssituationen. 

Även när personer som gav pengar var tvungna att stanna för att leta efter pengar riktade de 

sin uppmärksamhet bort från hjälpsökaren. Tidningssituationen sätter dessa normer ur spel: 

genom att hjälpen ges samtidigt som hjälpgivaren får en vara behöver inte erbjudande komma 

före förfrågan. Och när hjälpen konstrueras som en försäljningssituation är det möjligt för 

deltagarna att dröja sig kvar för mer socialt utbyte än det precis nödvändiga. 

Den mest markanta skillnaden mellan de studerade hjälpsituationerna gäller människors 

beredskap att hjälpa. Vid dörrpasseringar agerade människor med en särskild orientering mot 

att erbjuda hjälp: personer tittar ofta bakom sig för att kontrollera om någon är på väg mot 

dörren. På så sätt tar de reda på om det finns någon som kan erbjudas hjälp utan att de har 

blivit uppmärksamma på det. I situationer då personer ber om pengar gäller det motsatta – att 

det finns en särskild orientering hos den potentiella hjälpgivaren att inte notera hjälpbehovet. 

Det kan utläsas av den tydliga tendensen att människor undviker personen som ber om hjälp 

genom att inte få ögonkontakt eller avstå från att svara på tilltal. Det finns avvikande fall, som 
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då människor är redo att ge pengar innan de inträder i situationen. I ett fall lämnar en person 

pengar i en pappmugg utan att hjälpsökaren ens är närvarade. Observationerna av undvikande 

agerande dominerar dock med överväldigande tydlighet. Vid hjälp med dörrpasseringar 

erbjuds hjälp regelmässigt och det finns inga tecken utifrån materialet på att personer specifikt 

försöker undvika att hjälpa – jämfört med hur människor engagerar sig i noggrant undvikande 

handlingar när någon ber om pengar. 

Skillnaden kan delvis förklaras med att hjälp vid dörrpassering underlättar 

huvudaktiviteten att ta sig igenom dörrarna, men när någon ber om pengar på en offentlig 

plats bryter det mot den vanliga huvudaktiviteten att ta sig från en plats till en annan. Det är 

tydligt i en situation när en dam med rullator viftar undan tidningen som en man håller upp 

framför henne, i vägen för hennes framfart. Det är en på samma gång pragmatisk och 

symbolisk handling som synliggör hur mannens aktivitet stör hennes. Det är plausibelt men 

säkerligen mycket ovanligt att någon rör sig på offentliga platser med det huvudsakliga syftet 

att hjälpa andra människor. 

Fortsättningsvis skiljer sig situationer då människor ber om pengar åt från situationer 

med hjälp vid dörrpasseringar i fråga om positiv artighet. Vid dörrpasseringar är viljan att 

passera genom dörren troligen ömsesidig, samtliga parter vill ta sig igenom, medan en sådan 

ömsesidighet saknas vid förfrågan om pengar. Då är det den ena som vill ha pengar och den 

andre måste vilja att den andre får pengar, och därför vilja ge av sina egna pengar. 

Dörrupphållningen är en symmetrisk situation då den som hjälper vid ett tillfälle lika gärna 

kan bli hjälpt vid ett annat tillfälle, medan förfrågan om pengar är asymmetrisk då det inte är 

troligt att den som ger pengar vid ett tillfälle får pengar av den andre vid ett annat tillfälle. 

Detta kan kopplas till viljan att upprätthålla en positiv självbild och att ens önskningar ska 

delas av åtminstone några andra. I fall då någon ber om pengar handlar det inte om en 

gemensam vilja i form av exempelvis jämlikhet, utan om artigheten att iaktta den andres vilja 

och visa att den har resonans hos en själv. Att undvika att ge pengar blir ett avsteg mot positiv 

artighet eftersom det indikerar att personen inte delar den andres önskningar, och det riskerar 

därmed att försämra den andres självbild.  

En annan skillnad mellan de olika situationstyperna är ansvarsfrågan – vem som helst 

av de som är i närheten kan ge pengar till någon som har behov av det, medan det bara är den 

som kommer före till dörren som kan hålla upp den åt nästa. Den som blir hjälpt med 

dörröppning blir det antingen av den person som är vid dörren för tillfället, eller så tar den sig 

igenom dörröppningen utan hjälp, ibland genom att trycka på en dörröppningsknapp för egen 

assistans. När en person ber om pengar tenderar den att försöka få hjälpen från många olika 
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personer utan att ge upp när den första personen i närheten inte assisterar. Det medför att den 

sociala interaktionen är annorlunda vid situationerna. Vid dörrpasseringar erbjuds hjälpen 

snarare än efterfrågas, och om erbjudandet inte kommer gör det inte så stor skillnad utan 

aktiviteten kan genomföras ändå. Ingen stannar i situationen en längre stund i väntan på hjälp, 

till skillnad från när någon ber om pengar. Då efterfrågas hjälpen snarare än erbjuds, och 

sökandet efter hjälp avslutas inte när någon stannar och ger pengar (och fullbordar det 

initierade projektet) utan hjälpbehovet fortsätter. Detta kan sammantaget medföra en oklar 

ansvarsfördelning då hjälpen inte är fullständigt beroende av ens eget agerande – någon annan 

skulle kunna hjälpa.  

Att hjälpa någon med dörrpassering eller att hjälpa någon med pengar skiljer sig också 

åt vad gäller den moraliska dimensionen. Jämfört med att hålla upp en dörr eller inte, är det en 

mycket större moralisk fråga att ge eller inte ge pengar till en person i behov av det. I det 

fallet är konsekvenserna av att inte hjälpa troligen större, och insatsen likaså. Pengar 

värdesätts högt i ett marknadsekonomiskt samhälle, och när det ges utan utbyte innebär det en 

minskning av ens ägande. Att hålla upp dörren för någon innebär istället en låg insats, en kort 

stunds fördröjning att stanna upp tills nästa person får tag i dörren, alternativt underlättas 

rentav ens egen passering om en efterföljare tar emot den. Den moraliska skillnaden avspeglas 

också i personers respons på erbjuden hjälp. När en person som ber om pengar får hjälp, 

inkluderar situationen ofta något slags tacksamhetshandling. Ibland säger hjälpsökare till och 

med tack som förstadel när de tilltalar personer i närheten. I vissa fall konstrueras 

hjälpsituationen också som en helig situation, där hjälpandet görs till en god handling genom 

hänvisning till en högre makt. En sådan hänvisning är mycket osannolik när personer får hjälp 

vid dörröppningar. Tacksamhetshandlingar förekommer sällan när hjälpgivare och hjälptagare 

är nära varandra vid dörrpasseringen och inga direkta hinder från att hjälpa finns, medan en 

längre dörrupphållning kan medföra en liten bekräftelsehandling. Inte lika mycket står på spel 

i den typen av hjälpsituation, och hjälpen hanteras snarare som förgivettagen.  

Slutligen vill jag återkomma till den hjälpsituation som beskrivs i uppsatsens inledande 

stycke, nämligen där en kvinna på ett tåg behöver och erbjuds hjälp med att placera en stor 

väska på bagagehyllan ovanför sätena. Jämförelsen tydliggör att den konflikt som 

identifierades i uppsatsens inledning, mellan anonymitet och social distansering å ena sidan 

och ett ömsesidigt moraliskt ansvar för varandra å andra sidan, aktualiseras av de handlingar 

som företas i hjälpsituationer mellan främlingar.  
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Fältanteckning 24. Måndag 6/4, kl. 20:50. Regionalt SJ-tåg på väg mot Storlunda.  

Det är nästintill fullsatt på tåget. En kvinna i 25-årsåldern har klivit på tåget och går med 

sin stora väska fram till en plats där ingen sitter. Hon stannar till och frågar mannen i 25-

årsåldern som sitter på den inre platsen: 

    ”Är det ledigt här?”  

    ”Va?” svarar han, tittar upp på henne, han verkade ha haft hörlurar i öronen. 

    ”Kan jag sitta här?” säger hon. 

    ”Ja”, svarar han då och återgår till sitt. 

Hon greppar väskan, den är stor och otymplig, mjuk med handtag utav remmar. Hon 

lyfter den mot hyllan, men når inte riktigt upp med väskan, hon tar ner den igen och ser 

sig omkring. Hon byter grepp och försöker återigen få upp väskan på hyllan, hon gör 

några försök med lyckas inte. Hon tar ner den igen, pausar lite och ser sig omkring. Hon 

verkar titta bort mot änden av vagnen som för att se om det finns någon annan plats för 

väskan, men det är mycket folk på tåget och fullt vid bagageutrymmet. Hon lyfter upp 

väskan igen, når inte, går in framför sätet för att komma närmare hyllan och försöker 

igen. Hon når inte riktigt nu heller, och säger till den sittande mannen ungefär: 

   ”Ursäkta, jag ska bara…” hon säger det tyst, nästan mumlande.  

Han tittar kort upp och yttrar någonting jakande, tyst och oklart. 

Hon tar sats igen och försöker få upp väskan men når inte riktigt. Då säger han: 

    ”Ska jag hjälpa till eller?” 

Hon pausar helt kort och svarar sedan ”Ja... Jättegärna”. 

Han reser sig lite hukande, tar emot väskan från henne och vrider runt kroppen så att han 

kommer vänd mot hyllan och baxar upp den. Han försöker att rätta till den och säger: 

    ”Sådär typ?” när väskan ligger på plats, samtidigt som han tittar på väskan. 

    ”Det blir bra, tack”, svarar hon ungefär, ganska tyst så jag hör inte exakta 

formuleringen.  

Då slår han sig ned igen på sin plats och återgår till sina hörlurar. När han har satt sig slår 

hon sig ned på sätet bredvid honom. Det blir ingen mer interaktion. 

  

I situationen följer kvinnan preferensen för erbjudanden före förfrågningar – det dröjer innan 

det faktiska hjälpbeteendet uppstår när mannen erbjuder hjälp. Dessförinnan företar kvinnan 

ett handlande som signalerar att hon har problem, dels genom att upprepade gånger försöka att 

få upp väskan och titta omkring sig, dels genom att ursäkta sig när hon försöker att få upp 

väskan strax intill mannen. Handlingarna att se sig omkring (mot passagerarna) och ursäkta 

sig för honom fungerar som försök att få personerna i närheten att uppmärksamma henne, och 

förhoppningsvis erbjuda hjälp. Kvinnan inser antagligen tidigt att det är svårt för henne att 

själv få upp väskan, och hon hade kunnat be om hjälp i det första paustillfället om det inte 

vore oprefererat med förfrågningar. När mannen till slut erbjuder sig att hjälpa till tackar hon 

ja. Den korta tvekan initialt kan betyda att något problematiskt är att vänta (Sidnell 2010, s. 

78), med tanke på att erbjudandets formulering implicerar att han inte har erbjudit sig 

gladeligen, i och med tillägget av ”eller” som avslutningsord. Trots att det går emot negativ 

artighet om att inte störa accepterar hon hans erbjudande för att få hjälpen som hon behöver.  
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Det omständliga skeendet för att fullborda hjälpprojektet visar, liksom likheterna vid 

dörröppningshjälpen och ekonomisk hjälp, att människors handlingar är inriktade på att 

upprätthålla en social distans. Ett handlande med hänsyn till det moraliska ansvaret infinner 

sig sent omsider. I slutändan verkar det inte finnas några andra alternativ för att situationen 

ska kunna avslutas och människorna kan återgå till anonymiteten sinsemellan 

(interaktionssekvensen avslutas så fort mannen har fullbordat hjälpprojektet).  

De handlingar som företas i hjälpsituationer visar sig vara mycket olika beroende på den 

typ av hjälp som erbjuds eller efterfrågas. Vid hjälp med dörrpasseringar verkar erbjudandet 

initieras omedelbart (med reparationssekvensen, exempel 6, som ett undantag) och 

hjälpsituationen avslutas fort. När någon ber om pengar görs istället en förfrågan omedelbart, 

och det finns en tendens att passera förbi eller vara redo med pengar som ett sätt att undvika 

att stanna länge i situationen. Detta sista exempel visar ett tredje skeende där hjälpbehovet 

först varken erbjuds eller efterfrågas utan uppvisas så att andra kan se att hjälp krävs för att 

både hon och de andra kan lämna situationen och återgå till huvudaktiviteten. Detta kan 

återigen förstås i förhållande till progressivitet – när personer går på ett tåg rör det sig först 

om en positioneringsaktivitet, som är sekundärt i förhållande till huvudaktiviteten att resa, och 

efter positioneringen kan man tänka sig att det finns en norm att resenärerna ska sitta på sina 

platser. I denna situation uppehålls kvinnan i positioneringsaktiviteten och hindras att gå 

vidare till aktiviteten att sitta på sin plats. Fördröjningen innebär att hon i konflikt med 

negativ artighet stör de andra som sitter i närheten, varför mannens erbjudande om hjälp 

medför att alla närvarande kan fortsätta med sitt. Att passera genom dörröppningar och 

passera förbi någon som ber om pengar tillåter i regel personer att lämna situationen snabbare, 

vilket analysen visar är önskvärt. Om mötet mellan människor i hjälpsituationer innebär ett 

tillfälligt avanonymiserande kan dess avslutning låta personerna återgå till storstadens 

anonymitet och det noggranna struntandet av de tillfälligtvis nära främlingarna. 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

I denna studie har jag undersökt hur människor handlar i hjälpsituationer med främlingar på 

offentliga platser, med syftet att bidra till kunskap om hur människor hanterar sociala normer 

angående anonymitet och solidaritet. Jag har sökt att svara på tre frågor: 1) Vilka normer 

förhåller människor sig till i hjälpsituationer mellan främlingar? 2) Hur framträder 

hjälpsituationer i socialt samspel mellan människor? 3) Hur konstruerar människor 

hjälpsituationer genom sina handlingar? Utifrån ett interaktionistiskt och etnometodologiskt 
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perspektiv på människors handlande har jag analyserat naturalistiska data från i huvudsak två 

typer av hjälpsituationer: att hålla upp dörren för någon och att ge pengar till någon. Med 

hjälp av teorier från i huvudsak Goffman, Brown och Levinson och samtalsanalys har jag 

fördjupat förståelsen av hur människor i socialt samspel konstruerar och hanterar olika 

situationer som aktualiserar hjälpaspekten.  

Resultatet visar att hjälpsituationer konstrueras på olika sätt genom människors 

handlingar. Situationer då någon ber om pengar kan konstrueras som icke-situation, som en 

hälsningssituation, en väntad eller oväntad situation, en helig situation eller en 

försäljningssituation, medan hjälpsituationer vid dörrpasseringar har mindre variationsvidd – 

normen är helt enkelt att hålla upp dörren så att passeringsaktiviteten underlättas. Hjälp vid 

dörrpasseringar hanteras som en oproblematisk situation genom att människor orienterar sig 

mot ett potentiellt hjälpande i ett gemensamt genomförande av huvudaktiviteten. Hjälpgivaren 

initierar hjälpsituationen och personen som får assistans är hjälptagare. I situationer då 

personer ber om pengar är hjälpsituationen istället ett avsteg från förbipasserandes 

huvudaktivitet, och då gäller det motsatta – det finns en särskild orientering hos den 

potentiella hjälpgivaren att inte notera hjälpbehovet, även om det finns undantag från 

mönstret. Personen som assisteras är snarare en hjälpsökare än en hjälptagare, och 

hjälpsökaren initierar hjälpsituationen, inte hjälpgivaren. Samtidigt finns det två viktiga 

likheter mellan situationerna – likheter som, eftersom de finns i så pass skiftande situationer, 

kan antas vara giltiga för en rad olika hjälpsituationer mellan främlingar i offentliga 

sammanhang. Den ena är normen om att erbjuda, snarare än efterfråga hjälp. Den andra 

likheten är normen om att uppmärksamma hjälpen men att göra det så lite att inga andra 

aktiviteter kan utvecklas. Detta kan kopplas till progressivitetsnormen: det finns också en 

norm om att göra situationen så kort som möjligt. Detta medför samtidigt att den tillfälliga 

avanonymiseringen begränsas.  

Situationen då människor undviker personer som ber om pengar visar en speciell 

problematik eftersom deltagarna bryter mot både negativ och positiv artighet. Redan att be om 

pengar är ett brott mot negativ artighet som handlar om att inte störa eller inkräkta på andra. 

Om den tillfrågade inte ger pengar är det ett brott mot positiv artighet som handlar om 

ömsesidighet i människors viljor och önskningar. Handlingen att be om pengar innebär även 

ett brott mot preferensnormen om erbjudande före förfrågan. När den tillfrågade inte svarar på 

tilltal är det också ett brott mot preferensen med svar före icke-svar. Den sociala ordningens 

praktiska handlingsregler blir omkullkastade, vilket enligt Garfinkel (1967, s. 252) utgör ett 

moraliskt system att vägledas av. De interaktionsmässiga normbrotten karaktäriserar alltså 
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situationen. För hjälpsökaren kan normbrottet ha föranletts av hjälpbehovet, och den 

potentielle hjälpgivarens undvikande respons kan tolkas som en social repressalie. Att den 

potentielle hjälpgivarens normbrott inte utsätts för repressalier kan bero på dess 

överensstämmelse med en social anonymitetsordning, något jag återkommer till nedan. Det är 

också teoretiskt möjligt men i praktiken omöjligt att ge pengar till alla som ber om det på 

offentliga platser. Att bara ge till några personer skapar andra problem. Vem ska få pengar? 

Hur mycket ska erbjudas? Den enda praktiskt görbara principen verkar vara att inte ge till 

någon alls (Radford 2001). Den osolidariska princip som detta skulle innebära synliggör 

omöjligheten i att skapa regelmässiga principer för moraliskt handlande (jfr. Butler 2005). 

Snarare fungerar de moraliska frågor som väcks av förfrågningar om hjälp i offentliga 

sammanhang som viktiga element i och med att de stör en anonym social ordning där 

människor endast har sig själva och sina nära att bry sig om.  

Resultatet bekräftar att människor i urbana miljöer har en problematisk balansgång 

mellan solidaritet och anonymitet att hantera. Att anonymitet är viktigt tydliggörs av att 

hjälpsituationernas anonymitetsavvikelser noga begränsas. Fokus är på huvudaktiviteten, 

blickar vänds bort och situationen lämnas omedelbart efter avslutad hjälphandling. 

Anonymitet handlar således inte om det som Simmels (1997) teori indikerar – frihet från att 

handlingsmässigt begränsas av varandra. I stället skapas den sociala distansen genom 

omsorgsfulla handlingar, som när hjälpsituationen konstrueras som icke-situation med 

noggrant bortvända blickar. Att det ändå förekommer avvikelser från anonymiteten i 

hjälpsituationer mellan främlingar, både vid erbjudanden och vid förfrågningar om hjälp, visar 

att någon sorts solidaritet kan tränga igenom anonymitetsstrukturen på offentliga platser. När 

människor genomför hjälpande handlingar produceras solidaritet, men handlingsmönstret att 

fokusera på hjälpaktiviteten, hålla situationen kort och vända bort blicken visar att människor 

samtidigt producerar anonymitet. 

Tendensen med potentiella hjälpgivares undvikande agerande kan faktiskt tolkas som att 

människor förhåller sig till det moraliska ansvar som Levinas (1969) beskriver. Om mötet 

med den som ber om hjälp inte skulle ha någon särskild betydelse skulle människor troligen 

inte företa så noggranna handlingar för att undvika det. Därför kan undvikandet att se in i 

främlingars ansikte i hjälpsituationer förstås som ett sätt att hantera potentialen att drabbas av 

den andras (och ens egen) sårbarhet. Agerandet kan således handla om ansatsen att dels 

upprätthålla anonymitet, dels begränsa det moraliska ansvaret. Begränsandet av ansvaret är 

inte totalt utan solidaritet förekommer, och de hastigt utförda hjälphandlingarna kan antyda att 

hjälpen ges utifrån en ansvarskänsla snarare än önskan om en trevlig stund. Men som Simmel 
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(1997) menar innebär den urbana miljön att människor utsätts för otaliga sociala kontakter, 

och upplevelsen av ett fullt moraliskt ansvar för alla är troligen inte möjligt i praktiken. Att 

solidaritetshandlingar till förmån för främlingar är inbäddade i produktionen av anonymitet, 

t.ex. när någon ger pengar utan att möta hjälpsökarens ansikte, kan vara en strategi för att göra 

det moraliska ansvaret hanterbart i en urban kontext. Denna tolkning skulle kunna förklara 

varför de sociala normbrott som undvikandet medför är acceptabla i denna typ av situation. 

Interaktionsnormerna blir möjligen mindre viktiga i ljuset av den övergripande 

anonymitetsstrukturen varmed människor i ett individualistiskt samhälle som Sverige kan 

skapa och vidmakthålla en social distans gentemot varandra. 

Det finns dock vissa aspekter som föranleder tveksamhet kring Levinas (1969) teori om 

det moraliska ansvaret. Han menar att vi känner igen oss i den andres sårbarhet i mötet med 

ansiktet, vilket det asymmetriska i vissa hjälpsituationer står i motsättning till. Hjälpsökaren 

som ber om pengar har en sårbarhet som å ena sidan kan skönjas, men å andra sidan kanske 

hjälpgivaren inte själv har upplevt denna sårbarhet. Att ge pengar innebär ett asymmetriskt 

möte som kan sakna den ömsesidighet som Levinas pekar på. Detta skiljer sig från 

hjälpsituationer vid dörröppningar, vilket kan ses som en symmetrisk situation då 

hjälpgivaren troligen har fått hjälp med att hålla upp dörren förut. Filosofen Marcus Agnafors 

(2014) berör denna symmetriaspekt hos Levinas, och hänvisar till Kant vars argument mot att 

ge pengar till den enskilde kan förstås som att det är fel sätt för personen att få sina behov 

tillfredsställda. Tolkningen är att ”det som en människa legitimt kan kräva ska inte ges som 

gåva – om så görs är det förnedrande för bägge parter” (Agnafors 2014, s. 9). Det kan ses som 

ett systemperspektiv på ekonomiskt hjälpande: att eliminera problemets orsaker och minska 

asymmetrin istället för att ge gåvor.5 Oavsett perspektiv pekar studiens resultat på att 

asymmetrin är problematisk för interaktionen. Undvikandet att möta ansiktet hos personen 

som ber om pengar kan implicera en medvetenhet om asymmetrin. Hjälpgivaren avstår från 

att ytterligare uppmärksamma hjälpsökarens sårbarhet. Att människor låter bli att säga något 

när de ger pengar och sedan snabbt lämna situationen kan vara strategier för att minska 

givandets betydelse i situationen – och därmed också asymmetrin. När en hjälpsökare ber om 

pengar genom att bädda in förfrågan i en annan handling (t.ex. som en hälsning) skulle det 

kunna tolkas som att sårbarheten förkläs, samtidigt som hjälpen trots allt efterfrågas och 

behovet uppvisas (t.ex. med en bild på familjen). Om behovet att få hjälp är tillräckligt stort 

verkar det därmed gå före asymmetriproblematiken utifrån hjälpsökarens perspektiv, och det 

                                                 
5 En utförlig diskussion sändes i radioprogrammet Filosofiska rummet i P1 (Sveriges Radio) den 22 mars 2015. 

Filosoferna Marcus Agnafors och Per Bauhn diskuterar ”Tiggeriet och plikten att hjälpa”. 
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indikerar att den förklädda förfrågan snarare handlar om preferensen med erbjudande före 

förfrågan. Minskandet av asymmetrin verkar således hanteras av den potentielle hjälpgivaren, 

när hjälpsökarens behov är stort.  

När hjälpsituationen konstrueras som en försäljningssituation är ett undantag som 

stödjer tolkningen om asymmetrin som problematisk för interaktionen: utbytet innebär att 

asymmetrin minskar och då tenderar bägge parter att agera mer aktivt, till exempel kan 

sekundära aktiviteter förekomma. Detta kan liknas vid det individualistiska Gesellschaft där 

människor sällan agerar till förmån för varandra utan att det förekommer något slags utbyte 

(Asplund 1991, s. 73-74). Jag har kunnat visa att handlingen att be om pengar via 

tidningsförsäljning underlättar ett agerande i enlighet med sociala normer, men också att det 

finns situationer då människor hjälper varandra utan utbyte. Vad gäller det moraliska ansvaret 

kan konstateras att studiens resultat pekar på en handlingsmässig begränsning av det. Det är 

möjligt att människor upplever ansvar, men förmår att ta avstånd från det genom sitt 

handlande. Ansvarskänslan som enligt Levinas drabbar en i upplevelsen av den andres 

sårbarhet kan kapslas in och göras hanterbar via restriktiva handlingar som samtidigt innebär 

ett hänsynstagande till anonymiteten.  

Studiens resultat kan kontrasteras mot psykologisk forskning där faktiskt hjälpbeteende 

på offentliga platser ofta har studerats utifrån allvarliga nödsituationer och ”the bystander 

effect” (Fischer et al. 2011). I de hjälpsituationer som har studerats i föreliggande studie har 

det inte handlat om passiva åskådare, utan snarare om människor som passerar förbi medan de 

ägnar sig åt sin huvudaktivitet. I en icke-experimentell psykologisk studie drar Santamaria 

och Rosenbaum (2011) slutsatsen att hjälp vid dörröppningar uppstår utifrån människors 

perception att hjälpen minskar den totala fysiska ansträngningen. Denna studies resultat tillför 

en sociologisk dimension genom att visa att hjälpen underlättar huvudaktiviteten att passera 

igenom, att det finns en progressivitetsnorm att passera och en norm att hjälpa. Santamaria 

och Rosenbaum (2011) kunde också se att hjälpen initieras av personen som är vid dörren. Jag 

bidrar med kunskap om att människor då förhåller sig till en preferensnorm med erbjudande 

före förfrågan som även är tydlig i andra hjälpsituationer. Solidaritet finns i normen att hjälpa 

den andre, men avvikelsen från anonymitetsnormen begränsas i denna likväl som andra 

hjälpsituationer. 

En del i upprätthållandet av anonymitet i staden är att undvika personer och situationer, 

vilket jag har kunnat visa utifrån analysen av situationer då personer ber om pengar. Flera 

situationer i offentliga sammanhang tillåter undvikande. Pancer et al. (1979) kunde visa att 

förbipasserande tenderar att gå en omväg förbi ett bord där en person ber om donationer till en 
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hjälporganisation. I det fallet ber personen om pengar för en organisation, i de situationer jag 

har studerat ber personer om pengar för egen del, men slutsatsen är liknande; konflikten 

mellan att bry sig och att slippa ge insatsen kan enklast hanteras genom undvikande. 

I relation till den tidigare samtalsanalytiska forskningen som till övervägande del har 

behandlat hjälpaspekten i institutionella sammanhang, har jag kunnat bidra till kunskap om 

hur människor handlar i hjälpsituationer mellan tillfälligtvis närvarande främlingar på 

offentliga platser. I institutionella sammanhang är roller och ansvar differentierade redan från 

början (se t.ex. Baker, Emmison & Firth 2005; Fox 2015; Lee 2009; Lindström 2005), medan 

det finns mer osäkerhet angående rolldifferentieringen på offentliga platser. Till exempel när 

en hjälpsökare ber om pengar, en roll som inte innehas av vem som helst, kan dock 

hjälpgivaren vara vem som helst av de förbipasserande. Vid dörröppningssituationer är det 

personen vid dörren som erbjuder hjälp till efterföljaren, men det är osäkert om rollerna 

kommer att intas och hjälp ges. Problemet kompliceras ytterligare av anonymitetsnormen som 

medför att människors handlingar inriktas på upprätthållandet av en social distans. 

Solidariteten, ansvaret, kan ibland medföra avvikelser från anonymiteten, men det är just 

avvikelser, medan hjälpgivare i institutionella sammanhang har avanonymiseringen som en 

del av sin arbetsbeskrivning.  

Det är inte önskvärt att be främlingar om hjälp, vilket Sacks (1992, s. 73) kunde se i sin 

studie av hjälplinjesamtal. Jag har kunnat styrka det genom att visa hur människor undviker 

förfrågningar på olika sätt i hjälpsituationer på offentliga platser. Det kan tyckas vara en 

omöjlighet att få hjälp av främlingar utan att explicit be om den men mitt resultat visar att 

människor lyckas med detta genom att göra andra handlingar, som att hälsa, tacka, uppvisa 

hjälpbehovet icke-verbalt och göra erbjudanden om att köpa en tidning, som kan leda till att 

någon erbjuder den önskade hjälpen. Även personer som skulle kunna få en förfrågan om 

hjälp kan undvika det genom att erbjuda hjälpen direkt vid hjälpsituationens öppning. 

Preferensen med erbjudande före förfrågan är oerhört stark i hjälpsituationer mellan 

främlingar; tidigare forskning har visat att hjälpen kan konstrueras som berättigad genom att 

förfrågans konstruktion och verbala förklaringar till varför den önskas (Curl & Drew 2008; 

Lindström 2005), men eftersom mitt material inkluderar få direkta, öppna förfrågningar har 

jag inte kunnat se det. Öppna förfrågningar förekommer i några situationer då personer ber 

om vägbeskrivning. Människor kan försöka att visa sig vara berättigad hjälp på andra sätt, 

t.ex. kan personer som ber om pengar visa bilder på sin familj, och kvinnan på tåget 

uppvisade svårigheter att få upp väskan på hatthyllan själv.  
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Jag har kunnat använda samtalsanalys i utforskandet av handlingars betydelse och hur 

handlingar relateras till varandra, men också i analysen av det som borde finnas men som har 

uteblivit. Mot denna bakgrund drar jag slutsatsen att samtalsanalys inte behöver vara en 

vetenskaplig metod som fokuserar på tal – både metoden och utvalda delar av den teoretiska 

begreppsapparaten kan definitivt användas i studier av icke-verbala handlingar.  

Det finns två huvudsakliga metodologiska begränsningar som har påverkat resultatet. 

Studiens största metodmässiga begränsning är att jag har upptäckt handlingsmässiga detaljer i 

de televiserade inspelningarna som jag inte har kunnat uppfatta vid den etnografiska 

observationen, t.ex. hur blicken vänds ner just när personens ansikte är riktat mot 

hjälpsökaren för att undvika ögonkontakt. Jag har därför inte kunnat vara så detaljerad i 

analysen av de etnografiskt observerade hjälpsituationerna och det finns möjligen aspekter i 

interaktionen som jag har missat. Den andra metodologiska begränsningen är att det har varit 

svårt att samla in material från många typer av hjälpsituationer. Några slags hjälpsituationer 

har bara observerats en eller ett par gånger, medan den huvudsakliga datainsamlingen har 

riktats in på dörröppningssituationer och situationer där någon ber om pengar eftersom det har 

varit lättare att uppskatta tid och plats för inträffandet. Analysen av situationen där kvinnan 

får hjälp med väskan på tåget visar hur fruktbart det hade kunnat vara med mer data från olika 

slags hjälpsituationer. Att göra en liknande studie utan dessa metodologiska begränsningar, 

med mer videoinspelningar och fler olika slags hjälpsituationer, är en uppgift jag skickar 

vidare till framtida forskning. 

En metodologisk vinst är dock hur mycket kunskap som kan utvinnas av att studera 

praktiska handlingar. I flera av de etnografiskt observerade situationerna uppfattade jag inte 

vad som sades, i många fall förekom inget tal, och från videoinspelningarna och de 

televiserade inspelningarna har i stort sett inget ljud kunnat uppfattas. Ändå är studiens 

resultat innehållsrikt. Detta demonstrerar att undersökningen av icke-verbala handlingar kan 

bidra med mycket kunskap om socialt liv. Jag har trots allt inte pratat med någon alls, utan har 

analyserat vad personer visar genom handlande.  

Solidariteten verkar finnas representerad i människors handlingar i hjälpsituationer på 

offentliga platser, men omgärdas samtidigt av ett agerande som upprätthåller normen om 

anonymitet mellan främlingarna. Framtida studier av fler sorters hjälpsituationer kan 

förhoppningsvis bidra med än mer kunskap om hur människor hanterar den problematiska 

balansgången mellan moraliskt ansvar och social distans. Att det är problematiskt, det har jag 

kunnat visa med denna studie. 
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BILAGA 1: FÖRFRÅGAN OM TILLTRÄDE  

 

Hej, 

 

Under våren 2015 kommer ett forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet, att samla in data om hur människor samspelar i olika offentliga miljöer. 

Datainsamlingen kommer framförallt att ligga till grund för ett masterarbete som Kristin 

Wiksell ansvarar för. Resultatet från Wiksells masteruppsats kommer även att bidra till Ruben 

Östlunds nästa filmprojekt.  

Vi kontaktar er för att vi skulle vilja diskutera möjligheten att videofilma entrén till X vid en 

till fyra tillfällen. Denna inspelning har som huvudsyfte att visa socialt samspel mellan 

människor som inte känner varandra.  

Vi följer etablerade riktlinjer för god forskningssed. Dessa finns tillgängliga via Uppsala 

universitets hemsida (se http://www.codex.uu.se). I enlighet med dessa riktlinjer är det helt 

frivilligt att delta i inspelningarna. Därför kommer vi att ge alla som spelas in information om 

projektet och självklart även ge dem rätt att begära att inspelningen raderas.  

Det inspelade materialet kommer att förvaras på lösenordsskyddade hårddiskar. 

Identitetsröjande uppgifter som namn på personer och platser avidentifieras i utskrifter. I 

forskningspresentationer och publikationer presenteras materialet på ett sätt som framhäver 

återkommande och generella mönster snarare än aspekter som kan knytas till den enskilda 

individen. Personregister i datalagens mening upprättas inte. Clara Iversen, som handleder 

projektet, har tidigare arbetat med etiskt känsliga data såsom socialtjänstsamtal med 

våldsutsatta barn och samspel mellan läkare och patienter. 

De personer som närvarar vid inspelningarna kommer att få information om projektet via ett 

informationsblad som förslagsvis kan placeras i entréns reception.  

Om ni kan tänka er att diskutera projektet, kan ni kontakta Kristin Wiksell via mail 

(kristin.wiksell.1140@student.uu.se) eller telefon (073 -028 585 49). Det går också bra att 

kontakta Clara Iversen, se marginalen till vänster. Hör vi ingenting från er inom en vecka 

återkommer vi till er för uppföljning. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristin Wiksell och Clara Iversen 

  

mailto:kristin.wiksell.1140@student.uu.se
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BILAGA 2: INFORMATIONSBLAD TILL BESÖKARE  

 

Information om inspelningar vid entrén 

  
I projektet Interaktion i offentliga miljöer studerar vi vad som händer när människor 

möts i olika typer av offentliga miljöer. Vi är särskilt intresserade av att samla in 

material där människor som inte känner varandra deltar.  

Det inspelade materialet kommer att användas för forskning och undervisning om 

språk och socialt samspel. Det övergripande syftet med vår forskning är att beskriva 

kommunikativa mönster i offentliga miljöer.  

Vi följer etablerade riktlinjer för god forskningssed. Dessa finns tillgängliga via 

Uppsala universitets hemsida (se http://www.codex.uu.se). I enlighet med dessa 

riktlinjer är det helt frivilligt att delta i inspelningarna. Om du deltar i en inspelning 

men ändrar dig i efterhand har du rätt att begära att inspelningen raderas.  

Det inspelade materialet förvaras på lösenordsskyddade hårddiskar. Identitetsröjande 

uppgifter som namn på personer och platser avidentifieras i utskrifter. I 

forskningspresentationer och publikationer presenteras materialet på ett sätt som 

framhäver återkommande och generella mönster snarare än aspekter som kan knytas 

till den enskilda individen. Personregister i datalagens mening upprättas inte.  

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna Clara Iversen (clara.iversen@soc.uu.se) 

forskare på sociologiska institutionen eller Kristin Wiksell (0730-28 58 54, 

kristin.wiksell.1140@student.uu.se), masterstuderande på sociologiska institutionen 

vid Uppsala universitet. 

  

mailto:clara.iversen@soc.uu.se
mailto:kristin.wiksell.1140@student.uu.se
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BILAGA 3: FÖRTECKNING ÖVER FÄLTANTECKNINGAR  

Detta är en mycket komprimerad förteckning över samtliga fältanteckningar från den 

etnografiska observationen. Klockslagen är ungefärliga. 

 

Nr. Tillfälle  Plats Hjälpsökare/hjälptagare Potentiella hjälpgivare 

1 Lör 26/10 

Kl. 12.50 

Museum, entré 

Storlunda 

Par får hjälp med 

dörrupphållning 

Man ser paret, stannar, 

håller dörren, får tack. 

2 Mån 3/11  

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda  

Kvinna ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Människor passerar förbi 

och tittar rakt fram. 

3 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda  

Kvinna ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst  

30-årig man lämnar tyst 

mynt i pappmuggen. 

4 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Man stannar till, köper 

tidning, ler mycket, 

tystlåten försäljare. 

5 Mån 3/11  

Kl. 17.00 

Stationgång 

Storlunda  

Kvinna ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Människor passerar förbi 

utan att reagera. 

6 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Många passerar förbi utan 

att titta på honom. 

7 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Kvinna stannar till och 

köper en tidning. 

8 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationgång 

Storlunda  

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Några tittar på tidningen 

medan de passerar. 

9 Mån 3/11  

Kl. 17.00 

Korridor, 

station 

Storlunda  

Kvinna ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst  

30-årig kvinna stannar, 

räcker fram konserver. 

Säger något. 

10 Mån 3/11 

Kl. 17.00 

Stationsgång 

Storlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Två kvinnor stannar för 

att köpa tidning, det tar 

lite tid. 

11 Sön 9/11 

Kl. 15.20 

Central gågata 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

attribut, pappmugg, 

hälsar 

Människor passerar utan 

att titta på honom. 

12 Tors 4/11 

Kl. 14.20 

Utanför 

mataffär 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Ung kille stannar, ordnar 

mynt i handen, släpper i 

muggen. Säger något. 

13 Fre 28/11 

Kl. 22.20 

Nattåg från 

Storlunda 

Konduktör ber om 

läkarhjälp via högtalare 

Utropar senare att hjälp 

har kommit, tackar. 

14 Mån 

15/12 

Kl. 17.15 

Utanför 

mataffär 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna stannar, sträcker 

fram hand, släpper mynt i 

mugg. Båda säger tack. 

15 Lör 20/12 

Kl. 13.20 

Central trottoar 

Bredlunda 

Kvinna halkar, faller 

ner på marken  

Kvinna saktar ner, 

stannar, sträcker fram 

hand, säger något, går 

därifrån ihop. 

16 Tors 8/1 

Kl. 09.50 

Perrong, station 

Bredborg 

Kvinna frågar om hjälp 

med biljetter 

Kvinna svarar osäkert, de 

diskuterar en stund. 
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17 Tis 20/1 

Kl. 11.50 

Central gångväg 

Bredlunda 

Kvinna frågar om 

vägbeskrivning 

Två kvinnor stannar, 

pekar, förklarar, viftar, 

nickar. 

18 Tis 17/2 

Kl. 14.40 

Museum, entré 

Storlunda 

Man får hjälp med 

dörrupphållning 

Tar över dörren efter att 

man framför har tittat 

bakåt. 

19 Ons 18/3 

Kl. 16.30 

Pendeltåg 

Mot Storlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Personer uppmärksammar 

inte honom. Enstaka 

ögonkast. 

20 Sön 22/3 

Kl. 13.20 

Utanför butik 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna stannar, letar 

pengar i väska, lämnar i 

muggen. Korstecken och 

tackande svar. 

21 Ons 1/4 

Kl. 17.40 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man stannar, släpper 

mynt i muggen. Tyst. 

Tackande svar. 

22 Ons 1/4 

Kl. 17.40 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Människor passerar utan 

att titta, enstaka ögonkast. 

23 Ons 1/4 

Kl. 17.40 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skakar pappmugg 

Kvinna går fram, lämnar 

mynt i muggen, går 

tillbaka, tyst. 

24 Mån 6/4 

Kl. 20.50 

Tåg mot 

Bredlunda 

Kvinna får hjälp att 

lägga väska på hylla 

Man i sätet bredvid 

erbjuder hjälp när hon 

inte lyckas. 

25 Tis 7/4 

Kl.16.15 

Utanför 

mataffär 

Bredlunda  

Person frånvarande 

Pappmugg står på pall  

Man går fram till 

muggen, släpper mynt. 

26 Tors 9/4 

Kl. 09.50 

Gångväg  

Storlunda 

Kvinna ber om pengar, 

skakar pappmugg, 

hälsar 

Kvinna går förbi, tittar 

framåt, kort blick. 

27 Fre 10/4 

Kl.10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, skylt, tyst 

Man går fram, sedel i 

handen, ger. Ord utbyts. 

28 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Många passerar utan att få 

ögonkontakt, blick fram. 

29 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna svarar nej tack, 

fortsätter, blick framåt. 

30 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna tittar på henne, 

skakar på huvudet. 

31 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Två damer, ena skakar på 

huvudet, blick bortåt. 

32 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna går förbi, blick 

framåt, kniper ihop 

läpparna. 

33 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Man ser på henne vid 

förbipasserande. 

34 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Flera går förbi med 

blicken rakt framför sig. 

35 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna passerar, ler och 

nickar, ögonkontakt. 
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36 Fre 10/4 

Kl. 10.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Man stannar, letar i 

fickor, ser ner, ger 

pengar, ord utbyts. 

37 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

går fram, pappmugg, 

foto, säger please 

Många ignorerar honom, 

några skakar på huvudet, 

undviker ögonkontakt. 

38 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

går fram, pappmugg, 

foto 

Kille håller fram hand, 

lämnar mynt när muggen 

sträcks fram, ord utbyts. 

39 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

går fram, pappmugg, 

foto 

Man gräver i byxfickor, 

verkar ej hitta pengar, 

inga ord utbyts. 

40 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

går fram, pappmugg, 

foto 

Grupp om 5 personer, 

vänder sig bort, skakar på 

huvudet. 

41 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Kvinna passerar, han går 

med, hon skakar huvudet, 

viftar med handen. 

42 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Man sitter utan att reagera 

när mannen kommer.  

43 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Några står, pratar, skakar 

på huvudet när mannen. 

44 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna står still, tittar 

kort, försäljaren håller 

upp armarna. 

45 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Två män sitter, skakar på 

huvudet, letar pengar, ger 

något, skakar på huvudet. 

46 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Sittande man skakar på 

huvudet, tittar inte upp. 

47 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Man rundar honom, 

lyssnar, ger klapp på 

axeln, går. 

48 Fre 10/4 

Kl. 16.00 

Utanför station 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Många passerar utan att 

titta, enstaka ögonkast. 

49 Lör 11/4 

Kl. 13.00 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna tittar på honom, 

ler, hälsar utan respons. 

50 Ons 15/4 

Kl. 19.10 

Central gågata 

Bredlunda 

Tre personer ber om 

vägbeskrivning 

Man står, svarar, pekar på 

skylt, de tre diskuterar. 

51 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna passerar, sneglar 

mot pappmuggen. 

52 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna tittar kort, vänder 

sen blicken mot entrén.  

53 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man går fram, har mynt i 

handen, ger, får vinkning. 

54 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna passerar förbi, 

tittar åt andra hållet. 

55 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kille passerar, ger ett kort 

ögonkast. 
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56 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Många personer passerar, 

tittar ner på marken. 

57 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, pratar tyst i 

mobiltelefon 

Man passerar, stannar till, 

tittar på reklam bakom 

mannen, går. 

58 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna tittar kort, vänder 

sen blick mot entrén. 

59 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Flera tittar när de får syn 

på honom, tittar sen bort. 

60 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, pratar tyst i 

mobiltelefon 

Kvinna tittar kort på 

honom, vänder bort blick, 

sen ett till kort ögonkast. 

61 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna tittar kort, sen 

mot entrén. 

62 Tors 16/4 

Kl. 09.50 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Många passerar utan att 

titta på honom. 

63 Tors 16/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man går nära, tittar ner på 

honom, sen mot entrén. 

64 Tors 16/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna stannar till, tar 

fram mynt ur plånbok, ger 

dem, kort ögonkast, ord 

utbyts kanske.  

65 Tors 16/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man passerar, tittar bort 

åt andra hållet. 

66 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Många går förbi, blick 

framåt, ej respons på 

hennes hälsning. 

67 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna tittar på 

tidningarna, viftar sen 

bort med handen. 

68 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna vrider kort 

huvudet mot henne, utan 

ögonkontakt. 

69 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna tittar åt sidan när 

hon möter henne. 

70 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna möter blicken, 

viftar medhanden, skakar 

huvudet. 

71 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredludna 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Man tittar kort, skakar på 

huvudet, kvinna bredvid 

skakar sen på huvudet. 

72 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna tittar kort, ler, sen 

blick framåt. 

73 Tors 16/4 

Kl. 10.40 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Några tittar helt kort, sen 

blicken framåt. 

74 Tors 16/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Många passerar med kort 

blick, tittar sen bort. 

75 Tors 16/4 

Kl. 17.00 

Utanföraffär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Tjej går direkt fram, mynt 

i handen, ger och får tack. 
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76 Lör 18/4  

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna ser henne, hälsar, 

ler, stannar, pratar lite. 

77 Lör 18/4 

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Vissa tittar inifrån entrén, 

sen bort. Vissa helt bort. 

78 Lör 18/4 

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Flera tittar på henne en bit 

bort, sen blick mot entrén. 

79 Lör 18/4 

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar tillbaka, ler 

stort, hälsar, tittar bort. 

80 Lör 18/4 

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda  

Tjej ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man går fram, sträcker 

fram hand, ger mynt, 

blick mot mugg, får tack. 

81 Lör 18/4 

Kl. 12.40 

Utanför affär 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Kvinna köper, ger pengar, 

önskar trevlig helg. 

82 Lör 18/4 

Kl. 12.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Man ber om pengar via 

tidningsförsäljning 

Personer passerar förbi 

utan att reagera. 

83 Lör 18/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

En del passerar förbi nära 

utan att titta på henne. 

84 Lör 18/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna stannar, tar 

pengar ur ficka, 

överlämnar. Ord utbyts. 

85 Lör 18/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Många passerar utan att 

titta, blick rakt fram. 

86 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Förbipasserande tittar 

kort, väjer undan. 

87 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna passerar med 

blicken rakt framför sig. 

88 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Många passerar utan att 

uppmärksamma henne. 

89 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna ser på tidningen, 

stannar, nej tack, letar 

mynt, skakar huvudet. 

90 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Tre personer, en skakar 

på huvudet, kort blick. 

91 Sön 19/4 

Kl. 15.50 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man passerar, sträcker 

fram handen, släpper 

mynt, får tack. 

92 Mån 20/4 

Kl. 08.50 

Utanför station 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Många ser en bit bort, sen 

blick bort mot tågen. 

93 Mån 20/4 

Kl. 08.50 

Utanför station 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

En del personer vänder 

inte blicken mot kvinnan. 

94 Mån 20/4 

Kl. 08.50 

Utanför station 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna, tittar på ryggen, 

vrider sen, tittar kort. 

95 Mån 20/4 

Kl. 08.50 

Utanför station 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Några ger kort ögonkast, 

de flesta tittar bortåt. 

96 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna tittar kort, sen 

bort, tillbaka igen. Ler, 

skakar på huvudet. 
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97 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man närmar sig, tar fram 

mynt, överlämnar när 

nära, får tack. 

98 Mån 20/4  

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Några personer går förbi 

utan att titta på henne. 

99 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Kvinna går förbi, håller 

upp öppna handflator. 

100 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man tittar kort på henne, 

sen bort med blicken. 

101 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man visar öppna 

handflator, sen stannar, 

letar pengar, ger. 

102 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Kvinna skakar på huvudet 

och säger inget, tittar bort. 

103 Mån 20/4 

Kl. 13.00 

Central gågata 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar 

via tidningsförsäljning 

Många personer passerar, 

ofta utan kort blick. 

104 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Många passerar förbi med 

blicken rakt framför sig. 

105 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man går förbi, tittar på 

marken och pappmuggen. 

106 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna passerar, tittar 

ner, sneglar. 

107 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar ner och 

säger hej. 

108 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man tittar kort ner, sen 

bortvänd blick. 

109 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Flera närmar sig bakom 

ryggen, tittar rakt framför 

sig. 

110 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man passerar, tittar på 

glasögon i handen. 

111 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar ner på 

honom, ler, hälsar med 

kort nick, går förbi. 

112 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Sex ungdomar går förbi, 

en ger mannen kort blick. 

113 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

En grupp går förbi, en 

tittar på marken, sneglar. 

114 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man närmar sig, tittar 

kort ner på honom. 

115 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man tittar i marken, 

skakar huvudet, säger nej. 

116 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna stannar, tar fram 

pengar, backar till honom, 

ger pengar, får tack. 

117 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Några personer passerar 

utan att titta eller svara. 

118 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar ner, säger 

inget, sen blicken framåt. 
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119 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Två kvinnor tittar kort, 

sen lyfter blicken framåt. 

120 Mån 20/4 

Kl. 17.00 

Utanför affär 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar ner och 

svarar hej hej. 

121 Mån 20/4 

Kl. 17.20 

Utanför station 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Många passerar förbi utan 

att titta, blicken framåt. 

122 Mån 20/4 

Kl. 17.20 

Utanför station 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man går förbi, tittar på 

honom och hälsar. 

123 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Många passerar utan att 

blick mot honom. 

124 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Kvinna på väg in, tittar på 

skylten ej på mannen. 

125 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Kvinna tittar på skylten, 

ej på mannen, går förbi. 

126 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, 

hälsar 

Kvinna går förbi utan att 

reagera. 

127 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Kvinna tittar kort, hälsar, 

han svarar inte. 

128 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Kvinna ger kort blick 

medan hon passerar. 

129 Mån 20/4 

Kl. 17.30 

Utanför bibblan 

Bredlunda  

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, tyst 

Par passerar förbi, 

kvinnan tittar kort. 

130 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Många går förbi utan att 

titta på henne. 

131 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar, ler, hälsar. 

Lyfter blick när kvinnan 

säger please. 

132 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar bortåt när 

hon passerar. 

133 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna stannar, letar i 

väskan, slutar, fortsätter 

framåt, förbi. 

134 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man går förbi utan att 

reagera. 

135 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar kort ner och 

nickar, passerar. 

136 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar kort ner, 

vänder blicken framåt. 

137 Tis 21/4 

Kl. 10.30 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar ner, ler lite, 

mumlar hej. 

138 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Två ungdomar passerar, 

tittar ner, svarar inte. 

139 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda  

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Två personer passerar, 

kvinnan tittar ner och ler, 

lyfter blicken. 

140 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Man går förbi, tittar 

framåt, ner på telefonen. 
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141 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Kvinna tittar kort ner, sen 

vänder blick bortåt. 

142 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Kvinna ber om pengar, 

pappmugg, hälsar 

Två kvinnor går förbi, 

den ena tar fram pengar i 

farten, ger, får tack. 

143 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Person frånvarande, 

skylt, pappmugg 

Två kvinnor passerar och 

tittar ner på skylten. 

144 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda  

Person frånvarande, 

skylt, pappmugg 

Kvinna passerar, tittar på 

skylten. 

145 Tis 21/4 

Kl. 10.40 

Utanför café 

Bredlunda 

Person frånvarande, 

skylt, pappmugg 

Tre kvinnor passerar, två 

tittar ner på skylten. 

146 Tis 21/4 

Kl. 11.10 

Utanför butik 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

skylt, pappmugg, 

hälsar 

Flera personer passerar 

med blicken fram, ej mot 

honom. 

147 Tis 21/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Några går förbi utan att 

titta på honom. 

148 Tis 21/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man passerar, tittar kort, 

sen blick mot entrén. 

149 Tis 21/4 

Kl. 10.20 

Utanför galleria 

Bredlunda 

Man ber om pengar, 

pappmugg, tyst 

Man passerar, tittar kort 

ner, sen blick mot entrén. 

 

 


