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Sammanfattning 
 
Denna studie har som syfte att studera en del av verksamheten som bedrivs på mötesplatsen 
Hjärtpunkten i Luleå i stadsdelen Hertsön. Det sker en pågående kartläggning i Luleå om 
barnfattigdom. Den visar att det finns en problematik i stadsdelen Hertsön då stadsdelen har 
dubbelt så hög andel familjer och barn som är utsatta för barnfattigdom än genomsnittet i 
olika stadsdelar i Luleå. En metodtriangulering har genomförts där både kvantitativ och 
kvalitativ data samlats in i form av intervjuer och enkäter. Studien är begränsad till barn och 
ungas upplevelser när de vistas på Hjärtpunkten samt vilka individer som väljer att besöka 
mötesplatsen. Resultatet från intervjuerna visar att barn och unga upplever Hjärtpunkten som 
en trygg plats där de har möjlighet att få hjälp, finna nya kamrater och utföra olika typer av 
aktiviteter. Enkäterna tyder på att den övervägande delen besökare är i åldern 5 till 10 år, 60 
år eller äldre. Det är fler kvinnor än män som besöker Hjärtpunkten varav 35 % har utländsk 
bakgrund. Med hjälp av tidigare forskning och relevant teoribildning om bostadsområden, 
barnfattigdom, barns välbefinnande, kapital och identitet har studiens resultat kunna 
bestyrkas, analyserats och diskuterats. Där har även framkommit utvecklingsmöjligheter för 
Hjärtpunkten. 
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Abstract  
 
This study aims to study a part of the business conducted at the meeting point Hjärtpunkten in 
Lulea neighborhood Hertsön. There is a current survey in Lulea on child poverty. It shows 
that there is a problem in the district Hertsön when the district has twice the proportion of 
families and children who are victims of child poverty than the average in different 
neighborhoods in Lulea. A triangulation were conducted both quantitative and qualitative data 
collected through interviews and questionnaires. The study is limited to children and young 
people's experiences when staying at Hjärtpunkten as well as the individuals who choose to 
visit the venue. The results of the interviews show that children and young people 
experiencing Hjärtpunkten as a safe place where they can get help, find new friends and 
perform different types of activities. Surveys indicates that the majority of visitors are aged 5 
to 10 years, 60 years or older. There are more women than men who visit the Hjärtpunkten of 
which 35% have a foreign background. Using previous research and relevant theories about 
housing, child poverty, child well-being, equity and identity study the results be verified, 
analyzed and discussed. There are also opportunities for the Hjärtpunkten to development 
which has been revealed. 
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Inledning 
 
Barn och ungas grundläggande rättigheter är hälsovård, utbildning, skydd och näring. När 
dessa behov är uppfyllda kan barn växa upp starka och friska. Barn utgör en stor andel fattiga 
i hela världen och konsekvenserna av ekonomisk utsatthet kan man hitta både på 
internationell, nationell och på en lokal nivå (Unicef, 2016).  
Som barn är det viktigt att få känna tillhörighet och en stark identitet. Ungdomar från olika 
etniska grupper som lever i samhällets utkanter söker aktivt en känsla av samhörighet och 
gemenskap. På så sätt söker sig barn och ungdomar under sina liv genom många olika grupper 
för att sträva efter tillhörighet. Kompisar och vänner spelar därför stor roll för barn och 
ungdomar (Peterson, Svensson & Addo, 2003). 
 
Det pågår en kartläggning i Luleå om barnfattigdom. Den visar att en problematik i stadsdelen 
Hertsön som har dubbelt så hög andel familjer och barn som är ekonomiskt utsatta i högre 
utsträckning än genomsnittet i Luleå. På Hertsön råder lägre utbildningsnivå och 
sysselsättning bland de boende och sämre psykisk och fysisk ohälsa än övriga stadsdelar i 
Luleå.  
 
Luleå kommun har beslutat att lyfta Hertsön som ett område utifrån välfärdsredovisningen. 
Den beskriver hur hälsan är fördelad i Luleå kommun och vilka skillnader som finns gällande 
levnadsvillkor och levnadsvanor mellan de olika bostadsområdena i kommunen. 
Utifrån välfärdsredovisningen är målet att göra stadsdelen Hertsön till en aktiv och levande 
stadsdelkärna med tillgängliga lokaler där unga och barn samt deras familjer kan samlas för 
att utföra olika aktiviteter för att utveckla området till en hälsosam och trygg stadsdel 
(Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014). 
 
Luleå kommun har sedan ett år tillbaka startat projektet Hjärtpunkten i stadsdelen Hertsön. 
Hjärtpunkten är en öppen mötesplats för alla människor med ett primärt syfte att nå barn, 
ungdomar och föräldrar som befinner sig i en ekonomisk utsatthet. Verksamheten 
Hjärtpunkten vänder sig till alla Hertsöbor. Hjärtpunkten ska framförallt kunna hålla med 
kostnadsfria aktiviteter, kunna ge viktig samhällsinformation till besökande, ökad integration, 
på sikt kunna öka individers samhällsengagemang och minska utanförskap bland barn, unga 
och deras familjer (Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014). 
 
De framgångskriterier som finns för mötesplatsen Hjärtpunkten är att flera nationaliteter och 
åldersgrupper kan mötas såväl dag som kvällstid samt att målgruppen kan medverka och 
påverka verksamhetens innehåll (Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014). Mötesplatsen ska vara 
neutral så även myndigheter har möjlighet att besöka verksamheten för att möta individer som 
kan ha en svag förankring i samhällslivet och i vanliga fall inte självmant tar kontakt med 
myndigheter. Man menar att ett samhällsengagemang och inkludering bidrar till starkare 
indikatorer för minskade ohälsotal. 

Ur ett sociologiskt perspektiv blir detta därför intressant att undersöka hur barn och unga 
upplever mötesplatsen Hjärtpunkten. 
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Lyckas mötesplatsen Hjärtpunkten att samla individer från olika länder och kulturer och är 
deras verksamhet och aktiviteter nog attraktiv för dem som bor på Hertsön? 

Hjärtpunkten startades på grund av att Hertsön är ett ekonomiskt utsatt område därför kommer 
det i studien med hjälp av tidigare forskning, presenteras områden där problematiken med 
ekonomisk utsatta finns och hur det påverkar samhället framförallt när det gäller barn och 
unga. 

 
Syfte 
 

Syftet med denna studie är att studera en del av verksamheten som bedrivs på mötesplatsen 
Hjärtpunkten i Luleå i stadsdelen Hertsön. 

 

Frågeställningar 
 

        -          Vem besöker mötesplatsen Hjärtpunkten? 

        -          Hur upplever barn och unga mötesplatsen Hjärtpunkten? 

        -          Varför går barn och unga till mötesplatsen Hjärtpunkten? 

 

Avgränsning  
 

Studien har begränsat sig till en del av verksamheten som bedrivs på Hjärtpunkten med 
inriktning mot barn och ungas upplevelser och varför just de väljer att besöka Hjärtpunkten. 
På uppdrag av Hjärtpunkten har det även utformats en enkät som besvarar vilka som besöker 
mötesplatsen. 
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Hertsön  
 

Hertsön är en stadsdel som ligger fem kilometer öster om Luleå Centrum. Det är det största 
bostadsområdet utanför innerstaden i Luleå. Befolkningsmängden räknas till cirka 5580 
individer och det finns upp till 97 nationaliteter. Hertsön har ett brett föreningsliv med flera 
föreningar inom idrotten och tillgång till livsmedelsbutiker, badhus, bibliotek, kyrkor och 
fritidsanläggningar. För närvarande finns det förskolor, lågstadieskola, mellanstadieskola och 
högstadieskola. De finns även tillgång till vård- och omsorgboende samt hälsocentral. 
Kommunen har en vision att utveckla Hertsön som ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart Luleå till 2050 (Lulea, 2015). 

Hjärtpunkten  
 

Mötesplatsen Hjärtpunkten bemannas och sköts av personal som är anställda vid 
Arbetsmarknadsförvaltningen. Det ska även finnas möjlighet att utföra praktik eller 
subventionerade anställningar i verksamheten för arbetssökande. I projektbeskrivningen 
förväntas lokalen användas sju dagar i veckan, såväl både dagtid och kvällstid för att finnas 
tillgänglig till så många boende som möjligt. På så sätt blir det tryggare att vistas i centrum.  
I nuläget är lokalen öppen måndag till fredag mellan klockan 10 och 17, ibland längre 
beroende på vilka aktiviteter som sker i lokalen. Varje tisdag serveras soppa till en kostnad av 
20 kronor.  
På hemsidan kan man läsa att alla är välkomna in på en kopp kaffe och samtidigt för den som 
vill, få information om vad som händer på Hertsön och i lokalen. Personalen gör sitt bästa för 
att svara på frågor och hitta svar för de besökare som vistas på Hjärtpunkten (Hertsön, 2013). 
 

Disposition  
 

I nästa kapitel presenteras tidigare forskning. Hjärtpunkten startades på grund av att Hertsön 
är ett ekonomiskt utsatt område därför kommer det att med hjälp av tidigare forskning 
presenteras områden där problematiken med ekonomisk utsatta finns och hur det påverkar 
samhället framförallt när det gäller barn och unga. I efterföljande kapitel behandlas tre teorier. 
Beskrivning av Giddens teori om identitet, integration och kulturella skillnader. Bourdieus 
utbildningssociologi om individers livsstilar och kapital samt Peterssons om vad miljö betyder 
för barn. Därefter presenteras metoden som beskriver hur studien genomförts, val av metod, 
tillvägagångssätt och urval, bearbetning och analys av data, etiska försäkringsprinciper samt 
validitet- reliabilitetsbegrepp. Vidare redovisas resultatdelen för den kvalitativa empirin. I 
avsnitt fem redovisas resultatet för den kvantitativa data och slutligen presenteras en 
avslutande diskussion och slutsatser. 
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Tidigare forskning 
 
Barns rättigheter och fattigdom 
 

FN:s konvention om barns rättigheter, eller också kallad barnkonventionen innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och bildades den 20 november 1989. Antalet 
länder som anslutit sig till konventionen är 196 och skrivit under att följa reglerna, förutom 
USA. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år. Det finns 54 artiklar 
som syftar till att behandla barn med respekt, få barn att komma till tals, inte diskrimineras 
oavsett bakgrund. Barn har rätt till inflytande och har också rätt till utveckling och ett liv. 
Enligt konventionen är det staten som har det yttersta ansvaret för att se till att varje barn får 
sina rättigheter förverkligade. Familjen har alltid ett huvudansvar för sitt barn men varje stat 
är skyldig till att stötta familjerna och främja för att föräldrarna tar hand om sina barn på bästa 
sätt (Unicef, 2016). 

Brist på valmöjligheter, anständig levnadsstandard, brist på inflytande över sin livssituation är 
en definition på fattigdom. När barn räknas som fattiga är när de går miste om de 
grundläggande rättigheterna såsom utveckling, hälsa och näring, skolgång, rent vatten och 
toaletter, tak över huvudet och skydd, information och delaktighet. Fattigdom mäts på många 
olika sätt. Ett sätt är absolut fattigdom där världsbanken räknar på de individer som är extremt 
fattiga när de har en inkomst under cirka 16 svenska kronor (1,90 $) om dagen per person. 
Fattigdomsgränsen är satt till en nivå som behövs för att kunna överleva. Ett annat sätt att 
mäta fattigdom är undernäring, fattigdom och hunger går ihop då få individer väljer att handla 
mat för sina pengar. Sammanlagt beräknas 850 miljoner människor runt om i värden inte 
kunna äta sig mätta varje dag. Relativ fattigdom innebär en fattigdom sett till förhållandet i 
större delar av befolkningsgenomsnittet som ger ett mått på en nationell fattigdomsgräns. 
Unicef gjorde år 2012 en undersökning i 35 höginkomstländer utifrån det relativa måttet på 
fattigdom som visar att sammanlagt 30 miljoner barn lever i fattigdom varav i Sverige lever 
7,3 procent av barnen i relativ fattigdom (Unicef, 2016). 

 

Ekonomiska behov 
 
Fattigdom har en betydande roll i utformning av ett människoliv. Låga inkomster, bristande 
utbildning, brist på bostäder med mera leder till en viss utsatthet (Asad & Mussawar, 2015). 
En anledning att kunna minska problemet är en miljö baserad på utveckling och 
välbefinnande som omfattar säkerhet, hälsa, prestation, delaktighet och ekonomisk tillväxt. En 
stor betydelse för integration och förhindra utanförskap av unga är tillgänglighet och tillgång 
till lokala tjänster, särskilt samhällstjänster. Tillhandahållandet av lokala tjänster inom 
bostadsområden bidrar till minskat utanförskap så barn kan känna sig delaktiga och ingå i 
normala aktiviteter. Studien är gjord i Pakistan där den sociala klassen är ganska splittrad på 
grund av landets situation (Asad & Mussawar, 2015). 
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Huvudsyftet med studien att ta redan på effekten om barn som blir utestängda på grund av 
olika familjeförhållanden samt inkomst. Familjens inkomster för de flesta var otillräckliga för 
att uppfylla de ekonomiska behoven.  
Resultatet av studien tyder även på sämre tillgång till lokala tjänster som hindrar ungdomar att 
ha ett aktivt samhällsengagemang. Barn från familjer med otillräcklig inkomst var mest 
benägna att hamna utanför det sociala livet samt ha ett sämre socialt skyddsnät. I studien finns 
vissa förslag på insatser att stärka en gemensam välfärd (Asad & Mussawar, 2015). 
 
Ekonomisk utsatthet för barn  
 

Paul Dornan och Kirrily Pells (2015) menar att barnfattigdom skapar en ekonomisk och social 
utveckling som påverkar och ger effekter negativt i framtiden för de som blir utsatta.  
Barn som växer upp utanför storstan och är påverkade av ekonomisk utsatthet kommer 
sannolikt att få ökade sociala förväntningar på sig inom skolan. Det innebär förväntningar 
som är svåra för omgivningen att urskilja då barn och unga kan uppfattas stressade och 
oroliga över sin situation. De vill inte att kompisar ska veta att de inte har pengar i samma 
utsträckning som andra och hur de har det inom familjen. Att inte kunna delta i aktiviteter 
som har en avgift tillsammans med sina kompisar. Till sist kan det leda till att man inte blir 
tillfrågad och istället hamnar i utanförskap och det är mer tabu att berätta att man inte har råd. 
Därför är det viktigt med en gynnsam miljö inom hemmet som anses vara ett socialt skydd för 
barnen (Dornan & Pells, 2015). 

 
Författarna menar också att politik har en stor betydelse. Behovet är att fokusera tidigt på 
hälsa, sociala tjänster, skolan och utbildning. Fattigdom kränker barns grundläggande 
rättigheter till utveckling, överlevnad, liv och närvaro. Barn riskerar dessutom att bli fattiga i 
senare ålder. Det finns förväntningar bland unga och deras familjer att investering på 
utbildning kommer att medföra livsförändrade resultat. Skolgång ger fattiga barn en viktig 
möjlighet att förbättra deras livschanser men då behövs även en bred strategi från 
myndigheter för att minska fattigdom och skapa möjligheter för ungdomar (Dornan & Pells, 
2015). 
 

Barns välbefinnande 
 

Gillian Schofield och Mary Beek (2009) menar att barns välbefinnande dels bygger på 
rättigheter, livskvalité, fattigdom, social utslagning och dels villkor. Fem koncept för ett barns 
välbefinnande är behov, materiella resurser, livskvalitet, rättigheter och integration som ökar 
chanser för att förbättra barns framtid. Fattigdom har en förmåga att förändra levnadsmönster 
i ett samhälle. Den mest uppenbara lösningen skulle vara att maximera familjers inkomst med 
exempelvis utöka statliga förmåner. Även fokusera på arbetslösa ungdomar och förse fler 
föräldrar och medarbetare med nya kunskaper som i sin tur ger en bättre barnomsorg och 
lönsamhet.  
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När förbättring av levnadsstandarden sker genom väl skötta bostäder, tillgång till butiker, 
sjukhus, bibliotek kan sådana strategier minska att fattigare familjer kan spendera pengar på 
annat om stat och kommun kan stå för till exempel de lokala investeringarna som skapar en 
bättre levnadsstandard men även sysselsättning för individer.  
Livskvalitén kan på så sätt definieras som ett barns subjektiva välbefinnande och personlig 
utveckling i en sund och välmående miljö. Genom insatser för att göra gator säkrare, bygga 
fler lekparker och en naturlig miljö bidrar det till utveckling och upprätthållande av relationer 
mellan barn och deras familjer, vänner och samhället (Schofield & Beek, 2009).  
 
Bostadsområden 
 
I stora överbefolkade städer, där familjer som har låg inkomst har dessa inte alltid råd med 
dyra bostäder (Ying, 2013). Samhällen som har en lägre standard på bostäder förknippas med 
låginkomsttagare, brist på arbetstillfällen, brist på socialt kapital samt att den sociala 
interaktionen påverkas negativt. Statistik tyder på förekomsten av ett visst stigma som leder 
till att den sociala identiteten påverkas negativt bland låginkomsttagare. Resultaten visar även 
att tillfälliga bostäder inte är tillfredsställande för befolkningen. Samhällen som finns utanför 
storstäder har inte tillräckligt med stöd i närheten när det gäller utbildning, vård, näringsliv 
etcetera. Enligt Ying (2013) som menar att om de sociala tjänsterna förbättras såsom 
tillgängligheten till arbetstillfällen, högre standard på bostäder, mötesplatser är det ett 
effektivt sätt att stärka befolkningens identitet, socialt kapital, sammanhållning, trygghet i 
bostadsområden och det i sin tur leder till harmoniska samhällen.  
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Teori  
 
Miljö för barn 
 
Det sker stora förändringar hos barn och ungdomar under deras uppväxt. När barn börjar 
skolan ökar förväntningarna i skolan inom familjen och vänner (Petersson, 2004). Ungdomar 
passerar vissa stadier i sin utveckling och man frigör sig allt mer från föräldrarna och andra 
vuxna som man har i sin närhet. För många unga människor betyder familjen trygghet även 
om ungdomar väljer att utveckla sin fria zon för att undvika vuxennärvaro. Barn och unga 
lever efter olika former av vardagsliv allt beroende på kulturella, sociala och ekonomiska 
förutsättningar. Tidigare såg man barnet och ungdomen som ett objekt. Numera ser man 
barnet som en aktör då denne med hjälp av vuxna socialiseras succesivt in i samhället. Innan 
barn och unga skolas in för fort in i vuxenlivet är det viktigt med ”leken” som är i sitt 
ursprung en social faktor. Leka tillsammans med andra barn och skapa en interaktion. Barn i 
tidig ålder använder sina sinnen, tankar och kropp vid leken. Vid leken tillsammans med 
andra skapas ibland konflikter, då lär sig barnet att de finns andra viljor och vilken betydelse 
deras beteenden och relationer har i samvaro med andra individer. Leken har en betydande 
roll för identitetsutvecklingen. På så sätt kan barn och unga utvecklas och det visar sig att ju 
trivsammare miljö och bostadsområden de befinner sig inom stärker deras sociala nätverk 
(Petersson, 2004). 
 
Barn och ungas fem miljövillkor 
 
1- Delaktighet; Där möjlighet till medskapande ska finnas. Platser där lek och fantasi ska 
kunna ges möjlighet till enskildhet och möten. Det sociala samspelet och det fysiska är viktigt 
och kräver en planmässig öppenhet. 
 
2- Hemkänsla; Där känner sig individen hemma i ett område leder det till något positivt och 
leder till kontinuitet i livet. 
 
3- Tydlighet; Hemmet och övriga platser ska ge kropps- och sinnesupplevelsers där det ska 
vara enkelt att orientera sig och samtidigt kunna laddas med mening och innehåll. 
 
4- Överskridande; Ett grannskap får inte vara för litet, avgränsat och isolerat. Det är viktigt att 
det finns öppenheter så barn och unga kan tänja sina egna gränser. 
 
5- Utforskande; En miljö bör innehålla olika element där möjligheten till utmaningar 
utvecklas och finna något där som intresserar dem.  
 
Det är viktigt för ungdomar att det finns allmänna platser där former av öppenhet och 
meningsutbyte kan ske. När unga tillbringar sin fritid på offentliga platser är det ofta en 
självvald aktivitet.  
När de tillbringar sin tid utanför hemmet kännetecknas det av en social kontroll där 
omgivningen gör att de unga känner trygghet och säkerhet.  
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Att skapa platser där barn och unga känner trygghet tar tid, därför är det viktigt att låta dessa 
komma till tals och lyssna så inte utvecklingsprocessen stannar vid (Petersson, 2004). 
 
Kapital 
 
Enligt Jönsson et.al (1993) som tolkat Pierre Bourdieu kan livsstil ses som system där 
individers egenskaper passar ihop och på så vis kan även våra sociala handlingar betraktas 
(Jönsson, Trondman, Arnman & Palme, 1993). De val vi individer gör är starkt relaterat till 
våra existensbetingelser som format oss. När man relaterar till sociala handlingar sätts de i 
reproduktionsstrategier. Familjer eller individer som omedvetet strävar efter att bevara, eller  
utöva sina kapitalinnehav vill frekvent förbättra sin position inom klasspositioner. När 
individer växer upp formas de efter sina existensbetingelser där man vill investera och tillägna 
sig vissa former av tillgångar (Jönsson et al., 1993). 
 
Bourdieu (Jönsson et al., 1993) utvecklade olika kapitalbegrepp.  
 
1- Ekonomiskt kapital; Som avser ett innehav av kontroll över sina ekonomiska tillgångar. 
Kontroll på så vis att man har resurser och kunskap om ekonomin. 
 
2- Kulturellt kapital; Innefattar individens tillgång till den legitima kulturen såsom skolsystem 
och högre utbildningar. Men även språkbruk och en form av förtrogenhet med att ha en ”god 
smak” eller ”finkultur”.  
 
3- Socialt kapital; Avser alla sociala förbindelser och kontakter som är av stor vikt för 
individens möjligheter i livet. Såsom vänner, familjen, släktband och generella nätverk. 
 
4- Symboliskt kapital; Tillskriver tillgångar. Vilka tillgångar som helst som ger ett värde. 
 
Har en individ tillgång till ett visst kapital erbjuds den helt andra möjligheter i livet än 
individer som saknar dessa. När individer vistas i bestämda sociala miljöer upprätthåller de 
olika tanke- och handlingssätt ett så kallat habitus som hjälper individer att utveckla sina 
livsstilar och existensbetingelser. Ett system där individers handlingar och tankemönster är 
föränderliga samt formas och upprättas i de sociala miljöerna. De sociala miljöerna befinner 
sig i olika rum, så kallade fält där positioner, aktiviteter och relationer är ändamålsenliga inom 
fälten. Det verksamma fältet är där individer har sitt nätverk och placeringar i relation till 
kapitalformerna (Jönsson et al., 1993). 
 
Identitet  
 

Anthony Giddens (2003) definierar sociologin som en systematisk studie av mänskliga 
samhällen men med en viss betoning på industrialiserade och moderna system. Sociologin kan 
vara speciellt praktisk vid medvetenhet och självkännedom som är en utgångspunkt för att 
individer ska kunna förbättra och förändra sina livsvillkor.  
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Giddens (2003) beskriver vidare socialisation som är när nya medlemmar eller barn lär sig 
den livsstil som råder i samhället, det vill säga när överföring av kulturen från generation till 
generation sker. Ett barns födelse påverkar föräldrar då de har ett ansvar över barnets fostran. 
Genom föräldraskapet lär sig barnet nya saker och anknyter till föräldrarna. 

Det innefattar även äldre personer då de förblir föräldrar när barnet i sin tur får egna barn. En 
uppsättning av relationer genom generationerna skapas och för dem samman. Därför uppfattas 
socialisationen som en livslång process. Giddens (2003) menar att vi människor blir 
påverkade av den kulturella miljön som vi föds och växer upp i när det gäller vårt beteende. 
Det betyder inte att vår fria vilja och individualitet berövas även om vi är i samspel med 
andra. Vi utvecklar en identitet, självständiga tankar och handlingar. Individer kan på så sätt 
själva bestämma vad de vill bli, då det finns förutsedda möjligheter att forma våra identiteter 
och oss själva (Giddens, 2003).   

Identiteten i generell bemärkelse rör den uppfattning vi har om oss själva och vad som är 
meningsfullt för oss. De främsta identitetkällorna omfattar kön, etnicitet eller nationalitet, 
sexuell läggning och samhällsklass. Social identitet och personlig identitet är det sociologer 
brukar tala om. Social identitet kännetecknande när en individ tillskrivs en position som till 
exempel pappa, polis, ogift. Personlig identitet handlar om den utveckling som vi människor 
själva går igenom. Processen beskriver upplevelser hos oss själva och att vi är unika. Det är 
när vi är i samspel med yttervärlden vi formar eller skapar en uppfattning av oss själva. Vår 
identitet stärks därför genom samspel med andra (Giddens, 2003). 

 

Kulturella skillnader och integration 
 
Kulturer skiljer sig åt genom uppfattningar som det mänskliga beteendets mångfald och 
samvaro (Giddens, 2007). I varje land finns olika kulturer som har skilda förväntningar på hur 
vi människor förväntas uppträda, det som anses vara normalt i ett land kan vara icke 
accepterat i ett annat land. Den befolkning som flytt från sitt ursprungs land och anlänt till ett 
annat land åtskiljer sig etniskt, kulturellt och språkligt och därmed kännetecknas av 
subkulturer som ofta lever vid sidan av storstäderna. Subkulturerna samhörighet är i stor vikt i 
ett främmande land, då denna grupps gemensamma livsstil kan resultera i förändringsarbeten.  
Begreppet integration används oftast för att rubricera den process som framgår genom 
människor med ett annat etniskt ursprung än ursprungslandet för att bli delaktiga i samhället. 
Giddens (2007) nämner tre modeller för integrationen.  
 
1 – Assimilering; Vilket betyder att de som invandrat till ett land anpassas till de normer och 
värderingar som landet har samt landets traditioner. För att en invandrare ska kunna integreras 
krävs anspråk på detta, framförallt att lära sig språket och ändra sin livsstil för en 
framgångsrik assimilering. 
 
2 – Smältdegeln; Innefattar att de som invandrat inte behöver ta för långa avstånd från de 
egna traditionerna, synsätten och kulturen för att integreras. 
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Utan kunna smälta samman och blandas med andra i ett samhälle. På så sätt kan grundas till 
nya kulturella mönster som i sin tur leder till mångfald och bidrar till en social omgivning. 
 
3 – Kulturell pluralism; Giddens (2007) menar att ett pluralistiskt samhälle bör eftersträvas. 
Nationens liv betraktas och accepteras och anses som viktigt för etiska skillnader. 
Subkulturerna får ett erkännande och därigenom samma rättigheter och status i nationens liv. 
Giddens (2007) betonar att det krävs generella och omfattande insatser för att uppnå en status 
”olika men jämlika”, ett mål som blir svårt att uppfylla om omgivningen uppfattar etiska 
minoriteter som ett hot mot den personliga tryggheten, jobben och den nationella kulturen 
som råder. 
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Metod  
 
Forskningsansats 
 
Det finns två tillvägagångssätt att förbinda teori och metod. Den ena är induktiv ansats som 
innebär att forskningen går från empiri till teori det vill säga att man drar generella slutsatser 
utifrån de empiriska data som samlats in. Det andra tillvägagångssättet är deduktion som 
innebär att forskningen utgår från en teori till empiri. Utifrån teorierna utformas hypoteser 
som prövas mot verkligheten (Thurén, 2007). Studien utgick från den induktiva ansatsen. 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur barn och unga uppfattar och 
upplever Hjärtpunkten.  
 

Val av metod  
 
I studien användes både kvantitativ metod och kvalitativ metod. När man använder båda 
metoderna kallas detta för metodtriangulering. Metodtriangulering är en kombination av 
undersökningsmetoder som används för att besvara en och samma forskningsfråga från olika 
perspektiv (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Om slutresultatet inte är likvärdiga från 
metoddelarna så är det forskaren som utför undersökningen som bedömer vilka slutsatser som 
kan dras. Metodtriangulering har för och nackdelar. Nackdelarna är att det är resurskrävande. 
Det tar tid att kombinera metoderna istället för att välja ett sätt att förhålla sig till, eftersom 
insamling av data sker på två olika sätt (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Fördelarna är att det 
stärker resultatet och ger en högre tillförlitlighet. 
 
Den kvalitativa metoden används vid intervjuer, observationer eller liknande där man vill 
tolka vissa fenomen på ett mindre antal individer som deltar i studier. Därför valdes intervjuer 
som metod för att få skapa en djupare förståelse för barn och ungas tankar, upplevelser, känsla 
och livsvärld när dem befinner sig på Hjärtpunkten. På så sätt fånga deras berättelser och 
kroppsspråk när man talar med dem. Den kvantitativa metoden används för att strukturera 
data genom till exempel siffror och kategorier i enkäter det vill säga som i detta fall deskriptiv 
statistisk. Data sammanställs vanligtvis i diagram och tabeller (Erlandsson & Sjöberg, 2013). 
Den kvantitativa metoden användes genom utformandet av en mindre enkät som skulle kunna 
hjälpa verksamheten Hjärtpunkten att få en uppfattning om vilka som besöker mötesplatsen. 
 

Tillvägagångssätt och urval  

 
Det började med en föreläsning på Luleå tekniska universitet där en av föreläsarna 
presenterade några organisationer förslag till examensarbeten. Jag blev intresserad av 
Hjärtpunkten och tog kontakt med den ansvarige och en tid bokades för en träff. Det framkom 
att de ville ha en mindre enkätundersökning som undersöker vilka som i nuläget besöker 
Hjärtpunkten i form av kön, ålder, nationalitet, kännedom etcetera.  
  



 

12 
 

En enkät utformades i programmet Word (se bilaga 1) som delades ut i samband med att 
Hjärtpunkten firade 1 års jubileum och studien blev på så sätt kvantitativ. Under mötet 
beskrevs också anledningen till att Hjärtpunkten startades och då väcktes mitt intresse för barn 
och unga som vistas där. Därför valdes det i denna studie även att utföra intervjuer och 
studien fick en kvalitativ del. På så sätt formulerades mitt syfte och frågeställningar som 
presenterades i ett PM som seminariebehandlades i en kurs på universitetet.  
 
När intervjuguiden utformades användes semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3). Då utgår 
man från frågeområden som inte är detaljerade. På så sätt kan man föra samtalet mer naturligt 
utifrån och låta intervjupersonerna själv till viss del styra samtalet. Det ges även utrymme för 
följdfrågor i samtalet där intervjupersonerna får tid att fundera och reflektera över vissa 
specifika frågor (Howitt, 2012). Intervjuguiden blev då mer som ett stöd för samtalet vilket 
var till stor fördel då intervjupersonerna kunde prata om mycket annat runt omkring som jag 
själv inte hade tänkt på. Desto yngre barn desto större vikt läggs på intervjuaren att utforma en 
intervju som ger barnen en möjlighet att kunna uttrycka sig fritt. Det är även fördel att oavsett 
intervjuns innehåll att den utformas som ett samtal mellan intervjupersonen och intervjuaren 
än alldeles för många färdigbestämda frågor (Erlandsson & Sjöberg, 2013).  
 
Sex intervjupersoner som går skola på mellanstadiet intervjuades enskilt under en veckas tid. 
Intervjuerna varade cirka 40 minuter med varje intervjuperson och spelades in med hjälp av 
mobiltelefon. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) följdes som beskrivs längre ner i denna 
studie under rubriken forskningsetiska principer. För den forskare som väljer att få en insikt i 
barns perspektiv är det viktigt att planera genomförande av intervjun. Forskaren måste hitta 
ett sätt att förhålla sig till barnen eller ungdomarna med en stor öppenhet, respekt och ett stort 
intresse för att verkligen lyssna på dem (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Därför gjordes ett 
försök att “lägga sig” på deras nivå så de inte skulle behöva känna någon press över att jag är 
vuxen vilket jag kände att jag lyckades med. 
 

Bearbetning och analys av data 
 
Efter genomförda intervjuer lyssnades de igenom flertalet gånger och transkription gjordes av 
materialet i ordbehandlingsprogrammet Word. Efter transkriptionen skrevs ett reducerat 
datamaterial ut och betydande enheter eftersträvades för att göra materialet mer fokuserat 
genom att sätta olika färger på återkommande ord. 
Flertalet gånger lästes texten igenom för att finna nyckelord som sedan använts för att koda 
gemensamma teman från varje intervju. Detta kallas för en tematisk analysmetod som är en 
analys som riktar in sig på vad som sagt och hur det sägs (Howitt, 2012).  

 
De teman som kom fram var;  
 
- Utveckling  
- Hjälpsamhet  
- Fritid  
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Nästa bearbetning av data var enkäten som bestod av tio frågor (se bilaga 1). Under studiens 
gång har en insamling av enkäter gjorts som blivit ifyllda på Hjärtpunkten. Enkäterna delades 
ut och samlades in vid de tillfällen jag besökte Hjärtpunkten. En del av enkäterna fanns även 
att fylla i vid ett bord kring Hjärtpunktens entré. De insamlade enkäterna blev 75 stycken som 
sedan matats in i ett Excel dokument. Därefter har jag kontaktat en föreläsare på Universitetet 
som hjälpt mig att föra vidare Excel dokumentet in i SPSS. SPSS är ett datorprogram för 
statisk analys där man analyserar data bland annat. För att mäta vilka som besöker 
Hjärtpunkten har korstabeller utformats. Korstabeller används när man räknar procent och 
utifrån det kan man undersöka om män besöker Hjärtpunkten fler gånger än kvinnor 
tillexempel. I korstabellerna har en bivariat analys utförts där det endast används två variabler, 
en beroende variabel och en oberoende variabel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012). Datan har sedan sammanställs, analyserats och utformats till tabeller i 
programmet Word. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl man mäter det 
man verkligen vill mäta. Validitet innebär att de man vill undersöka verkligen är undersökt 
och inget annat. Det vill säga giltigheten. Reliabilitet (trovärdighet) innebär att de mätningar 
som blivit utförda är korrekta och noggrannhet krävs när data samlas in. Flera undersökare 
ska kunna komma fram till samma resultat med samma metod (Thurén, 2007). Därför valdes 
metodtriangulering för att kunna på bästa sätt besvara mitt syfte och frågeställningar.  
 

Forskningsetiska principer 
 
Alla individer har ett berättigat krav på skydd mot insyn i exempelvis deras livsförhållanden, 
skydd för att inte utsättas för fysiska eller psykiska skador eller kränkning. Det finns ett krav 
på att forskning som bedrivs är av hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). Studien har utgått 
från vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer som är grundläggande i individskyddskravet. Jag 
var väldigt noga med dessa då de intervjupersoner som deltagit i studien är under 15 år samt 
gav all information på ett så åldersanpassat sätt som möjligt. I enkäten fanns all information 
om studiens syfte och samtalen har skett med dem som enkäten delades ut till. Jag fick 
godkännande av personalen samt personalens chef på Hjärtpunkten att vara där och samtala 
med intervjupersonerna. 
 
Det första kravet är informationskravet. Jag informerade intervjupersonerna om vad studiens 
syfte var, vilka villkor som berör intervjupersonerna och att det är helt frivilligt att delta samt 
att de kunde avbryta intervjun när som helst utan förklaring. 
Det lästes även upp ett informationsblad tillsammans med intervjupersonerna för att de så 
långt som möjligt skulle förstå studiens syfte. Det informerades även att informationen enbart 
kommer att användas inom ramen för denna studie och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Det andra kravet samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning bestämmer själva 
över sin medverkan. Forskning där barn deltar är ur ett etiskt perspektiv problematiskt då 
barns förmåga att bedöma risker och konsekvenser är en aning begränsad eller obefintlig. De 
ska även kunna uttrycka dessa ohindrat och vuxna bör respektera barnens uppfattningar 
(Vetenskapsrådet, 2002). Därför skrevs informationsbrev ut där vårdnadshavare kunde skriva 
under och bekräfta att deras barn fick delta i studien (se bilaga 2). Fyra intervjupersoner tog 
med sig informationsbrevet hem för underskrift som jag sedan samlade in. De andra två hade 
vårdnadshavare med sig när de intervjuades. 
 
Tredje kravet är konfidentialitetskravet där samtliga individer som ingår i studien ges 
konfidentialitet. Samt att personuppgifter skall förvaras på ett sätt där obehöriga inte kan ta 
del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen information som nämns i studien ska kunna spåras 
till intervjupersonerna, inte heller vilka som valt att delta.  
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet där uppgifter som är insamlade om enskilda 
personer enbart skall användas för studiens syfte och frågeställningar (Vetenskapsrådet, 
2002). Eftersom ingen information kommer att användas för kommersiellt bruk har även det 
fjärde kravet uppfyllts. 
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Resultat och analys - intervjuer 
 
Fritid 
 
Hjärtpunkten som verksamhet i stadsdelen Hertsön beskrivs nästan som ett fritidshem där 
man kan leka och umgås med sina vänner. Man kan bland annat pyssla, rita och hitta nya 
kompisar. Det är viktigt för ungdomar att de finns allmänna platser där öppenhet och 
meningsutbyte kan ske. När unga tillbringar sin fria tid på offentliga platser är det ofta en 
självvald aktivitet (Petersson, 2004). 
 
Många av intervjupersonerna går till Hjärtpunkten efter att skolan har slutat eller efter 
avslutad middag med familjen. Petersson (2004) menar att familjen betyder trygghet, även om 
ungdomar väljer att undvika vuxennärvaro för att utveckla sin fria zon. Men det är viktigt med 
en gynnsam miljö inom hemmet som även anses vara ett socialt skydd för barnen (Dornan & 
Pells, 2015). Hjärtpunkten fungerar inte bara som ett fritids. Personalen bjuder även på 
popcorn och saft som verkar vara uppskattat hos alla intervjupersoner. 
 
“På fritids får man inte gå vart man vill och man blir inte lika uppvaktat som annars här på 
Hjärtpunkten. Jag brukar gå hit efter skolan men jag är även här under lovet också. Då man 

inte vet alltid vad man ska göra alla dagar, då brukar jag gå hit själv, ibland tar jag med 
kompisar.” 

 
 
På Hjärtpunkten får man göra lite som man vill enligt en av intervjupersonerna som brukar 
ringa till sin kompis och gå gemensamt för att leka på Hjärtpunkten. Ett område ska innehålla 
olika element där möjligheten till utmaningar utvecklas och finna något där som intresserar 
barn och unga (Petersson, 2004). Många av intervjupersonerna frågar sina föräldrar om lov att 
gå till Hjärtpunkten. Har man glömt sin mobiltelefon hemma får man ringa från Hjärtpunkten 
vilket man inte får göra om man går på fritids enligt dem. Om man inte vill leka tillsammans 
med andra kan man enligt en intervjuperson gå åt sidan och bara vila en stund. En annan 
intervjuperson berättar att det är en ganska lugn stämning. Ingen av det intervjuade går för 
tillfället på fritids. En del av dem har andra fritidsaktiviteter såsom basketträningar, fotboll 
och simning. De spenderar gärna sin fritid på Hjärtpunkten efter att skolan slutat. 
 
Det är många föreningar som bokar lokalen för att kunna bedriva sin verksamhet. Förut fanns 
Unga Örnar verksamma på Hjärtpunkten enligt en intervjuperson. Då kunde man följa med 
dem och utföra en massa olika aktiviteter som intervjupersonen tyckte var jätte bra. Alla 
intervjupersoner känner att man kan vara sig själv på Hjärtpunkten. Man behöver inte göra sig 
till för någon utan komma precis som man är, som citatet nedan belyser. 
 

”Jag kan vara mig själv här och behöver inte tänka på vad andra tycker om jag skulle säga 
nå konstigt.” 
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Intervjupersonen gör en jämförelse att när man är i skolan kanske man måste tänka på vad 
man gör och säger för att inte framstå som dum eller så. Det framgår att det är avslappnande 
att gå till Hjärtpunkten bara för att vara sig själv. Barns subjektiva välbefinnande och 
utveckling definieras som livskvalité. När barn vistas i en välmående miljö bidrar det till både 
utveckling av relationer och sunda miljöer (Schofield & Beek, 2009).  
 
Innan intervjupersonerna visste att Hjärtpunkten fanns gick de på fritids eller direkt hem med 
några vänner som en intervjuperson citerar. 
 

“De var under sommarlovet jag fick reda på att Hjärtpunkten fanns.” 
 
När frågan ställs hur de upptäckte att Hjärtpunkten fanns berättar en intervjuperson att denne 
fick veta genom att denne var dit tillsammans med sin skolklass. Intervjupersonen tyckte inte 
alls att Hjärtpunkten såg trevligt ut första gången men andra gången följde en kompis med och 
då började de pyssla och leka där och sedan dess besöker de ofta Hjärtpunkten. En annan 
intervjuperson fick veta att hjärtpunkten fanns av sin klasskompis. De gick tillsammans till 
Hjärtpunkten och spred budskapen till sina kompisar om att här kunde man leka och ha kul.  
Kompisar och vänner spelar stor roll för barn och ungdomar när de i sina liv söker sig genom 
många olika grupper för att sträva efter tillhörighet och samhörighet (Peterson et al., 2003).  
 
Intervjupersonerna tycker att Hjärtpunkten har en bra placering. Det är nära skolan och mitt i 
centrum vilket gör de enkelt för dem att gå dit efter skolan slutat. Flera av intervjupersonerna 
tror att de är få killar på Hjärtpunkten för att de går hem och spelar spel istället. Av 
intervjuerna har det framkommit att många anser det är tråkigt på Hjärtpunkten och det är 
därför de väljer att gå någon annanstans. Det framkommer även att en del bor geografiskt 
olika i stadsdelen Hertsön vilket gör att det kan bli en långt ifrån hemmet. Intervjupersonerna 
menar att en del inte alls får gå till Hjärtpunkten för deras föräldrar då avståndet anses vara för 
långt.  
 
De sex intervjuade personerna tillbringar gärna sin fritid på Hjärtpunkten där de kan utföra 
vissa aktiviteter. Som Asad och Mussawar (2015) påpekar är det av stor betydelse för unga att 
lokala verksamheter tillhandahålls inom bostadsområden för att minska utanförskap. En fördel 
är också att Hjärtpunkten ligger i centrum nära skolor och livsmedelsaffär vilket i sin tur leder 
till att det är generellt enklare för individer att besöka Hjärtpunkten.  
 
 
Hjälpsamhet 
 
Personalen på Hjärtpunkten är hjälpsamma och snälla enligt intervjupersonerna. Enligt 
intervjupersonerna får de mycket hjälp och finns till för barnen. En intervjuperson berättar att 
om man har handlat med sig till exempel nudlar, kan man få hjälp med att koka dessa och 
behöver därför inte åka hem. Intervjuperson fortsätter berätta att ibland när denne haft 
problem i skolan med någon kompis har denne kunnat gå till Hjärtpunkten och berättat det för 
personalen.  
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Från personalen har intervjupersonen fått hjälp med hur denne ska hantera situationen som 
första citatet nedan belyser. 

 

“Har man bråkat med någon på skolan kan man prata med personalen här för de hjälper en 
att ge råd för att man inte ska vara arg på någon och att de är bra att säga förlåt. “ 

 
“Här kan man prata om väldigt många saker och vågar man inte berätta till sina föräldrar så 

ställer de alltid upp och de är jätte snälla” 
 
Intervjupersonerna upplever en viss trygghet hos personalen då många väljer att samtala med 
dem. Platser där barn kan känna sig trygga tar tid och därför är det viktigt att lyssna på barn, 
så att deras utvecklingsprocess inte stannar (Petersson, 2004). En annan intervjuperson 
berättar att denne säger allt till personalen som är på Hjärtpunkten. Intervjupersonen menar att 
om man varit på Hjärtpunkten och varit jätteledsen har personalen alltid varit jättesnälla och 
frågat vad som är fel. Intervjupersonen säger även att det inte är roligt att gå och hålla dåliga 
saker inom sig och tänka på det hela tiden. Intervjupersonen menar att denne ibland inte vill 
berätta de dåliga sakerna för någon annan kompis men man vill ändå säga det till någon 
vuxen.  

Att få berätta för en vuxen som inte tillhör familjen ses som ett värde (Jönsson et al., 1993). 
Då barnen på Hjärtpunkten får tillgång till att kommunicera med de anställda och de anställda 
faktiskt låter dem få komma till tals vid svåra situationer. Det kan ses som att den sociala 
förbindelsen och kontakten till vuxna verksamma i Hjärtpunkten är av stor betydelse för 
barnen (Jönsson et al., 1993). 

 
“Ibland kan personalen vara stränga och säga gör inte si och så och då kanske de är mellan 

mig och en annan person. Och då försöker personalen hjälpa till och vissa gånger är alla 
saker inte så snälla. Men de hjälper till så vi kan vara vänner.” 

 
Personalen på Hjärtpunkten finns verkligen till för de barn och unga som vistas där. När det 
uppstår bråk emellan dem gör personalen sitt yttersta för att hjälpa till att lösa konflikterna. 
När barn leker uppstår ibland konflikter men de är på så sätt då de lär sig att individer har 
andra viljor och kan utvecklas (Petersson, 2004). En annan intervjuperson brukar ta med sig 
sina läxor från skolan och brukar få hjälp med att lösa dessa tillsammans med personalen. 
Barn som växer upp utan för storstan har med stor sannolikhet högre social påtryckning inom 
skolan. Barn kan uppfattas stressade och oroliga över sin situation inom hemmet och det 
påverkar skolgången (Dornan & Pells, 2015). Som citatet nedan belyser.  

 
“Här får man hjälp.” 
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Utveckling   
 
Det som framgår av intervjuerna som mindre bra med Hjärtpunkten är att de är många 
föreningar som vistas på Hjärtpunkten. Föreningar har möjlighet att i en blå bok boka en del 
av lokalen för aktiviteter under öppettiderna och även under kvällstid.  
 

“Men de är ju inte till för oss barn det är ju också till för att föreningar ska få vara här,  de 
är inte vi som bestämmer men det är lite jobbigt ibland och då önskar jag att de fanns ett litet 
större rum där vi kan vara där då de är föreningar i både blå rummet och det stora samtidigt. 
Och då blir de jätte varmt i köket om vi är elva person samtidigt och vi måste vara jätte, jätte 

tysta.” 
 
Intervjupersonerna menar att man inte kan gå någonstans då och brukar få hålla till i köket. I 
köket finns ingenting att göra och då brukar det bli tråkigt enligt intervjupersonerna. Ett rum i 
lokalen kallas för ”blå rummet”. Intervjupersonerna menar att det inte heller är så stort och att 
det blir trångt att vistas där. Det är respektingivande när barn i mellanstadiet har den 
förståelsen för andra som citatet ovan tyder på men även påpekar att de borde finnas fler 
alternativ för rörelse då lokalerna enligt intervjupersonerna är för små. 
 
Peterssons (2004) handlar miljövillkor för barn och unga om att det fysiska och sociala 
samspelet är viktigt, därför är behovet av utrymme nödvändigt. En annan intervjuperson säger 
att vissa tycker det är tråkigt att vara på Hjärtpunkten och det är därför de barnen inte kommer 
hit. Ett område som präglas av olika element där möjlighet till utmaningar finns är något som 
intresserar barn (Petersson, 2004). Intervjupersonen antar att det är delvis beror på att man 
inte kan vistas ute tillsammans med personalen, men är samtidigt medveten om att personalen 
måste vara inne i lokalen och ha uppsikt. Intervjupersonen säger vidare att de hade varit bra 
om man kunde göra lite mer aktiviteter tillsammans med den omtyckta personalen.  
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Resultat och analys - enkäter 
 

Tabell 1 – kön – ålder 

Ålder Kvinna  Man  Total 
5-10 år 10 7 17- 22,7% 
10-20 år 4 2 6 -   8% 
20-30 år 2 2 4 -   5,3% 
30-40 år - 1 1 -   1,3% 
40-50 år 5 1 6 -   8% 
50-60 år 6 3 9 -   12% 
60+ 19 13 32 - 42,7% 
Total  46 29 75- 100% 

 

Enkäterna har bearbetats i absoluta tal och procent andelar. 75 respondenter har svarat på 
enkätens tio frågor. 46 respondenter är kvinnor och 29 är män. Av dessa som har besvarat 
enkäten är det två ålderskategorier som sticker ut mer än dem andra. 43 % över 60 år och 23% 
är i åldern fem till tio år. Ying (2013) menar att låginkomsttagare har en större risk för att 
försämra sin sociala identitet. Statistik visar på att den sociala identiteten försämras hos 
låginkomsttagare. De respondenter som är över 60 år gamla och antagligen pensionärer och 
kan antas ha låga inkomster och därför besöker Hjärtpunkten för social samvaro med andra. 
Ingen kvinna i åldern 30-40 år har besvarat enkäten.  

 
 

Tabell 2 - Har du utländsk bakgrund? 
 

 Kvinna Man Total 

Ja 18 8 26- 34,7% 

Nej 28 21 49- 65,3% 

Total 46 29 75- 100% 

 

I Arbetsmarknadsförvaltningens (2014) projektbeskrivning för Hjärtpunkten framgår det att 
ambitionen är att flera nationaliteter och åldersgrupper ska kunna mötas för att kunna 
medverka och påverka verksamhetens innehåll. 26 respondenter motsvarande 35 % av dem 
som har svarat på enkäten har utländsk bakgrund varav 65 % inte har utländsk bakgrund. 
Finland är de land som nämnts flest gånger när de svarat frågan – om ja, vilket land? Andra 
länder som framgått är Burma, Ghana, Irak, Iran, Kina, Korea, Norge, Thailand, Turkiet och 
Afghanistan. Dessa länder har enbart blivit nämnda en gång.  
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En stor betydelse för integration och att förhindra isolering av bland annat unga är 
tillgänglighet och tillgång till lokala tjänster. Tillhandahålls sådana tjänster inom 
bostadsområden minskar utanförskap (Asad & Mussawar, 2015).  

 

Tabell 3 - Hur många gånger har du besökt Hjärtpunkten? 

 Kvinna Man Total 
Detta är mitt första besök 5 1 6- 8% 
En gång 1 0 1- 1,3% 
2-5 gånger 6 8 14- 18,7% 
6-10 gånger 3 3 6- 8% 
10 gånger eller fler 31 17 48- 64% 
Total 46 29 75- 100% 

 

Tabell tre visar är de sex respondenter motsvarande 8 % som besvarat enkäten som gjort sitt 
första besök på Hjärtpunkten i samband med att enkäten samlades in. En kvinna har besökt 
Hjärtpunkten tidigare. 19 % har gjort ett besök mellan två till fem gånger. 8 % har besökt 
Hjärtpunkten sex till tio gånger. Den högsta procentandelen som besökt Hjärtpunkten 
motsvarar 64% män och kvinnor. De är återkommande för att få prata och umgås med andra 
samt utföra aktiviteter. Som Giddens (2003) beskriver när vi är i samspel med andra stärks vår 
identitet och vi har möjlighet att förbättra våra livsvillkor. Identiteten speglar även vad som är 
meningsfullt för oss vilket Hjärtpunkten verkar vara. 

 
Tabell 4- När du besöker Hjärtpunkten, brukar det vara andra besökare här? 

 
 Kvinna Man  Total 
Inget svar 1 1 2- 2,7% 
Detta är mitt första 
besök, så jag vet inte 

5 1 6- 8% 

Nej 0 2 2- 2,7% 
Ja, 1-5 personer 10 12 22- 29,3% 
Ja, 5-10 personer 12 8 20- 26,7% 
Ja, 10-15 personer 18 5 23- 30,7% 
Ja, 15 – fler 0 0 0 
Total  46 29 75- 100% 
 

Två respondenter har valt att inte svara på frågan om det brukar vara andra besökare på 
Hjärtpunkten när de själva vistas där. Sex respondenter uppger att det är deras första besök så 
de har svarat vet inte. Endast två män svarar nej.  
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29% svarar ja 1-5 personer. 27% svarar ja, 5-10 personer och 31% svarar ja, 10-15 
respondenter. Ingen har svarat att det är mer än 15 besökare i lokalen när de själva besöker 
Hjärtpunkten.  
 
 

Tabell 5- Hur fick du kännedom om att Hjärtpunkten fanns? 
 

 Kvinna Man Total 

Internet 1 0 1- 1,3% 
Affisch 3 4 7- 9,3% 
Kompis 19 12 31- 41,3% 
Skolan 0 1 1- 1,3% 
Annat 23 12 35- 46,7% 
Total 46 29 75- 100% 

 
 

Tabellen visar att 41% har fått kännedom om Hjärtpunkten via en kompis. Endast en kvinna 
har nämnt internet och en man nämnt skolan. 47 % har besvarat annat. Vid svar annat framgår 
det att de män och kvinnor som besvarat enkäten nämnt jobbet, föreningslivet, men fram för 
allt föräldrar och syskon. Här har en överföring av kulturen från generation till generation 
(Giddens, 2003) skett då de som svarat annat nämnt sina föräldrar och syskon men även 41% 
har nämnt sina kompisar.  

 
Tabell 6 - Varför besöker du Hjärtpunkten? 

 
 Kvinna Man Total 
Aktiviteter 18 2 20- 26,7% 
Detta är mitt första 
besök 

3 0 3- 4% 

Leka 7 5 7- 9,3% 
Prata/umgås 12 9 21- 28% 
Dricka en kopp kaffe 5 10 15- 20% 
Få information 1 0 1- 1,3% 
Annat 5 3 8- 10,7% 
Total 46 29 75-100% 
 
 
I tabell sex besöker 18 kvinnor, 2 män Hjärtpunkten för att utföra någon form av aktivitet som 
hålls i lokalen. 4% uppger att det är deras första besök och troligen därför de inte kan besvara 
frågan om varför de besöker Hjärtpunkten. Men i tabell tre uppger 8% att det är deras första 
besök på Hjärtpunkten.  
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Dessa siffror kan vara problematiska att tolka och det är svårt att säga varför det blivit så. Det 
kan ha varit att enkätens fråga inte har lästs igenom helt av dem som besvarat den eller varit 
otydligt formulerat. Sju kvinnor och fem män i ålder 5-10 år besöker Hjärtpunkten för att 
leka. 12 kvinnor och nio män är där för att prata eller umgås. 
 
När individer vistas i olika sociala miljöer stärks det sociala kapitalet samt deras habitus som 
Jönson et al., (1993) beskriver. 20% väljer att gå till Hjärtpunkten bara för att dricka en kopp 
kaffe. Endast en kvinna har besvarat att hon går till Hjärtpunkten för att få information. Åtta 
respondenter har besvarat annat och därefter skrivit ner sitt svar varför de besöker 
Hjärtpunkten. Men 36 andra respondenter har också skrivit in ett svar men inte ringat in 
svarsalternativet annat. Antagligen för att de gör mer saker på Hjärtpunkten än 
svarsalternativen medger.  
 
Sammanlagt har åtta respondenter skrivit in ett svar vid alternativet annat. De som framgått 
där är att de besöker Hjärtpunkten för att bland annat äta soppa, jobbet, kaffe, försöka 
påverka, popcorn, barnbarnen, prata med anställda och laga saker och ting.  
 

Tabell 7 – Hur tycker du att du blir bemött på Hjärtpunkten? 
 

 Kvinna Man  Total 
Dåligt 0 0 0- 0% 
Bra 5 4 9- 12%  
Ganska bra 1 0 1- 1,3% 
Mycket bra 38 25 63- 84% 
Ingen uppfattning 2 0 2- 2,7% 
Total 46 29 75- 100% 
 
 
Kortfattat kan man utläsa tabellen ovan att bemötandet på Hjärtpunkten anses vara mycket bra  
vilket 84 % svarat. Ingen har svarat att bemötandet skulle vara dåligt.  
Endast två kvinnor har ingen uppfattning om hur bemötandet är och 12% har svarat att det blir 
bemött på ett bra sätt på Hjärtpunkten. 
 

Tabell 8 – Upplever du att personalen på Hjärtpunkten är lyhörda för dig? 
 

 Kvinna Man Total 
Ja, helt & hållet 41 28 69- 92% 
Delvis 1 0 1- 1,3% 
Inte alls 1 0 1- 1,3% 
Ingen uppfattning 3 1 4- 5,3% 
Total 46 29 75- 100% 
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Tabellen visar att 92% upplever att personalen är lyhörda för dem och 5 % har ingen 
uppfattning. En kvinna tycker inte alls personalen är lyhörd för henne och en annan kvinna 
har svarat att personalen är delvis är lyhörda.  

 
Tabell 9 – Kommer du fortsätta besöka Hjärtpunkten? 

 
 Kvinna Man Total 
Ja 38 28 66- 88% 
Kanske 6 1 7- 9,3% 
Nej 0 0 0- 0% 
Inget svar 2 0 2- 2,7% 
Total 46 29 75- 100% 
 

Tabellen visar att två kvinnor inte valt att svara på frågan om de kommer fortsätta besöka 
Hjärtpunkten. Ingen respondent har svarat nej. Sju respondenter motsvarande 9%, sex kvinnor 
och en man har svarat kanske. 38 kvinnor och 28 män - 88% svarar ja, de kommer fortsätta att 
besöka Hjärtpunkten.  

De som väljer att återkomma till Hjärtpunkten framstår ha en ganska stark identitet i generell 
bemärkelse och effekten visar att de är meningsfullt för dem då återkomsten är hög (Giddens, 
2003). Deras fria vilja och individualitet påverkas inte även om de är i sampel med andra på 
Hjärtpunkten. 
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Diskussion och slutsatser 

Det har varit lärorikt och inspirerande att utföra denna studie som har gett mig en inblick i hur 
en del av verksamheten Hjärtpunkten bedrivs vilket också har varit studiens syfte. Mina 
frågeställningar var att undersöka; 
 

        -          Vem besöker mötesplatsen Hjärtpunkten? 

        -          Hur upplever barn och unga mötesplatsen Hjärtpunkten? 

        -          Varför går barn och unga till mötesplatsen Hjärtpunkten? 

 
 
Framförallt utifrån ett sociologiskt perspektiv har mötesplatsen Hjärtpunkten gett en inblick i 
förekomsten av många olika kulturer och människors vardag i stadsdelen Hertsön.  
 
De som väljer att besöka Hjärtpunkten är för de mesta barn i åldern 5 till 10 år och 
respondenter som är över 60 år. Det är också fler kvinnor än män som besöker Hjärtpunkten. 
Av de 75 respondenterna har 35 % som besvarat enkäten utländsk bakgrund och Finland är 
ursprungslandet som nämnts flest gånger. I stadsdelen Hertsön finns 97 olika nationaliteter 
(Lulea, 2015). Anledningen till att Finland är det mest nämnda landet är svårt att svara på 
genom den stora mängden nationaliteter som finns. En anledning kan vara att många av dem 
46 % besökare som är över 60 år har Finland som ursprungsland och har invandrat till Sverige 
under den tid Sverige och Luleå var i stort behov av arbetskraft. De har fått en lyckad 
integrering genom att bli delaktiga i samhället på så sätt att det lärt sig språket och integrerats. 
Som Giddens (2007) påpekar att de som invandrat inte behöver ta allt för stora avstånd från 
sin kultur för att integreras utan kan smälta samman och blandas med andra i samhället. Samt 
att de kan leda till nya kulturella mönster som bidrar till mångfald och en social samvaro.  
 
Det som framgår i projektbeskrivningen för Hjärtpunkten är att flera nationaliteter och 
åldersgrupper ska kunna mötas och medverka i verksamhetens innehåll 
(Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014). Giddens (2007) menar att genom assimilering, 
smältdegeln och kulturell pluralism krävs omfattande insatser. För att kunna nå ut till 
åldersgrupperna bland flera olika nationaliteter. Här finns utvecklingsmöjligheter för den 
personal som är aktiva på Hjärtpunkten och Arbetsmarknadsförvaltningen.  
 
De 64 % som har besökt Hjärtpunkten mer än 10 gånger och det brukar vara minst fem 
personer i lokalen när dem själva är på besök. De har fått veta om Hjärtpunkten genom 
förmedling mellan vänner, föräldrar och syskon då tabell fem visar att 41% har fått kännedom 
av Hjärtpunkten via en kompis. Även i intervjuerna kan man tyda att intervjupersonerna 
framförallt kommunicerar med sina vänner, och de i sin tur sprider information om 
Hjärtpunkten, att hitta dit och vad man kan göra där.  
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Giddens (2003) menar att det kulturella förs vidare från generation till generation och enligt 
Jönsson et. al., (1993) som med referens till Bourdieu beskriver att våra sociala handlingar 
betraktas av andra och vår livsstil. Att det sociala kapitalet avser alla sociala förbindelser och 
kontakter som är betydande för individer. Speciellt vänner, släktband, familjen och generella 
nätverk (Jönsson et al., 1993).  
 
Enligt Jönsson et al., (1993) innebär det att den sociala förbindelsen och kontakten är viktig 
med personalen för intervjupersonerna vilket har framkommit i studien. Intervjupersonerna  
upplever att de anställda är hjälpsamma och på så vis känner en trygghet och tillit till 
personalen.  I studien har det bland annat framkommit att inför de anställda kunde 
intervjupersonerna berätta om sina personliga erfarenheter och även om det uppstod konflikter 
mellan intervjupersonerna och deras vänner. Intervjupersonerna väljer också att berätta om 
olika situationer för de anställda som de inte väljer att prata om för sina föräldrar men behöver 
en vuxen som är hörsam. Petersson (2004) menar att familjen betyder trygghet, även om 
ungdomar väljer att undvika vuxennärvaro för att utveckla sin fria zon. Det anställda anses 
vara mycket uppmärksamma när intervjupersonerna vistas på Hjärtpunkten då det ibland kan 
uppstå konflikter i lokalen.  
 
Resultatet av tabell nummer 8 ökar även studiens tillförlitlighet för intervjupersonernas 
berättelser då 92 % av de som besöker Hjärtpunkten upplevde att de anställda är lyhörda för 
de. Samt att bemötandet från de anställda som besökarna visar att 84 %  upplevde att det blivit 
positivt bemötta.  
 
Giddens (2007) beskriver att i varje land finns olika kulturer och att de finns förväntningar på 
hur vi människor förväntas bete sig. Resultaten i denna studie tyder på att kvinnor, män, barn 
och ungdomar besöker Hjärtpunkten av flera olika anledningar. Några menade att det var 
möjligt att vara för sig själv utan att behöva tänka på hur andra uppfattar en så som i 
skolmiljön. 
 
Verksamheten beskrivs också som ett fritidshem som intervjupersonerna väljer att tillbringa 
sin fritid på men på Hjärtpunkten är de inte lika begränsade och därför var en av 
anledningarna till att varför man besöker Hjärtpunkten.  
 
Dem har ett intryck av att de anställda hjälper och ställer upp på ett helt annat sätt i jämförelse 
med fritidshem då det många gånger blir bjudna på saft och popcorn. När unga tillbringar sin 
fritid på offentliga platser är det ofta en självvald aktivitet som Petersson (2004) beskriver om 
barn och deras miljö. Schofield och Beek (2009) skriver också om barnens miljö och menar 
att när barn vistas i en sund välmående miljö bidrar det till  utveckling av relationer. I min 
studie har det framkommit att barn och unga delvis väljer att gå till Hjärtpunkten för att 
lokalerna har en bra geografisk placering. 
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Generellt visar studien att personerna vistas på Hjärtpunkten för att få prata, umgås, hitta nya 
kompisar, dricka en kopp kaffe men även utföra olika aktiviteter. Föreningar har möjlighet att 
boka lokalen och utföra olika aktiviteter men enligt intervjupersonerna blir de påverkade då 
hela lokalen har en tendens att bli uppbokad samtidigt. I projektbeskrivningen 
(Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014) kan man läsa att målet för Hertsön är en aktiv och 
levande stadskärna med tillgängliga lokaler där barn, unga och deras familjer ska kunna 
samlas för att utföra olika aktiviteter. Om man ska uppfatta intervjupersonernas perspektiv 
men även från en vuxen som kanske befinner sig i ekonomisk utsatthet är det nog viktigt att 
inte glömma bort, att lokalen ska vara tillgänglig för alla. Så att de som bara vill dricka en 
kopp kaffe, ta del av information eller leka inte känner sig välkommen de dagar lokalen är 
dubbelbokad då lokalen anses vara för liten. 

Ett förslag till Arbetsmarknadsförvaltningen är också att se över Hjärtpunktens öppettider. 
Idag har Hjärtpunkten öppet vardagar mellan 10-17. Barn tillexempel kan vistas där enbart 
efter skoltid och det motsvarar cirka tre timmar innan verksamheten stängs. Det kan innebära 
att man begränsar de som är i ett ekonomiskt utsatt läge inte kan besöka Hjärtpunkten senare 
under eftermiddagen eller helgen. En fråga som uppstår är om verksamheten når ut till hela 
målgruppen?  

Luleå kommuns målsättning med Hjärtpunkten är att hålla med kostnadsfria aktiviteter, kunna 
ge viktig samhällsinformation till besökande, bidra till ökad integration, på sikt kunna öka 
individers samhällsengagemang och minska utanförskap bland barn, unga och vuxna 
(Arbetsmarknadsförvaltningen, 2014).  

Shofield och Beek (2009) menar att insatser som att bygga fler lekparker, tryggare gator och 
mer naturliga miljöer bidrar till utveckling och upprätthållande av relationer mellan barn, 
ungdomar och deras familjer, vänner men även samhället som gynnas av insatserna.  

Lokalsamhällen utanför storstäder har inte tillräckligt med stöd i närheten när det gäller de 
sociala tjänsterna som utbildning, vård, näringsliv etc. Om de sociala tjänsterna förbättras är 
det ett effektivt sätt att få befolkningen att stärka deras identitet, socialt kapital, 
sammanhållning, trygghet i bostadsområden vilket i sin tur leder till harmoniska samhällen 
(Ying, 2013). 
 
Förslag på vidare undersökning skulle fokus tillägnas åt boende på området i åldersgruppen 
mellan 30-40 år med djupintervjuer, för att förstå hur de ser på problematiken av ekonomisk 
utsatthet. Under studiens gång har det varit problematiskt att finna snarlika studier med 
inriktning på mötesplatser om hur barn och unga upplever dessa samt med den ekonomiska 
bakgrund dessa barn och unga har. Det hade även varit intressant att följa de barn och unga 
som vistas på Hjärtpunkten över en längre tid för att se deras utveckling och möjligheter att 
integreras i lokalsamhället Hertsön och om möjligt förstå om de har samma uppfattning om 
Hjärtpunkten i framtiden.  
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Med Yings (2013) beskrivning av de sociala tjänsterna och studiens resultat är mötesplatsen 
Hjärtpunkten en gynnsam investering för området Hertsön i Luleå om fler individer från olika 
kulturer och länder finner Hjärtpunkten och verksamheten fortsätter utveckla aktiviteter som 
är tillräckligt attraktiva för de människor som bor i stadsdelen. På så sätt kan de som går 
igenom en integration bli mer delaktiga i samhället och Hertsön kan bli ett tryggt samhälle 
(Giddens, 2007). Ett samhälle med lyckad integration måste ses som en tillgång för 
inspiration, idérikedom och tillväxt där alla medborgare bör ha lika möjligheter till delaktighet 
i samhällslivet.  
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Bilaga 1 
 
Enkät 
 
Denna enkät har på uppdrag av Hjärtpunkten utformas för att undersöka vilka som besöker 
mötesplatsen. Enkäten består av tio frågor. Du kommer att vara anonym och det är frivilligt 
att ringa in/markera vilka svarsalternativ man vill. Kan du inte besvara vissa frågor, lämna 
dem blanka. Ditt svar är viktigt för att kunna ge Hjärtpunkten en statistik av nuvarande 
besökare. Tack! Luleå Tekniska Universitet, Sociologi programmet – Personal och 
arbetsvetenskap 180hp 2016-03-17 Jessica Gard – Jesgar-3@student.ltu.se 
 
1. Kön 

‘        Man 
‘        Kvinna 

 
2. Ålder 

‘        1-5 år 
‘        5-10 år 
‘        10-20 år 
‘        20-30 år 
‘        30-40 år 
‘        40-50 år 
‘        50-60 år 
‘        60+ 

 
3. Har du utländsk bakgrund? 

‘        Ja 
‘        Nej 

Om ja, vilket land? 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Hur många gånger har du besökt Hjärtpunkten? 

‘        Detta är mitt första besök 
‘        1 gång 
‘        2-5 gånger 
‘        6-10 gånger 
‘        10 gånger eller fler 

 
5. När du besöker Hjärtpunkten, brukar de vara andra besökare här? 

‘        Detta är mitt första besök, så jag vet inte. 
‘        Nej 
‘        Ja, 1-5 personer 
‘        Ja, 5-10 personer 
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‘        Ja, 10-15 personer 
‘        Ja, 15 – fler 

 
6. Hur fick du kännedom om att Hjärtpunkten fanns? 

‘        Kompis 
‘        Internet 
‘        Affisch 
‘        Skolan 
‘        Annat 

Ge exempel vid svar Annat 
 

   ------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Varför besöker du Hjärtpunkten? 

‘        Aktiviteter 
‘        Detta är mitt första besök 
‘        Leka 
‘        Prata/Umgås 
‘        Dricka en kopp kaffe 
‘        Få information 
‘        Annat 

  Ge exempel vid svar Annat 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Hur tycker du att du blir bemött på Hjärtpunkten? 

‘        Mycket bra 
‘        Bra 
‘        Ganska bra 
‘        Dåligt 
‘        Ingen uppfattning 

 
9. Upplever du att personalen på Hjärtpunkten är lyhörda för dig? 

‘        Ja, helt och hållet 
‘        Delvis 
‘        Inte alls 
‘        Ingen uppfattning 

 
10. Kommer du att fortsätta besöka Hjärtpunkten? 

‘        Ja 
‘        Kanske 
‘        Nej  

Bilaga 2 
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Samtycke 
 
Information och förfrågan om deltagande i studie 
 
Mitt namn är Jessica Gard och jag läser sista året på Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Nu i vår gör jag mitt examensarbete som handlar om hur barn och unga upplever 
mötesplatsen Hjärtpunkten. Till detta behöver jag ditt barns hjälp! Jag önskar att få intervjua 
ditt barn som besöker Hjärtpunkten , så att jag kan hjälpa Hjärtpunkten att göra en 
utvärdering av verksamheten som är studiens syfte. Det är ca tio frågor som handlar om hur 
just ditt barn upplever Hjärtpunkten och varför dem väljer att gå dit. Examensarbetet 
kommer att publiceras i rapportform och finnas tillgänglig på www.ltu.se. 
Deltagandet i studien är frivilligt och barnet kan när som helst avbryta intervjun utan att 
berätta varför. Ditt barns identitet är anonymt genom hela processen! Intervjun kommer ta 
cirka 30 minuter och kommer att spelas in med en bandspelare. De uppgifter som ditt barn 
lämnar, kommer endast att användas till denna studie. Sedan bearbetas dem endast av mig 
för att sedan kastas. 
 
För information eller frågor kan du vända dig till mig eller min handledare. 
 
Student Jessica Gard                   Handledare Antoni Lindgren 
 
070-3690972                                            Antony.Lindgren@ltu.se 
 
Vårdnadshavarens samtycke Vårdnadshavarens samtycke 
 
_________________________ ___________________________ 
 
2016-04- 03 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Hur skulle du beskriva Hjärtpunkten? 
Vilka dagar och tider brukar du komma hit? 
Brukar du gå hit ensam eller tillsammans med någon annan? 
Kan du vara dig själv här? 
Vad säger andra - vänner, kompisar, anhöriga – om att du går till Hjärtpunkten? 
Kan du beskriva vad du brukar göra här på Hjärtpunkten? 
Finns det något du tycker är mindre bra med Hjärtpunkten? 
Vad gjorde du innan du upptäckte att Hjärtpunkten fanns? 
Tycker du Hjärtpunkten är på rätt plats här på Hertsön eller skulle den ha varit någon 
annanstans? 
Till de människor som inte är här, varför tror du att dom inte går hit? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar
	Avgränsning
	Hertsön
	Hjärtpunkten
	Disposition

	Tidigare forskning
	Barns rättigheter och fattigdom
	Ekonomiska behov
	Ekonomisk utsatthet för barn
	Barns välbefinnande
	Bostadsområden

	Teori
	Miljö för barn
	Kapital
	Identitet
	Kulturella skillnader och integration

	Metod
	Forskningsansats
	Val av metod
	Bearbetning och analys av data
	Validitet och reliabilitet
	Forskningsetiska principer

	Resultat och analys - intervjuer
	Fritid
	Hjälpsamhet
	Utveckling

	Resultat och analys - enkäter
	Referenslista
	Litteratur
	Vetenskapliga artiklar
	Utskriven bilaga
	Internet källor

	Bilaga 1
	Enkät
	Samtycke

	Bilaga 3
	Intervjuguide


