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Sammanfattning  
Studiens syfte har varit att undersöka vilka motiv som ligger bakom besökarnas val av 

gatuterapi och vilka erfarenheter de har av kontakt med offentliga myndigheter. Syftet var också 

att undersöka vilka upplevelser besökarna hade av gatuterapin samt studera vad som sker i 

mötet mellan gatuterapeuten och besökarna. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ 

metodansats och bygger på intervjuer och observationer med 15 personer som besökt 

gatuterapin. För analysen har teorin om interaktionsritualer, teorin om transaktionella behov, 

stämplingsteorin, stigmatisering samt skam använts.  

 

Resultatet visar att motiven bakom valet av gatuterapi är att gatuterapeuten har erfarenhet av 

missbruksproblem samt att han har tystnadsplikt och heller ingen anmälningsskyldighet. 

Erfarenheterna av offentliga myndigheter är både positiva och negativa. De har haft en god 

relation med några socialtjänsthandläggare, vilka de haft förtroende för, och de har gjorts 

delaktiga i beslutsfattandet. De negativa erfarenheterna handlar om att bli dömd, att känna 

skam, att inte bli lyssnad på eller att inte känna sig förstådd. Upplevelserna av gatuterapin är 

däremot enbart positiva: upplevelser av en god relation och tillit till gatuterapeuten, ett ökat 

självförtroende samt upplevelser av att inte bli dömd. I mötet mellan gatuterapeuten och 

besökarna tycktes besökarna bli lugnare samt erhålla en ökad nivå av emotionell energi. 
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Abstract  
The purpose of this study was to examine the reasons behind the visitor’s choice of street 

therapy and their experiences of contact with public authorities. The aim was also to examine 

the experiences visitors had of street therapy and to study what happens in the meeting between 

the street therapist and the visitors. The study was conducted based on a qualitative research 

approach and is based on interviews and observations of 15 people who visited the street 

therapy. For the analysis, the theory of interaction rituals, the theory of transactional needs, 

labeling theory, stigmatization and shame where used. 

 

The result shows that the reasons behind the choice of street therapy is that the street therapist 

has his own experience of substance abuse problems, and that he has professional secrecy 

towards the visitors and towards the public authorities. The visitor’s experience of public 

authorities is both positive and negative. They have had a good relationship with some of the 

social workers, who they trusted, and they have been involved in the decision making. The 

negative experiences is about being judged, feelings of shame and not being listened to or felt 

understood. Experiences of street therapy is however only positive: experiences of a good 

relationship and trust with the street therapist, increased self-confidence and experiences of not 

being judged. In the meeting between the street therapist and the visitors it seemed liked the 

visitors became calmer and received an increased level of emotional energy. 
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Förord   

Ett stort tack till samtliga deltagare för att ni delat med er av era upplevelser och därmed gjort 

denna studie möjlig. Jag vill också rikta ett tack till min handledare Erik Flygare för ditt stöd 

och engagemang under arbetets gång. 
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1. Inledning  
 

Socialtjänsten är den offentliga instans som har det yttersta ansvaret för människor som har 

sociala problem eller otillräckliga resurser. En rapport från Socialstyrelsen och länsstyrelserna 

(Socialstyrelsen, 2004 i Forsell, 2005) visar dock att de ekonomiska resurserna för kommuners 

socialtjänst krymper, vilket lett till hårdare prioriteringar som i sin tur har resulterat i att olika 

grupper inom socialtjänsten drabbas. Det har också fått kommunerna att inse att de på egen 

hand inte kan hantera och tillgodose medborgarnas behov och lösa välfärdsproblemen 

(Johansson, 2005a). Rapporter (se t.ex. Kosny & Eakin, 2008) visar att frivilligorganisationer, 

som ett resultat av det, har kommit att få en mycket betydande funktion i samhället och 

välfärden då dessa organisationer många gånger utgör alternativa praktiker och synsätt som inte 

återfinns hos de offentliga organisationerna. Frivilligorganisationer har funnits länge i Sverige, 

men det var först i början på 1990-talet som deras funktion blev uppmärksammad som en viktig 

aktör inom det sociala arbetet. Fram till dess hade den kommunala socialtjänsten haft en 

dominerande aktörsroll inom det sociala området (Hammare, 2013). Frivilligorganisationerna 

har idag en betydande och permanent funktion på fältet för socialt arbete (Kosny & Eakin, 

2008) men har under tidigare perioder existerat under turbulenta förhållanden som ett resultat 

av socialpolitiska- och ekonomiska förändringar (Birkenmaier, McGartland Rubio & Berg-

Weger, 2002). 

 

I takt med att de ideella organisationerna har kommit att ta en allt större plats har de generella- 

och finansieringsvillkoren för dem förändrats. De ideella organisationerna har fått ökade 

förväntningar från staten, kommunerna och allmänheten, samtidigt som ifrågasättandet av de 

offentliga verksamheternas förmåga att hantera samhällets välfärdsproblem har ökat. 

Kommunala- och statliga företrädare tycks ha en positiv inställning till de aktiva 

frivilligorganisationerna då de utifrån ett statligt perspektiv representerar goda samhällsvärden. 

De uppfattas också som innovativa och flexibla och avsaknaden av statlig byråkrati och 

vinstsyfte upplevs som positivt. De ökade förväntningarna bygger på att de ideella 

organisationerna ska särskilja sig från offentliga verksamheter och från privatägda 

verksamheter med vinstsyfte, genom att de förväntas arbeta frivilligt samt utifrån sina 

ideologier. Således förväntas den ideella sektorn, med sin särart, fylla en funktion som den 

offentliga sektorn inte klarar av att göra. Trots att de ideella organisationerna ska representera 

en särart som innebär skillnader i praktiken, tycks det ändå ske en ökad styrning och kontroll 

från staten och kommuner (Johansson, 2005b). Styrningen innebär att en stor del av de resurser 

som avsätts för bl.a. ideella organisationer nu blivit ”öronmärkta” för, av staten utvalda, 

särskilda målgrupper och verksamheter (Johansson, 2005b; Lundström, 1995). De olika 

resurstilldelningarna är sammankopplade med olika nivåer av kontroll och styrning, och 

undersökningar visar att de stödformerna med högst nivå av styrning tycks ha ökat. Vidare kan 

man också se att de kommunala ersättningarna har ökat överlag, där kommunernas köp av 

tjänster från den ideella sektorn har ökat avsevärt; från 6,2 miljarder kronor år 2000, till 9,1 

miljarder kronor år 2003. I takt med det ökade köpet av tjänster har också samverkan mellan 

kommunerna och de ideella verksamheterna ökat (Johansson, 2005b). 

 

I Örebro kommun finns ett illustrerande exempel på samverkan mellan kommun och den sociala 

frivilligsektorn. Hasse Arvidsson, mer känd som ”Gatuterapeuten”, beviljades år 2012 ett 

föreningsbidrag från kommunen för att bedriva gatuterapi. Gatuterapeutens bidrag tycks inte 

vara en av de bidragsformer med hög kontroll och styrning; han får arbeta på det sättet han vill, 

rikta sig till vilken eller vilka målgrupper han själv anser nödvändigt och han behöver inte föra 

någon dokumentation eller registrering av sina besökare – allt inom rimliga ramar såklart. De 
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kraven som fanns var att gatuterapin skulle bedrivas en dag i veckan under två års tid samt att 

han skulle presentera en utvärdering efter att det första året passerat.  

 

Gatuterapin bedrivs i en husvagn som placeras mitt på Stortorget i Örebro centrum, den är 

kostnadsfri och kravlös och välkomnar alla människor som önskar någon att prata med – oavsett 

målgrupp eller problematik. Gatuterapeuten uppger att han har ett flertal besökare om dagen, 

och att kön ibland ringlar sig lång utanför, vilket enligt honom tyder på att människor av olika 

anledningar inte får den hjälp de behöver från de offentliga verksamheterna. Även flera studier 

(se t.ex. Forsell, 2005; Lundström, 1995) tyder just på detta, att antalet människor som vänder 

sig till frivilligorganisationer har ökat.  

 

1.1 Problembeskrivning 
Forskning tyder på att det finns ett behov av frivilligorganisationer inom det sociala arbetet 

samt att antalet människor som vänder sig till dem har ökat (Forsell, 2005; Kosny & Eakin, 

2008). Majoriteten av de tidigare studier som bedrivits inom området har genomförts utifrån ett 

organisatoriskt- och ledarskapsperspektiv där fokus har legat på frivilligorganisationernas 

funktion, betydelse och existensvillkor (Forsell, 2005; Johansson, 2005b; Birkenmaier, 

McGartland, Berg-Weger, 2002). Det finns dock ett begränsat antal studier som utgår från ett 

klientperspektiv och som syftar till att djupare undersöka varför en del människor väljer att 

vända sig till frivilligorganisationer. Trots att flertalet studier använt sig av kvalitativa metoder 

och intervjuer saknas dock forskning om vad som sker i mötena mellan hjälpsökande människor 

och medlemmar inom frivilligorganisationer (Markström, 2004). För att få en förståelse för vad 

som sker i mötena, och kanske därmed också en djupare förståelse för varför en del människor 

vänder sig till frivilligorganisationer, behöver dessa möten studeras och observerats vilket 

gjorts i föreliggande studie. Anledningarna till ökningen är viktigt att undersöka, och man bör 

kanske ställa sig frågan om, och i så fall vad, de frivilliga organisationerna kan göra för 

människor som de inte kan få av de offentliga verksamheterna. För att kunna utveckla och 

effektivisera det sociala arbetet är det av största vikt att de insatser som utförs ständigt 

utvärderas och kvalitetssäkras, och för att göra det är det viktigt att ta lärdom av andra 

verksamheter, att kritiskt granska den egna verksamheten och kanske också vara öppen för 

förändring. Den föreliggande studien avser att undersöka varför en del människor väljer att 

besöka gatuterapin samt deras upplevelser av den. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka besökarnas motiv till valet av gatuterapi samt ta reda på vad 

de har för erfarenheter och upplevelser av kontakten med offentliga myndigheter. Vidare syftar 

studien till att undersöka vad som sker i mötena mellan gatuterapeuten och besökarna samt hur 

dessa människor upplever gatuterapin.  

 

1.3 Bakgrund  
 

Så uppstod idén om gatuterapi 

Goodlife AB är ett företag som bedriver alkohol- och drogrehabilitering i Örebro kommun. 

Företaget grundades och drivs av Hasse Arvidsson, fritidspedagog, föreläsare (om bland annat 

missbruk och missbruksvård), och samtalsstödjare. För ca fem år sedan (år 2008) hotades 

Goodlife AB att stängas ner av Socialstyrelsen på grund av allvarlig kritik gällande bristande 

dokumentation, vilket väckte upprörda känslor hos klienter, vänner, bekanta och en viss del av 

allmänheten. Många visade sitt stöd genom att till lokaltidningen skicka mail, brev och 

insändare där man stöttade Hasse mot hotet om nedstängning. Åtgärder vidtogs, så som att 

förbättra systemet kring dokumentation och hotet om nedstängning lades senare ner. 
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Omgivningens uppbackning gjorde Hasse fundersam på hur han skulle tacka och ge tillbaka 

något till alla de människor som stöttat honom. Han beslutade sig för att göra det han enligt sig 

själv gör bäst: att hjälpa människor. En fredag för fyra år sedan (år 2009) gick han till Stortorget 

i Örebro centrum och satte sig på muren vid Nikolai kyrkan mellan kl. 10-12 för att erbjuda 

människor samtal om vad som än föll dem in – ideellt och kostnadsfritt. Till en början kom 

endast några enstaka personer men antalet växte för varje fredag som passerade. I samband med 

dessa händelser myntades begreppet ”Gatuterapeut”. I närapå fyra år bedrev Hasse gatuterapi 

ideellt på muren och besökarna blev fler och fler efter varje år som gick och Hasse blev därmed 

– och är numera känd i Örebro.  

 

En dag (år 2012) kom en av kommunens politiker och satte sig bredvid Hasse och frågade 

honom hur han hade tänkt göra nästkommande år. Hasse förklarade att han tyvärr inte längre 

hade tid eller pengar för att fortsätta då hans företag kommit att kräva allt mer tid. Politikern 

uppmanade Hasse att söka ett så kallat föreningsbidrag då han ansåg att det Hasse gjorde var 

bra och inte minst uppskattat av flera invånare. En ansökan skickades in och Hasse beviljades 

ett bidrag på 300 000 kr för att bedriva gatuterapi, både på Stortorget och i stadsdelen Vivalla i 

Örebro, en onsdag i veckan mellan kl. 12-17, under två år. Det har idag gått ungefär ett år.  

 

Numera har Hasse en husvagn vari han bedriver sin gatuterapi. Husvagnen är placerad på 

Stortorget, mellan S:t Nicolai kyrkan, som symboliserar tro, och statyn av Engelbrekt som 

symboliserar hopp. Enligt egen utsago har han uppskattningsvis ca 20 besökare varje onsdag 

där ett enskilt samtal tar ca 15-20 minuter i anspråk. I husvagnen är det varmt och skönt och 

kaffe finns för dem som vill ha. Ofta kommer människor också bara förbi för att lämna fikabröd 

som han kan bjuda besökarna på eller för att skänka kläder till bättre behövande. Frånsett att 

majoriteten av de människor som uppsöker Hasse, enligt honom själv, är personer med 

missbruksproblem utgörs besökarna av en varierande samling människor med olika slags 

problem; allt ifrån en ung, muslimsk kvinna som valt att ta av sig sin slöja och är ledsen för att 

hon till följd av detta upplever sig utstött av sin far, till en gammal farbror som känner sig 

ensam. Hasse är varken utbildad psykolog, terapeut eller socionom men har lång, både personlig 

och yrkesmässig erfarenhet av missbruk och samtalsstödjande. Han arbetar heller inte utifrån 

någon speciell metod när han bedriver gatuterapin, men säger sig utgå ifrån ett humanistiskt 

perspektiv som betonar vikten av ödmjukhet, respekt, solidaritet och empati i mötet med andra 

människor. Han strävar efter att bemöta alla som jämlika och som betydelsefulla människor 

som kan lära honom något, och han försöker alltid se möjligheter istället för begränsningar.  

 

Det bidrag Hasse får (se ovan) används, enligt honom själv, enbart till materiella kostnader och 

omkostnader och han tar inte ut någon lön eller något arvode för själva arbetet då gatuterapin 

bedrivs på hans lediga dag. Mot bakgrund av ovanstående arrangemang kan man kanske 

beskriva det arbete han bedriver som en frivillig insats som sker inom ramen för den sociala 

frivilligsektorn. 

 

2. Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt ges en redogörelse för den forskning som jag tagit del av om i) 

frivilligorganisationer – för att gatuterapins unika och originella karaktär närmast kan jämföras 

en frivilligorganisation och är således nödvändig för att få en ökad förståelse för den kontext 

som jag studerar, samt forskning om ii) bemötande – för att få en ökad förståelse för vad som 

sker i mötena mellan besökarna och gatuterapeuten. Inledningsvis redogör jag för innebörden 

av den sociala frivilligsektorn följt av en redogörelse för frivilligorganisationernas särart och 
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mervärde i förhållande till myndighetsorganisationer. Fortsättningsvis presenteras de 

hjälpsökandes upplevelser och erfarenheter av frivilligorganisationer och bemötandet där, 

vilket följs av klienters erfarenheter av bemötande inom den offentliga sektorn. Avslutningsvis 

redogör jag för vad som utmärker en god relation mellan klient/hjälpsökande och 

socialarbetaren.  

 

2.1 Frivilligorganisationer inom fältet för socialt arbete 

 

Den sociala frivilligsektorn består av en mångfald av organisationer, verksamheter och insatser 

vars primära syfte är att, genom intention och handling uppnå ökad välfärd för grupper och 

individer som befinner sig socialt utsatta livssituationer. Några exempel på sådana 

verksamheter är följande; Ria Dorkas som riktar sig mot bland annat människor som på grund 

av missbruk, hemlöshet, kriminalitet befinner sig i socialt utsatt livssituation och Verdandi, som 

arbetar mot missförhållanden i samhället genom att samla medlemmar och medmänniskor från 

alla samhällsskikt och bakgrunder till kamp för bättre levnadsvillkor. En frivillig organisation 

är således en organisation som har bildats utifrån medlemmarnas gemensamma idéer eller 

intressen, som kan bildas eller upplösas utan beslut från någon myndighet. Deltagandet bygger 

på frivillighet och förutsätter ett personligt medlemskap och syftar inte till privat ekonomisk 

vinst (Blennberger, 1993). 

 

2.1.1 Frivilligorganisationernas särart och mervärde 

När man talar om likheter och skillnader mellan frivillig- eller ideella organisationer och 

offentliga eller privata verksamheter beskrivs dessa ofta i termer av särart och mervärde. Om 

en ideell organisation ska kunna bidra med något annat, det vill säga ett mervärde, som inte den 

offentliga sektorn gör eller kan måste det vara förankrat i någon betydande skillnad, en särart, 

mellan organisationerna. Om det inte föreligger några markanta skillnader, och att mervärden 

kan levereras av t.ex. en statlig organisation avtar behovet av ideella organisationer i samhället 

(Hultén & Wijkström, 2006; Hammare, 2013).  

 

Det mest centrala särdraget hos ideella organisationer berör frågor gällande värdegrund och 

ideologi (Hultén & Wijkström, 2006; Hammare, 2010; Markström, 2004). Idéerna skiljer sig 

såklart åt mellan olika typer av ideella organisationer, men det som är gemensamt för samtliga 

är att de arbetar utifrån någon annan idé än att vara vinstdrivande (ideella organisationer är 

alltid icke-vinstdrivande), istället arbetar man utifrån den värdegrund organisationen har, vilken 

ofta har humanistiska inslag. Den icke-vinstdrivande värdegrunden innebär också att 

organisationer kan engagera sig för alla individers intressen, oavsett t.ex. åldrar och bakgrunder 

och oavsett om dessa utgör en tillräckligt stor grupp för att vara i behov av och prioriteras 

ekonomiska resurser. Utifrån dessa avseenden driver ideella organisationer frågor inom 

områden som annars inte skulle tilldelas resurser och därmed inte synas eller uppmärksammas 

(Hultén & Wijkström, 2006; Hammare, 2010).  

 

Påverkan och delaktighet tillsammans med engagemang, öppenhet, sammanhang, demokrati, 

frivilligt och oavlönat arbete samt humanism inom organisationen lyfts också fram som typiska 

särdrag hos de ideella organisationerna (Hultén & Wijkström, 2006). Kombinationen av dessa 

särdrag skapar bland annat mervärden i form av demokrati; genom att individerna görs 

delaktiga får de också en demokratisk fostran vilket i sig bidrar till att samhället blir mer 

demokratiskt, aktivare samhällsmedborgare; engagemang och påverkan tränar individen i att 

vara aktiv och ta ansvar samt mervärdet kreativitet; medlemmarna själva är medskapare av 

förutsättningarna och ramarna istället för att vara en passiv del av systemet (Hultén & 

Wijkström, 2006). Ytterligare ett mervärde som omnämns är mångfalden som uppkommer i 
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samhället tack vare de ideella organisationerna som genom att arbeta för människors idéer, utan 

att ta hänsyn till vinstmöjligheter, skapar alternativ inom det sociala fältet. Som ett resultat av 

särdraget öppenhet gör de ideella organisationerna det möjligt för alla sorters människor att 

engagera sig i en verksamhet, att göra sin röst hörd och driva sina hjärtefrågor oavsett om den 

grupp människor individen tillhör utgör en så kallad resursbehovs-grupp (Hultén & Wijkström, 

2006).  

 

Den mest övergripande skillnaden mellan frivilligorganisationer och offentliga organisationer 

ligger i den institutionella inramningen som respektive organisationen befinner sig i. I dessa 

sammanhang talar man om två pelare; den regulativa respektive den normativa (Hammare, 

2013; Jonsson, 2006). Socialtjänsten, som är en byråkratisk och offentlig organisation som 

lyder under lagar, har sin bas i den regulativa pelaren som framförallt vilar på kontroller, regler, 

lagar och sanktioner. Frivilligorganisationer, å andra sidan, har sin bas i den normativa pelaren 

då en sådan organisation skapas för att några anser att man bör göra något åt ett visst socialt 

problem, organisationens företrädare anser sig ha en moralisk förpliktelse att engagera sig. 

Medlemmarna i en frivilligorganisation kämpar inte för sin sak utifrån några krav eller utifrån 

ett vinstsyfte, istället engagerar de sig för att de tycker att den fråga som organisationen driver 

är viktig. Frivilligorganisationer har heller inget lagansvar. 

 

Den normativa pelaren ger frivilligorganisationerna ett större moraliskt, tidsmässigt och 

rättsligt utrymme än vad socialtjänsten har och skapar därmed betydande skillnader mellan 

organisationerna. Det moraliska utrymmet innebär att frivilligorganisationen alltid står på 

klienternas sida eftersom de har en moralisk övertygelse om att klientens bästa alltid bör vara 

det centrala. Rent praktiskt innebär det moraliska utrymmet att det finns en norm som innebär 

att alltid göra det där lilla extra för klienterna. Att ge det där lilla extra menar man inte är möjligt 

inom socialtjänsten då de arbetar utifrån regeln att alla ska behandlas lika. 

Frivilligorganisationer har också ett större tidsmässigt utrymme, bl.a. på grund av att 

frivilligorganisationer oftast inte har fasta kontorstider och för att de generellt sett har färre antal 

klienter per socialarbetare än socialtjänstanställda och kan därför i större utsträckning kan vara 

tillgängliga för klienterna. Ett rättsligt utrymme skapas genom att frivilligorganisationerna inte 

har något lagansvar (utöver föreningsrättsliga regler) och därmed inte heller behöver ta hänsyn 

till några rättsliga aspekter. Frivilligorganisationerna kan därför välja bort de regler som 

uppfattas som negativa inom socialtjänstens verksamhet, t.ex. regler om registrering av klienter 

(Jonsson, 2006).  

 

I Söderholm och Wijkström (2002) och Nordfeldt och Söderholm (2002) studier fann man 

ytterligare skillnader mellan de olika organisationsformerna, där en av de mest framträdande 

skillnaderna avsåg synen på eftervård. De ideella verksamheterna lade större vikt än de 

offentliga vid det som hände efter själva behandlingen och ansåg att det var viktigt att klienten 

stöttades även då och fick hjälp med att komma in i nya sociala sammanhang. Andra skillnader 

utgjordes av lönemässiga skillnader, anställda inom de ideella verksamheterna hade generellt 

sett lägre löner. Därutöver utvecklar ideella organisationer i större utsträckning än offentliga 

nya behandlingsmetoder (Söderholm & Wijkströms, 2002). Andra skillnader mellan den ideella 

sektorn och den offentliga gäller vilken betoning man lägger professionalisering, intresset och 

bruket av forskning och användandet av vetenskap i det sociala arbetet. De ideella 

organisationerna lägger större vikt på genuint engagemang och humanitet i det sociala arbetet 

med motiveringen att dessa komponenter försvinner om arbetet präglas av för mycket 

vetenskap. Vidare menar flera ideella organisationer att professionalisering bör byggas på 

kunskaper och erfarenheter av praktisk natur och att fokus bör ligga på hur man kan skapa och 

upprätthålla goda relationer till klienterna, i motsats till de offentliga organisationerna som 



11 
 

menar att professionalisering bör utvecklas utifrån forskning och vetenskapliga metoder 

(Hammare, 2013). 

 

2.1.2 Hjälpsökandes upplevelser och erfarenheter av frivilligorganisationer och 

bemötande  
I Nordfeldt och Söderholms (2002) studie, som bl.a. syftar till att ta reda på hur klienter/brukare 

upplever hjälpinsatser från frivilligorganisationer, berörs upplevelser inom flera områden. Ett 

område handlar om organisationernas miljö, som beskrivs som varm och att de har en annan 

stämning och atmosfär jämfört med offentliga myndigheter. Den upplevs som trygg och 

gemenskap-skapande i och med känsla av att känna sig respekterad och mindre kontrollerad. 

Vad gäller bemötandet från personalen beskrivs det som medmänskligt av flertalet klienter och 

många upplever att personalen ser sitt jobb som mer än bara ett jobb. Klienter uppger också 

positiva upplevelser av själva organisationsformen. Dels upplevs det faktum att organisationen 

inte är en myndighet (då många har negativa erfarenheter av kontakten med socialtjänsten) som 

någonting positivt. Även i Jonssons (2006) studie framkommer det att avsaknaden av 

myndighetsutövning och de lagar som socialtjänsten har att följa upplevs som något positivt av 

klienterna; framförallt de lagar som handlar om dokumentation och registrering av socialtjänst 

klienter. Vidare framkommer det i Nordfeldt och Söderholms studie (2002) att detta med att 

organisationen inte har något vinstsyfte (istället upplevs ett mer äkta engagemang) också 

upplevs som någonting positivt. Flera klienter upplever frivilligorganisationens syn på eftervård 

som någonting positivt, då klienterna menar att det utgör en viktig del i behandlingen och att 

organisationerna ofta kunde hjälpa dem med att etablera nya sociala nätverk. En nackdel som 

berördes av somliga var att de upplevde att organisationen på ett tjatigt sätt försökt få dem att 

bli medlemmar, medan andra klienter såg möjligheten att vara kvar i organisationen som en 

fördel. Möjligheterna till delaktighet och påverkan är viktigt för klienterna och majoriteten av 

klienterna uppger att de ges den möjligheten, framförallt i frågor som berör deras behandling 

och boende (Nordfeldt & Söderholm, 2002).  

 

De flesta studier som gjorts om möten mellan hjälpsökanden och socialarbetare har genomförts 

i kontorsliknande miljöer inom myndighetsorganisationer, vilket medfört att kunskaperna om 

möten mellan hjälpsökande människor och medlemmar inom frivilligorganisationer är relativt 

begränsade. Markströms (2004) studie om möten inom den sociala frivilligsektorn utgör i detta 

avseende ett undantag. Här beskrivs bl.a. vissa möteskaraktäristiska egenskaper som skiljer sig 

från mötena mellan klienter och socialarbetare inom offentliga organisationer. Något som är 

unikt för mötena inom frivilligorganisationer är att dess medlemmar/personal ofta hamnar 

mellan en klient och någon myndighetsföreträdare eftersom de flesta hjälpsökare har någon 

sorts etablerad kontakt med t.ex. socialtjänst. Enligt Markström bör personalen i sådana fall 

förhålla sig neutrala; om personalen tar klientens parti kan det påverka relationen mellan 

organisationen och socialtjänsten på ett negativt sätt. Om personalen – å andra sidan – tar 

myndighetens part riskerar de att förlora den hjälpsökandes förtroende. I sådana situationer 

händer det att de anställda använder sig av möjligheten att byta roller, t.ex. från rollen som 

professionell hjälpare till en roll som vän eller medmänniska, för att göra det bekvämare för 

klienten och som är en relativt unik möjlighet för anställda inom frivilligsektorn. Ytterligare en 

framträdande egenskap hos mötet – eller rättare sagt dess inramning – är den hemlika miljö som 

ofta finns hos frivilligorganisationer inom vilken klienterna ges möjligheten och utrymmet till 

att inta andra roller än rollen som klient. Därmed kan den ofta ojämna maktbalansen mellan den 

professionelle hjälparen och klienten utjämnas (Markström, 2004).  
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3. Bemötande  
 

3.1 Klienters erfarenheter av bemötande inom den offentliga sektorn 

Flera studier (se t.ex. Beresford, Croft & Adshead, 2008; Löwenborg & Kamsvåg, 2006) berör 

klienters positiva erfarenheter av bemötande och kontakt med socialtjänst och andra 

verksamheter inom det sociala arbetsområdet. En eller flera av de komponenter som tidigare 

framställts som viktiga i en god relation har funnits med i klienters beskrivningar, framförallt 

sådana komponenter där socialarbetare visat empati, respekt, förståelse och där socialarbetaren 

har bemött klienten som jämlik och kompetent och som inte varit dömande har visat sig varit 

betydande faktorer för den positiva erfarenheten. När klienten behandlas som jämlik tar 

socialarbetaren tillvara på dennes upplevelser, erfarenheter och kunskaper vilket resulterar i att 

klientens självförtroende stärks, att klienten känner sig betydelsefull och anser sig vara kapabel 

att hantera den situation hon befinner sig i (Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  

 

Av samma anledning som närvaron av dessa komponenter har lett till positiva erfarenheter har 

bristen eller frånvaron av dessa bidragit till att en del klienter också har negativa erfarenheter 

av kontakt med sociala myndigheter. Något som framförallt tycks ha haft en negativ inverkan 

på klienter i kontakt med socialtjänsten är myndighetens makt och socialarbetarnas ibland 

förekommande hot om att använda den genom att t.ex. omhänderta ett barn eller tvångsinsatser. 

”Rädslan” för vad och hur myndigheten kan tänkas utnyttja sin maktposition är ibland också en 

orsak till att en del människor i första hand försöker lösa sitt problem på egen hand utan att 

blanda in några myndigheter. Upplevelser av att känna underlägsenhet och skam, som är 

kopplade till rollen som hjälpsökande, skuld och att bli skuldbelagd av socialarbetare för de 

problem klienten söker hjälp för är också bidragande faktorer till de negativa erfarenheterna av 

kontakten med sociala myndigheter. Framförallt är klienters berättelser om upplevelser av att 

bli skuldbelagd för sitt eller sina barns problem vanligt förekommande (Keeling & Van 

Wormer, 2011; Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Wigsell & Hansson, 2003).  

 

Det är också vanligt förekommande att hjälpsökanden kategoriseras och upplever sig 

”stämplade” utifrån den problematik de har när de söker hjälp hos myndigheter, exempelvis när 

det gäller personer med missbruksproblem som också behöver hjälp ekonomiskt men stämplas 

som missbrukare. Att utsättas för sådana stämplingsprocesser kan bidra till att klienterna börjar 

betrakta sig själva likadan, exempelvis som underlägsna och som oförmögna att hantera och 

förändra sin situation. Föreställningar om och negativa attityder mot vissa grupper, t.ex. mot 

missbrukare, funktionshindrade, finns också i samhället i stort och kan innebära att man av 

allmänhet inte anses vara kapabel att fatta beslut eller att man bemöts nedvärderande av 

medmänniskor. Sådana föreställningar och attityder kan också påverka socialarbetares 

bemötande och förhållningssätt gentemot klienter, vilket indikeras för genom klienters 

berättelser om upplevelser av att inte bli bemött som kompetent nog att hantera sin situation 

och sitt problem (Wigsell & Hansson, 2003; Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  

 

Att klienter tilldelats flera olika handläggare under tiden som hjälpprocessen pågår samt flyttats 

mellan och/eller remitteras till olika enheter inom en och samma myndighet utgör också en del 

av de negativa erfarenheter som en del klienter vittnar om. Dessa klienter menar att det är viktigt 

med kontinuitet och att det tar tid att bygga upp en tillitsfull relation. Att då ständigt få nya 

handläggare försvårar eller gör det omöjligt. Tidsaspekten är också framträdande när klienter 

talar om negativa erfarenheter av hjälpprocessen. För vissa har det tagit lång tid att få rätt hjälp 

och insats, många gånger i kombination med otillräckliga utredningar, en bristande helhetssyn 

från socialarbetaren och att socialarbetare inte inkluderat klienten i hjälpprocessen (Löwenborg 

& Kamsvåg, 2006).  
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3.2 Relationen mellan klient och socialarbetare 
Somliga menar att en god relation mellan socialarbetaren och klienten, som grundar sig på lika 

delaktighet, god kommunikation och empowerment, är en förutsättning för att utfallet av sociala 

hjälpinsatser ska bli lyckade. Vidare tyder forskning på att relationen med socialarbetaren och 

hans/hennes personliga egenskaper är de faktorer som betyder mest för hjälpsökanden (Bland, 

Laragy, Giles & Scott, 2006; Beresford, Croft & Adshead, 2007).  

 

Socialarbetarens förmåga att ge ett bra bemötande samt förmåga att vara lyhörd för klientens 

önskemål är ibland avgörande för om klienten ska uppleva situationen som värdig eller ovärdig, 

vilket i sin tur utgör grunden för relationen. Ett mindre bra första bemötande kan leda till att 

klienten fortsättningsvis väljer att utelämna känsliga aspekter och därför undviker att lyfta fram 

hela problemet (Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Dietz & Thompson, 2004). Att klienten bemöts 

med respekt och som en jämlik (jfr delaktighet och god kommunikation ovan) - som en 

människa som ses som kompetent och vars syn på sin livssituation är av relevans - är en viktig 

förutsättning för att utveckla en god relation (Dietz & Thompson, 2004; Robinson, 1995, 

Taylor, 1999 i Trevithick, 2003). Forskning visar också att det är av vikt att socialarbetaren 

bemöter klienten utan att vara dömande, både vad gäller klientens livssituation, val och 

handlingar samt klientens känslor och upplevelser (Beresford, Croft & Adshead, 2007). 

 

Uppbyggnaden av en god relation mellan socialarbetare och klienter består av flera 

komponenter, men den mest övergripande förutsättningen för att bygga upp en god relation är 

att den grundar sig på respekt och ömsesidighet. En ömsesidig relation och kommunikation som 

bygger på respekt innebär ett gemensamt undersökande om klientens problembild som bygger 

på kunskap och erfarenheter från både socialarbetare och klient, där klientens kunskaper 

betraktas som betydelsefulla (Löwenborg & Kamsvåg, 2006). Resultaten från flera 

intervjustudier (se t.ex. Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006; Löwenborg & Kamsvåg, 2006) 

visar att just respekt och ömsesidighet är komponenter som uppges som särskilt betydelsefulla 

för klienter, och att dessa är en förutsättning för att klienten ska känna sig delaktig i processen. 

Samarbete och samförstånd är också en betydelsefull komponent i uppbyggandet av en god 

relation och förutsätter kontinuitet och en öppen kommunikation mellan socialarbetaren och 

klienten. Samarbete och samförstånd uppnås genom att socialarbetaren tar hänsyn till klientens 

åsikter och känslor inför beslutsfattande som rör dem och förklarar vilka argument som 

motiverar besluten. Även om klienten inte alltid delar samma uppfattning som socialarbetaren 

innebär detta förhållningssätt att klienten känner sig delaktig och behandlas på ett respektfullt 

och etiskt korrekt sätt (Dietz & Thompson, 2004). 

 

Flera av de hittills nämnda komponenterna (delaktighet, samarbete, betydelsen av klientens 

åsikter och upplevelser etc.) kan alla egentligen benämnas under begreppet empowerment. 

Flera studier (t.ex. Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006; Dietz & Thompson, 2004) belyser 

vikten av att relationen mellan klienten och socialarbetaren bör utgå från begreppet 

empowerment där klienten betraktas som kapabel att fatta de mest lämpade beslut de kan utifrån 

sin förmåga, erfarenheter och resurser. De kriterier som utmärker en praktik som är inriktad 

mot empowerment präglas av: 

 

 att socialarbetaren bör sträva efter att bryta den diskriminering och det förtryck som 

finns i samhället (och som ofta olika klientgrupper är utsatta för) 

 att klienter ständigt informeras om samtliga led i hjälpprocessen 

 samt att klienternas förmåga att utöva makt ökar genom åtgärder som stärker individens 

självförtroende, ökar tilliten till medmänniskor och gör det möjligt för klienten att 

framföra sina åsikter (Beresford & Croft, 1993 i Wigsell & Hansson, 2003). 
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Empowerment syftar sammanfattningsvis till att göra klienten delaktig i hjälpprocessen, att 

betrakta klientens upplevelser och kunskaper som betydelsefulla samt att behandla klienten som 

jämlik och därmed som kompetent nog att hantera sin livssituation (Dietz & Thompson, 2004) 

Empowerment innebär också att utjämna eller osynliggöra den ojämlika maktbalans som finns 

mellan klient och socialarbetare, vilken bl.a. utgörs av att klienten ofta befinner sig i en 

beroendeställning gentemot socialtjänsten, och som kan vara ett hinder för ett upprätta en god 

relation (Wigsell & Hansson, 2003). Genom att klienten ges tid och utrymme att berätta om 

sina känslor och upplevelser, behandlas som jämlik och kompetent samt görs delaktig i 

processen är förutsättningar för att skapa tillit och en god relation (Löwenborg & Kamsvåg, 

2006; Beresford, Croft & Adshead, 2008).  

 

Socialarbetarens personliga egenskaper och kvaliteter associeras alla till en humanistisk 

människosyn. Flera egenskaper beskrivs som betydelsefulla och önskvärda men framförallt 

egenskaper som respektfull, empatisk och lyssnande framställs som viktiga (Bland, Laragy, 

Giles & Scott, 2006; Beresford, Croft & Adshead, 2008; Trevithick, 2003; Löwenborg & 

Kamsvåg, 2006; Fredriksson, 2011). Vidare talar man om kvaliteter så som värme, 

medmänsklighet, vänlighet, lojalitet, förståelse och tålamod (Beresford, Croft & Adshead, 

2008; Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006).  

  

4. Teoretisk tolkningsram 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska tolkningsram som jag använt i min studie. Då studien 

har en explorativ karaktär har det inte varit helt oproblematiskt att på förhand bestämma vilka 

teorier och begrepp som skulle ligga till grund för analysen. Den abduktiva ansatsen har dock 

öppnat upp för möjligheten att efterhand som analysarbetet fortskridit använda fler relevanta 

teorier och begrepp för att nå fördjupad förståelse om respondenternas utsagor. Inledningsvis 

presenteras teorin om interaktionsritualer följt av teorin om transaktionella behov, vilka är de 

teorier som jag utgått ifrån. Dessa har varit nödvändiga för att få en ökad förståelse för det 

fenomen och den kontext som jag haft för avsikt att undersöka, då studiens syfte kan tänkas 

innefatta interaktioner i någon form. Avslutningsvis följer en presentation av de teorier och 

begrepp som jag tagit in efterhand under arbetets gång för att nå en fördjupad förståelse.  

 

4.1 Interaktionsritualer 

Teorin om interaktionsritualer, IR- teorin, utvecklades av sociologen Randall Collins och 

grundar sig på antagandet att varje social interaktion är en slags ritual. Varje interaktionsritual 

(IR) leder till emotionell energi, positiv eller negativ. En framgångsrik IR genererar en hög nivå 

av emotionell energi och utgörs av känslor av stolthet och självförtroende samt känslor av 

grupptillhörighet och solidaritet. En mindre framgångsrik IR leder å andra sidan till en låg nivå 

av emotionell energi vilken utgörs av känslor så som skam, underlägsenhet, otillfredsställelse 

och nedstämdhet. När en individ får emotionell energi i form av självförtroende och stolthet 

drivs hon mot nya interaktioner, vanligtvis med personer och symboler som ger lika hög nivå 

av emotionell energi som de föregående, och skapar en kedja av interaktionsritualer. Individer 

med en god social position och ett gott kulturellt kapital tenderar att söka sig till personer med 

samma position, och undviker att integrera med personer som anses ha begränsat med kulturellt 

kapital (Collins & Makowsky, 1998). 

 

Collins menar att IR bör innehålla fyra huvudingredienser som i sin tur genererar fyra utfall; 

grupptillhörighet, en barriär mot utomstående, gemensamt fokus och ett delat sinnestillstånd 

(Collins, 2004). 
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1.) Grupptillhörighet  gruppsolidaritet: när människor är samlade i ”face-to-face” 

interaktioner kan individerna genom sitt kroppsspråk påverka varandra genom bl.a. 

gester, ansiktsuttryck, fysisk kontakt och sinnestillstånd. Om en IR är framgångsrik blir 

utfallet en känsla av gruppsolidaritet. 

2.) En barriär mot utomstående   emotionell energi: gruppmedlemmarna är väl medvetna 

om vilka som tillhör gruppen och vilka som står utanför medlemskapet. Utfallet blir här 

en hög, positiv emotionell energi hos individen som utgörs av känslor av stolthet och 

självförtroende, tillit till sig själv och andra samt en drivande kraft till att söka nya 

interaktioner.  

3.) Gemensamt fokus  symboler för socialt medlemskap (”heliga” objekt): gemensamt 

fokus uppstår när deltagarna i en grupp fokuserar på samma sak eller situation och är 

medvetna om att de andra deltagarna också gör det. Gemensamt fokus leder till 

utvecklandet av heliga objekt, gester eller begrepp som symboliserar grupptillhörighet 

och som deltagarna identifierar sig själva med samt försvarar för utomstående. 

4.) Delat sinnestillstånd  Moralregler: individer som delar ett gemensamt känslotillstånd 

eller känslomässig erfarenhet leder till att gruppmedlemmarna utvecklar moralisk 

solidaritet eller tillit till gruppen och medlemmarna. När individen känner att hon tillhör 

gruppen blir hon redo att försvara gruppsolidariteten och symbolerna för utomstående 

(Collins, 2004).  

 

Samhället består enligt Collins av en lång kedja av interaktionsritualer där varje individ har med 

sig olika erfarenheter, symboler och nivåer av emotionell energi in i nya interaktioner. Oavsett 

om man vet vilken nivå av emotionell energi individen har, hennes kulturella kapital och sociala 

position går det inte att förutspå hur utfallet av interaktionen blir då de alltid konstrueras av alla 

deltagare. Hur väl det kulturella kapitalet och den emotionella energin hos varje deltagare 

matchar varandra och situationen kommer dock vara avgörande för hur framgångsrik 

interaktionsritualen blir samt avgöra vilka som inkluderas eller exkluderas i gruppen (Collins 

& Makowsky, 1998). 

 

4.2 Transaktionella behov 

Turners (Turner, 2002) teoretiska resonemang om människors transaktionella fokuserar precis 

som Collins på interaktionen mellan människor. Turner menar att individer tillgodoser sina 

fundamentala mänskliga behov genom att integrera med andra individer för att bekräfta och 

upprätthålla sin existens som social varelse. Om de fundamentala behoven inte tillfredsställs 

erfar individen negativa emotioner och således kommer individen, beroende på de negativa 

reaktionerna på dem, antingen fortsätta söka tillfredsställelse eller dra sig undan interaktioner 

med andra människor. Turner utskiljer fem typer av fundamentala behov; behovet av att 

bekräfta/verifiera självet, behov av att få ut något givande av ett utbyte med andra, behov av 

grupptillhörighet, behov av tillit/förtroende och behov av fakticitet (Turner, 2002).  

 

Behovet av att bekräfta/verifiera självet handlar om att individens kognitioner om sig själv är 

ingjutna i emotioner. Individers känsla om vem hon är kan delas in i tre dimensioner; en 

grundläggande känsla om vem hon är oberoende av situation (kärnsjälv), en känsla om vem hon 

är i vissa typer av situationer, t.ex. i familjen eller på arbetsplatsen (sub-identiteter) samt en 

känsla om vem hon är i specifika situationer (roll-identiteter). Behovet av att bekräfta självet 

finns i alla dessa dimensioner men för individen är det viktigast att bekräfta kärnsjälvet då det 

finns med i alla situationer. Att inte bli trodd på angående sin kapacitet och sina ambitioner kan 

upplevas som att inte bli bekräftad av individen vilket kan resultera i känslor av ilska, ledsamhet 

och upplevelser av att bli kränkt. Den emotionella smärtan som följer av att värderas 
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nedvärderande kan leda till känslor av skam och en känsla av att inte bli bemött och behandlad 

som den man är, vilket i sin tur kan komma att prägla individens personlighet (Turner, 2002). 

 

Behov av ett givande utbyte med andra är en viktig ingrediens i den sociala interaktionen mellan 

människor. Inför varje möte bedömer individen om hon får ut någonting, någon form av 

belöning i förhållande till vad hon ger i interaktionen. En belöning kan bestå av vad som helst 

bara det innefattar någon form av tillfredställelse, dock med fokus på sådant som gör det möjligt 

för individen att tillgodose andra transaktionella behov. Att dela erfarenheter i ett samtal kan 

vara ett exempel på tillfredställelse av behovet av att bekräfta självet (Turner, 2002). Behov av 

grupptillhörighet handlar om att känna sig delaktig i ett större sammanhang. När individen får 

dela upplevelser och förväntningar med andra tenderar individen att känna sig inkluderad och 

betydelsefull. När man talar om att tillfredsställa detta behov i behandlingssammanhang, och 

därmed undvika emotionell smärta hos klienten, bör den professionella bemöta klienten på ett 

jämlikt och normaliserat plan. 

 

Behov av tillit/förtroende till andra är också ett fundamentalt behov. Inför varje möte gör 

individen en bedömning om hon kan lita på den andre där bedömningen görs utifrån om de 

andras handlingar är förutsägbara, om de andra är ärliga och respekterar det presenterade självet 

samt om de andra är i ”rytmisk synkronisering”. Om dessa dimensioner bekräftas genom de 

andras respons tillfredsställs behovet att tillit och förtroende. I framförallt 

behandlingssammanhag talar man om vikten av tillit och förtroende i relationen mellan klient 

och den professionelle. Behov av fakticitet är en viktig förutsättning för att uppfylla andra 

transaktionella behov. I varje situation och interaktion söker individen efter tecken som bland 

annat bekräftar att hon delar eller är förankrad i en gemensam verklighet med andra samt att 

hon har uppfattat situationen korrekt. När en social interaktion fungerar problemfritt 

uppmärksammas sällan detta behov, det är först när fakticiteten äventyras som behovet 

upptäcks (Turner, 2002).  

 

4.3 Stämplingsteori 

I mitten av 1960-talet formulerade författaren Howard Becker (1963) den så kallade 

stämplingsteorin, vars grund utgörs av antagandet att en handling måste stämplas som 

avvikande eller kriminell av omgivningen för att bli just avvikande. När människor beter sig på 

ett sätt som inte innefattas av den allmängiltiga sociala konstruktionen av verkligheten reagerar 

andra samhällsmedlemmar och betecknar deras beteende som avvikande (Månsson, 2002). När 

individen fått denna stämpel och etikett är det vanligt att hon identifierar sig med den och 

försöker leva upp till de förväntningar som etiketten innefattar. Detta leder således till att hon 

uppmuntras att bete sig på ett ännu mer avvikande sätt, vilket i sin tur resulterar i att 

stämplingsprocessen förstärks (Payne, 2005). Med stämplingsprocess avses själva samspelet 

mellan avvikaren/den avvikande handlingen och omgivningens reaktioner, samspelet och 

reaktionerna sätter i sin tur ofta igång och vidmakthåller en process som driver människan 

djupare in i rollen som avvikare (Månsson, 2002). Vidare bygger teorin om stämpling på att 

sociala problem inte är problematiska i sig, utan skapas genom att en grupp hävdar något och 

har idéer om sociala konstruktioner av verkligheten som skiljer sig från den rådande 

konstruktionen. Idéerna om stämpling och sociala problem riktar fokus på hur olika 

myndigheter, t.ex. socialtjänsten, själva kan vara bidragande till uppkomsten av sociala 

problem. I flera studier framkommer det att klienter ofta stämplas och etiketteras på ett negativt 

sätt av socialarbetare, och att man därmed bör vara försiktig vid bedömning och utformandet 

av insatser för att undvika stigmatiserade beteenden (Payne, 2005).  
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4.4 Stigmatisering 
Begreppet stigma och stigmatisering kan vara svårt att skilja från teorier om stämpling och 

från ”vanliga” fördomar då begreppen tenderar att blandas ihop på grund av dess likheter.  Som 

tidigare nämnt innebär stämpling att individer stämplas som avvikande om de på något sätt 

bryter från normer och regler, stigmatisering däremot innebär att en grupp individer (de 

etablerade) stämplar den andra gruppens medlemmar (outsidergruppen). Den andre gruppens 

medlemmar stämplas på grund av att de tillhör den grupp som är underlägsen och kollektiv 

skild från den egna gruppen, inte på grund av den enskilde medlemmens personliga egenskaper. 

Stigmatisering förutsätter därmed att det finns en ojämn maktbalans mellan de etablerade och 

outsider gruppen där den etablerade gruppen har sociala maktpositioner som inte 

outsidergruppen har (Elias & Scotson, 2011). 

 

Formuleringar som ”vi” och ”dem” används ofta för att förstärka stämpeln som outsidergruppen 

fått, och det är också vanligt att den etablerade gruppen ger outsidergruppen en etikett med ”ett 

lägre människovärde”. Genom att förstärka stämpeln bevarar den etablerade gruppen sin sociala 

överlägsenhet då etiketten tenderar att senare ingå i den andra gruppens självbild, vilket 

resulterar i att den etablerade gruppen tillskriver sig ett högre värde och gruppkarisma, medan 

den andra gruppen tillskrivs negativa egenskaper och gruppskam. De negativa egenskaperna 

som tillskrivs outsidergruppen är vanligtvis att de är opålitliga, laglösa och odisciplinerade. I 

vissa fall kan till och med outsidergruppen tillskrivas egenskaper som att vara ohygieniska och 

smutsiga, och fysisk närhet med dem kan uppfattas som obehaglig och betraktas som en risk 

för smitta. Även namnet på outsidergrupper har ofta undertoner av skam och underlägsenhet, 

t.ex. begrepp som ”pundare”, vilka medlemmarna i gruppen ofta tillskriver sig själva även på 

ett individuellt plan. Dessa termer symboliserar det faktum att medlemmarna i outsidergruppen 

inte lever upp till den etablerade gruppens normer vilket leder till att medlemmarna känner 

skam (Elias & Scotson, 2011). 

 

4.5 Skam  

Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv betraktas skam, och dess motpol stolthet, som emotioner 

som påverkar individens självkänsla och den sociala interaktionen mer än några andra. Skam 

är fundamentalt för individens samvete och moraliska känsla och uppstår i situationer som, 

verkligt eller inbillat, hotar individens sociala band. Hot mot de sociala banden uppstår när 

individen känner att dennes beteende inte håller måttet eller när det avviker från 

gruppnormerna. När detta sker uppstår en klyfta mellan individens beteende och det egna- samt 

gruppens ideal och hotar således de sociala banden till andra. Skam kan enligt sociologen 

Charles H Cooley (1922) också uppstå när individen ser sig själv utifrån någon annans 

perspektiv. Cooley använder sig av begreppet ”spegeljaget” vilket avser självets sociala natur 

och som enligt honom har en direkt koppling till skam. Spegeljaget består av tre huvudelement 

varav ett av dem utgörs av föreställningen om den andres bedömning av en själv. Denna 

föreställning har en betydande roll då människan alltid föreställer sig hur den andra uppfattar 

oss och delar då den bedömningen. Skamkänslan är plågsam för alla oberoende av individens 

sociala ställning, men framförallt är det individer i underordnade grupper som utsätts. För dessa 

individer kommer känslor av skam dels utifrån, d.v.s. förakt och fördomar från omgivningen, 

och dels inifrån, då individen tenderar att klandra och nedvärdera sig själv. Den negativa 

självkänslan, som uppstår som en konsekvens av skambeläggandet från andra, kan därmed bidra 

till och bekräfta eller återskapa individers sociala underordning. Befästandet av den sociala 

underordningen kan i sin tur leda till att individen tar över andras fördomsfulla och 

nedvärderande attityder och ser sig själv som underlägsen och mindre värd. Således är det 

vanligt att människor som är utsatta för diskriminering, orättvisa och förtryck snarare väljer att 

acceptera situationen än att protestera mot den (Scheff & Starrin, 2002). 
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5. Metod 

 

Här presenteras och motiveras det kvalitativa metodvalet och den abduktiva ansats som jag 

genomfört studien utifrån. Sedan följer en redogörelse för litteraturanskaffning, urval, 

datainsamlingsmetod, databearbetning och analysmetod samt etiska överväganden. 

Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion utifrån de alternativa kvalitetskriterierna för 

reliabilitet och validitet.  

 

5.1 Metodval 
Jag har valt att använda en kvalitativ metod bestående av intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetod. Utifrån mitt syfte är jag intresserad av att beskriva och analysera i) 

motiven bakom de hjälpsökandes val av gatuterapi, ii) deras upplevelser och erfarenheter av 

gatuterapin och eventuella tidigare erfarenheter av hjälpinsatser från social- och sjukvård, för 

att i förekommande fall bl.a. kunna identifiera likheter och skillnader i dessa 

upplevelser/erfarenheter (intervjuer) samt iii) vad som sker i mötena mellan de hjälpsökande 

och gatuterapeuten (observationer). Mot bakgrund av den typ av information som behövs för 

att undersöka ovanstående frågor lämpar sig kvalitativa datainsamlingsmetoder framför 

kvantitativa. Bryman (2008) menar att kvalitativ metod syftar till att ge information som ökar 

förståelsen för den sociala verkligheten, vilket exempelvis tillhandahålls genom att studera och 

observera hur individer, genom sina tolkningar, skapar sin verklighet. Vidare är kvalitativa 

intervjuer en bra metod om forskaren, som i min undersökning, vill undersöka hjälpsökandes 

upplevelser och erfarenheter i olika avseenden (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2008). 

Observationerna är en lämplig, om inte till och med en nödvändig, metod för att studera vad 

som faktiskt sker i interaktionen mellan besökarna och gatuterapeuten.   

 

Studien har genomförts utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt, som enligt Patel och Davidson 

(2003) innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri. Det innebär att forskaren använder 

sig av teorier och begrepp för att få en fördjupad förståelse för det undersökta fenomenet, 

samtidigt som denne kan vara öppen för att andra/ytterligare teorier och begrepp kan tillkomma 

under arbetets gång. Jag anser att ett sådant tillvägagångssätt lämpar sig bäst i min studie då 

studien är av explorativ karaktär där jag på basis av data från intervjuerna och observationerna 

kommer söka efter mönster och teman som jag inte på förhand kan ha kännedom om och därför 

ej heller kan bedöma vilka teoretiska begrepp som är lämpliga att tillämpa för att öka 

förståelsen. Under arbetets gång har jag, med andra ord, kopplat materialet till min teoretiska 

tolkningsram, som inte fullt ut varit bestämd i förväg utan öppen i så motto att andra 

teorier/begrepp kunnat tillkomma under studiens gång. 

 

5.2 Litteraturanskaffning 
De två första litteratursökningarna gjordes på hemsidan Socialvetenskap.se som har ett online 

bibliotek bestående av vetenskaplig forskning inom socialt arbete. Forskningsrapporterna är 

indelade under olika kategorier där den första sökningen genomfördes under 

kategorin ”Idébaserat och frivilligt socialt arbete”. Där fanns totalt 52 publicerade studier varav 

31 exkluderades efter titeln. Efter att ha läst igenom artiklarnas abstracts och i fulltext 

exkluderades ytterligare 16 då dessa inte stämde överens med studiens syfte. Resterande fem 

studier ansåg jag var relevanta utifrån studiens syfte. I en av de inkluderade studierna, Hammare 

(2013) ”Mellan löften och särkrav på evidens- en studie av kunskap och kunskapssyn i socialt 

inriktade ideella, privata och offentliga organisationer”, berördes flera tillsynes intressanta och 

relevanta forskningsrapporter om frivilligt socialt arbete. Jag sökte fram några av dem som 

verkade relevanta för min studie vilket resulterade i ytterligare fyra artiklar. Den andra 
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sökningen gjordes under kategorin ”Socialtjänsten”, där 34 artiklar fanns publicerade; 17 av 

dessa exkluderades utifrån titeln och 14 utifrån abstract, vilket resulterade i 3 artiklar relevanta 

utifrån studiens syfte.  

 

Vidare genomfördes två sökningar ytterligare på databasen Social Service Abstract. I den tredje 

sökningen användes sökorden Non profit social service organization AND client. En 

avgränsning gjordes enbart till vetenskapligt granskade publikationer (peer reviewed), vilket 

resulterade i 17 träffar. Av dessa exkluderades 7 utifrån titeln och 8 utifrån abstract medan två 

inkluderades. I den fjärde sökningen tillämpades sökorden ”Social worker” – client 

relationship med en tidsbegränsning till artiklar som publicerats från år 2000 och framåt. Detta 

för att jag endast ville ha med relativt ny forskning om bemötande och relationer inom fältet för 

socialt arbete. Även här avgränsades sökningen till att endast vetenskapligt granskade 

publikationer (peer reviewed). Sökningen resulterade i 87 träffar varav 59 artiklar exkluderades 

utifrån titeln, 23 artiklar efter att jag läst abstract (och i vissa fall hela artikeln) med resultatet 

att fem artiklar inkluderades.  

 

5.3 Urval  
Då studiens syfte dels är att undersöka besökarnas upplevelser av gatuterapin, och dels att 

studera vad som äger rum under mötena mellan gatuterapeuten och de hjälpsökande, är urvalet 

baserat på personer som bor i Örebro län och som besöker husvagnen. Urvalet liknar närmast 

ett målinriktat/målstyrt urval (”purposive sampling”) som syftar till att välja ut personer som är 

relevanta för studiens syfte (Glaser & Strauss, 1967 i Bryman, 2008). 

 

Det är många olika typer av människor med varierande social problematik som besöker 

gatuterapeuten, varav en stor grupp utgörs av hemlösa och personer med missbruksproblem. 

För att kunna tillfråga tänkbara deltagare/respondenter – av vilka somliga i allmänhet kan vara 

svåra att komma i kontakt med – har jag i brist på alternativ begränsats till att också göra ett 

bekvämlighetsurval (”convenience sampling”), vilket enligt Bryman (2008) innebär att urvalet 

av respondenter utgår från dem som finns tillgängliga för forskaren. 

 

Rekrytering av respondenter till studien har skett vid husvagnen i samband med 

observationstillfällena. I rekryteringsprocessen har två saker varit vägledande, jag har dels 

utgått från att alla deltagare/respondenter måste ha uppnått en viss ålder då intervjuer med 

minderåriga, personer under 15 år, i regel kräver målsmans samtycke enligt Vetenskapsrådet 

(2002), dels valt bort personer som är till synes påverkade av alkohol eller droger pga. etiska 

skäl (se ”Etiska överväganden”). Observationsdeltagarna har bestått av 15 personer, både män 

och kvinnor i åldrar från 20 år upp till 75 år. Vid 8 tillfällen har jag valt att inte göra några 

observationer, det rör sig om personer som jag bedömt vara påverkade av alkohol och/eller 

droger samt besökare som känt sig obekväm med min närvaro (en person).  

Observationspersonerna har besökt gatuterapin av olika anledningar och flera av dem skiljer 

sig ifrån varandra avseende antal besök hos gatuterapeuten, bakgrund, civil- och 

socioekonomisk status, livsstil, problematik etc. Till en början lyckades jag rekrytera sex 

potentiella intervjupersoner, men en av dessa valde att inte komma till vår avtalade tid. 

Intervjupersonerna består därmed av fem personer, både män och kvinnor i olika åldrar och 

även dem skiljer sig åt avseende de ovannämnda aspekterna. Samtliga informanter är 

bosatta/befinner sig någonstans i Örebro län.  

 

Samtliga deltagare och respondenter kommer att ges fiktiva namn. Detta för att i möjligast mån 

hantera datamaterialet konfidentiellt. De intervjuer, som innehåller utsagor av känslig karaktär, 

kommer jag heller inte att uppge respondentens riktiga könstillhörighet. Det kan t.ex. handla 
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om frågor som rör privata uppgifter om intervjupersonernas närstående eller om information 

som ökar risken avsevärt för att bli igenkänd.  

 

5.4 Datainsamlingsmetod 
 

5.4.1 Observationerna 
Observationer är en datainsamlingsmetod som framförallt är användbar när forskaren vill samla 

information om människors beteenden, fysiska handlingar samt verbala uttryck och 

känslouttryck i naturliga situationer. Metoden används oftast i studier av explorativ karaktär 

och kan genomföras på olika sätt. Vanligtvis skiljer man på strukturerade och ostrukturerade 

observationer men det finns en mängd variationer där emellan. En strukturerad observation 

innebär att forskaren har ett i förväg fastställt observationsschema som innefattar vilka slags 

beteenden och skeenden som ska observeras. En ostrukturerad observation syftar till att inhämta 

så mycket information som möjligt om ett problemområde och observatören använder sig därför 

inte av något observationsschema, istället vill forskaren registrerar ”allting” som händer. Det är 

dock omöjligt att registrera ”allting” och därför kräver också ostrukturerade observationer noga 

förberedelser (Patel & Davidson, 2003). 

 

Då min studie är av explorativ karaktär har jag genomfört ostrukturerade observationer som 

förberetts genom att jag utformat en observationsguide (se bilaga 1) som hjälp vid 

genomförandet. Patel och Davidson (2003) menar att forskaren ofta har kommit relativt långt i 

forskningsprocessen när det är dags för observationer och att hen därför kan använda den 

kunskap som erhållits för att sortera ut vem, vad och vilka individer eller situationer som ska 

observeras. När jag utformade observationsguiden har jag dels utgått från den kunskap jag fått 

efter att ha tagit del av tidigare forskning om bemötande som jag tagit del av, vidare har jag 

också utgått från den teoretiska tolkningsram jag använt mig av. Exempelvis innehåller 

observationsguiden skeenden och beteenden som rör relationen mellan gatuterapeuten och 

besökaren.  

 

Min roll som observatör var icke-deltagande och öppen. Att vara icke-deltagande och öppen i 

observationsrollen innebär att enbart observera utan att delta i den sociala interaktion som 

utspelar sig och att de personer som observeras är medvetna om observatörens närvaro (Patel 

& Davidson, 2003). Jag har under observationstillfällena fört kontinuerliga anteckningar.  

 

Observationerna har skett i den husvagn som gatuterapin bedrivs i under fyra onsdagar, i totalt 

ca 20 timmar. Under observationerna har jag fokuserat på vad som sker i interaktionen, hur 

besökarna bemöts av gatuterapeuten, hur de tycks uppleva mötet samt studerat den icke-verbala 

kommunikationen (se bilaga 1, observationsguide). Miljön i husvagnen kan kortfattat beskrivas 

med ord som värme, trygghet och lugn. Husvagnen ser ut som en äldre husvagn gör i största 

allmänhet, åtminstone invändigt. Utanpå är den övertäckt med ditmålade, graffitti- liknande 

mönster i regnbågens alla färger. Inuti husvagnen är det varmt och skönt tack vare 

värmeelementet som är placerat på ena sidan av husvagnen. Inredningen är aningen mörk och 

textilierna går också i aningen mörka, varma toner. I husvagnen finns också kaffe och fikabröd 

för dem som vill ha, och i några kartonger och påsar på en av sofforna finns skänkta kläder till 

den besökare som så behöver. Samtalen äger rum vid ett av husvagnens fyra fönster där 

gatuterapeuten och besökaren sitter på en varsin mjuk liten soffa med ett bord emellan sig. 

Utrymmet är så pass litet att de ibland stöter ihop med benen. Husvagnens väggar är inte särskilt 

tjocka varför man hör människorna som står utanför och talar och ibland tittar någon in i ett av 

fönsterna. Under observationerna satt jag i den andra delen av husvagnens långsida med några 

meter emellan mig och gatuterapeuten och hans besökare varifrån jag hade god uppsikt.  
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Observationerna varade i ca 15 min per gång, d.v.s. så länge som samtalen pågick i snitt. Jag 

valde bl.a. ut observationspersoner utifrån kriterier som olika ålder, kön och problematik för att 

få en bred variation av människor och därmed spegla bredden av människor som besöker 

gatuterpin. Innan varje samtal inleddes presenterade jag mig för besökaren, berättade att jag var 

från Örebro universitet och att jag skrev en uppsats om gatuterapin. Därefter informerade jag 

besökarna om de forskningsetiska principerna (se ”Etiska överväganden”) och frågade om det 

gick bra att jag satt med. Jag förtydligade också att det inte var några problem om de inte ville 

att jag satt med under samtalet.  

 

5.4.2 Intervjuerna 
Kvalitativa intervjuer syftar till att samla djup och detaljrik information om intervjupersonens 

subjektiva uppfattning, erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen. Forskaren använder 

sig vanligtvis av ostrukturerade- eller semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008; Patel & 

Davidson, 2003). Jag har i min studie valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer 

vilket innebär att jag ställt frågor utifrån en på förhand given intervjuguide (se bilaga 2). En 

intervjuguide innehåller ingen bestämd ordningsföljd för frågorna och den ger även utrymme 

för intervjuaren att ställa följdfrågor, som inte är inkluderade i guiden, utifrån respondenternas 

svar (Bryman, 2008). Intervjuerna har spelats in för att försäkra mig om att jag inte missar något 

i informanternas utsagor då det enligt Bryman (2008) finns risk för att intervjuaren tappar fokus 

om hen under intervjun måste föra detaljerade anteckningar.  

 

Rekryteringen av intervjupersoner skedde i samband med de två sista observationstillfällena. 

Vid första observationstillfället valde jag att enbart genomföra observationer utan ambitioner 

att rekrytera intervjupersoner, detta på grund av att jag ville att besökarna skulle vänja sig med 

min närvaro och därmed förhoppningsvis känna sig tryggare att eventuellt medverka i en 

intervju vid ett senare tillfälle.  

 

I samverkan med respondenterna som accepterat att delta i studien bestämdes tid och dag för 

intervjuerna; beträffande plats föreslog jag att vi skulle genomföra intervjun på något av stadens 

kaféer för att jag samtidigt skulle få möjlighet att bjuda på fika som tack för deras medverkan. 

Tillsammans med respektive respondent valdes kaféer som vid aktuell tidpunkt var folktomma 

så att vi kunde sitta ostört. Varje intervju inleddes med att informera respondenten om de 

forskningsetiska riktlinjerna (se ”Etiska överväganden”) samt med att fråga om det var bekväma 

med att intervjun spelades in. Intervjuerna varade mellan 50-70 minuter och jag utgick från den 

intervjuguide (se bilaga 2) som utformats på förhand. Intervjuguiden består av öppna frågor, 

(eller rättare sagt, frågor med öppna svar) som är uppdelade i tre huvudteman, teman som 

utformats för att besvara studiens syfte; Livssituation, Erfarenheter av tidigare hjälpinsatser och 

Gatuterapin. Den semi-strukturerade intervjun i kombination med öppna frågor har gjort det 

möjligt för mig att ställa följdfrågor som är relevanta utifrån studiens syfte (jfr Bryman, 2008, 

s. 438-439). Exempelvis när respondenten berättat att denne blir illa bemött hos sjukvården har 

jag ställt följdfrågor så som; hur kändes det för dig. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna och observationerna genomförts inleddes databearbetningen med att 

materialet transkriberades, vilket kan ses som det första steget i bearbetningsprocessen (jfr 

Bryman, 2008) och är viktigt för att få en så fullständig redogörelse som möjligt av den 

information som framkommit under intervjun. Transkriberingen gör det också lättare att 

identifiera olika teman. Transkriberingen har inte genomförts ordagrant, 

d.v.s. ”harklingar”, ”hm” och liknande har inte tagits med då jag ansett att de inte varit relevant 
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i sammanhanget.  

 

Nästa steg i databearbetningen utgjordes av meningskoncentrering, som är en vanligt 

förekommande analysmetod i kvalitativa studier.  Meningskoncentrering har i föreliggande 

studie inneburit att de uttalanden som respondenterna gjort har ”kortats ner” eller mer precist 

formuleras mer koncentrerat. De mest väsentliga delarna av respondentens uttalanden har 

koncentrerats till några få ord vilket gör resultatet mer överskådligt och lättare att arbeta vidare 

med (Kvale, 1997). Exempelvis har uttalanden som: ”när man kommer in på typ en vårdcentral 

så får man först ett jättebra bemötande från receptionisten och hon är glad och trevlig. Säkert 

för att jag ser ut som vilken annan människa som helst. Men så fort hon ber om personnumret 

vet man att det är kört för då hon ser hon ju att jag är en missbrukare och då får man ett helt 

annat bemötande” koncentrerats till; bemötandet från receptionisten på vårdcentralen förändras 

när hen genom journalen får se det dokumenterade missbruket. 

 

I det tredje steget har jag tillämpat analysmetoden meningskategorisering vilket inneburit att 

koncentrerade utdrag från intervjupersonernas svar har kodats i kategorier, kategorier som i 

vissa fall har utvecklats i förväg och som i andra fall har konstruerats under analysens gång (jfr 

Kvale, 1997). Exempelvis har meningskoncentreringen ovan kopplats till kategorin ”mindre 

framgångsrika interaktionsritualer” men har under analysens gång istället knutits till kategorin  

”stigmatisering” som bildats under analysens gång. Då min studie är av explorativ karaktär har 

jag valt att göra fortlöpande analyser under arbetets gång för att kunna upptäcka om 

dataunderlaget skulle kunna förstås på ett bättre eller annorlunda sätt med andra teorier och 

begrepp än de som jag ursprungligen utgått ifrån. Fördelen med en löpande analys är att det 

underlättar möjligheterna att uppmärksamma ny och oväntad information vilket i sin tur kan 

berika undersökningen (jfr Patel & Davidson, 2003). Efter noggrann och upprepad bearbetning 

och genomläsning av materialet har jag identifierat några återkommande teman och kategorier 

vilka presenteras under avsnittet ”Resultat och analys”. 

 

5.6 Etiska överväganden  
Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) 

ställer på genomförandet av svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I studien har jag också gjort andra etiska 

överväganden som berör etik kring att intervjua särskilt utsatta människor, i detta fall personer 

som är påverkade av alkohol och/eller droger. Avslutningsvis redogör jag för det resonemang 

jag fört kring dessa överväganden. 

 

Informationskravet innebär att de personer som berörs av forskningen ska informeras om 

forskningsuppgiftens syfte samt informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har i min studie tagit hänsyn 

till informationskravet genom att innan varje intervju och observation presenterat mig själv, 

berättat att jag skriver ett examensarbete samt informerat dem om syftet med min undersökning. 

Jag har också informerat respondenterna om att de har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och att jag inte kan eller kommer att använda de uppgifter som de lämnar utan deras 

samtycke, detta i enlighet med samtyckeskravet. Jag har också inlett varje intervju med att fråga 

respondenterna om de samtycker till att intervjuerna spelas in samt informerat dem att 

inspelningen enbart syftar till att underlätta mitt arbete. Respondenterna har gett ett muntligt 

samtycke. Samtyckeskravet innebär också att medverkan ska ske på deltagarens villkor samt 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Efter varje intervju 

lämnade jag mitt telefonnummer till respondenterna för att de skulle kunna kontakta mig om de 

ångrat sin medverkan. Inför varje observation var jag tydlig med att informera besökarna om 
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att jag kunde lämna husvagnen om de önskade tala ostört med gatuterapeuten, vilket också 

inträffade en gång.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskningsdeltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet 

samt att deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Om 

deltagarnas personuppgifter eller de uppgifter de lämnar kan göra dem identifierbara ska dessa 

avidentifieras för att personerna inte ska riskera att bli igenkända (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

min studie berört personliga, privata och ibland mycket känsliga upplevelser och erfarenheter 

har deltagarnas uppgifter, både personuppgifter och lämnade uppgifter, behandlats med största 

möjliga konfidentialitet. Samtliga respondenter har fått fiktiva namn och en fiktiv ålder, och en 

del har även fått fiktiva kön. Det fjärde och sista forskningsetiska kravet är nyttjandekravet, 

vilket innebär att de uppgifter och den information som framkommer i undersökningen enbart 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har tagit hänsyn till nyttjandekravet 

genom att informera och försäkra respondenterna om att jag enbart kommer använda angivna 

uppgifter i forskningssyfte.  

 

Som tidigare nämnts utgörs majoriteten av besökarna av hemlösa och personer med 

missbruksproblem, vilket motiverar ytterligare etiska överväganden om huruvida personer som 

är påverkade av alkohol och/eller droger är lämpliga som respondenter. Många av de personer 

med missbruksproblem som besöker gatuterapin har – och lever i – ett mycket långvarigt och 

tungt missbruk vilket innebär att de oftast, med undantag för korta uppehåll, är påverkade av 

alkohol och/eller droger. Å ena sidan anser jag att dessa människor – i likhet med ”vem som 

helst” – också har rätt att göra sin röst hörd och att deras upplevelser bör beaktas, oavsett deras 

missbruk. En del menar att beroende är en sjukdom (se t.ex. Hjärnfonden, 2013), och utifrån 

den aspekten vore det då etiskt fel att exkludera människor på grund av deras sjukdom, i det här 

fallet på grund av deras beroende. Å andra sidan är människor inte ”vid sina sinnesfulla bruk” 

när han eller hon är påverkad och är utifrån den aspekten kanske inte kapabel att fatta rationella 

beslut och därmed riskerar att ta beslut som denne inte skulle gjort i nyktert tillstånd. I påverkat 

tillstånd kan det också finnas risk för att personen berättar saker som hen sedan ångrar, ångrar 

sin medverkan eller rentutav glömmer att hen deltagit i undersökningen. Efter noggrant 

övervägande utifrån resonemanget ovan har jag valt att inte intervjua eller observera personer 

som är till synes påverkade av alkohol och/eller droger. Jag kommer själv att bedöma huruvida 

de är påverkade eller inte utifrån yrkesmässiga- och privata erfarenheter, trots att jag antagligen 

inte har den kompetens som krävs för att göra sådana bedömningar. Jag anser dock att det inte 

är möjligt att genom andra sätt bedöma huruvida de är påverkade eller inte; utifrån ett etiskt 

perspektiv anser jag mig inte ha rätten att kräva någon slags kontroll om nykterhet av besökarna, 

dels av respekt för deras integritet och dels av respekt för de riktlinjer och förhållningssätt som 

gatuterapeuten arbetar utifrån. 

 

5.7 Metoddiskussion 
 

I det här avsnittet redogör jag för studiens kvalité utifrån de alternativa kvalitetskriterier som 

Guba och Lincoln (Lincoln & Guba, 1985; 1994 i Bryman, 2008) anser är bättre lämpade för 

att bedöma kvalitén i kvalitativa undersökningar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Författarna menar att på grund utav att kvalitetskriterierna validitet och 

reliabilitet förutsätter att det finns en absolut sanning som dessutom är möjlig att uppnå är dessa 

kriterier, enligt författarna, inte tillämpbara på kvalitativ forskning. Då min studie är kvalitativ, 

syftandes till att undersöka människors subjektiva – och eventuellt varierande - upplevelser, 

anser jag därför att de alternativa kvalitetskriterierna är bättre lämpade för att diskutera kvalitén 

i min studie. Dock anser jag att kriteriet intern validitet kan tillämpas i bedömningen av min 
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studie och därför kommer en kort redogörelse för detta inledningsvis. 

 

Intern validitet i en kvalitativ studie handlar om studiens giltighet, det vill säga att det ska 

finnas god överenstämmelse mellan forskarens insamlade data och de teorier och slutsatser som 

denne utvecklar på basis av sina data. Den interna validiteten tenderar att vara en styrka i 

kvalitativa undersökningar, framförallt i etnografiska studier då forskarens långvariga närvaro 

ökar möjligheterna att säkerställa god överenskommelse mellan observationerna och de 

teoretiska idéer och begrepp hen utvecklar (Bryman, 2008). Trots att jag inte genomfört en över 

tid utsträck etnografisk studie vill jag hävda att den tid jag spenderat i husvagnen (totalt ca 20 

h) bidragit till ökad intern validitet, då observationerna givit mig möjlighet att på en säkrare 

grund än vad som annars vore fallet sammankoppla data till teorier och begrepp som härletts ur 

den. Ytterligare en faktor som kan antas höja den interna validiteten i min studie är det 

abduktiva förhållningssättet, som har inneburit att jag växlat mellan att förstå materialet utifrån 

en början mer fixerad tolkningsram samtidigt som jag varit öppen för andra teorier och begrepp.  

 

Trovärdighet är en motsvarighet till intern validitet.  Människors tolkningar av den sociala 

verkligheten kan skilja sig åt och därför är trovärdigheten i forskarens beskrivning av dessa 

tolkningar avgörande. Trovärdighet kan uppnås genom att forskaren säkerställer att forskningen 

har utförts på ett korrekt och forskningsetiskt sätt samt genom att forskaren låter 

forskningsdeltagarna ta del av det sammanställda materialet för att försäkra sig om att han 

uppfattat den studerade individens tolkning av verkligheten på ett korrekt sätt (Guba & Lincoln, 

1985 i Bryman, 2008). Genom att min studie har genomförts på ett korrekt och etiskt sätt anser 

jag att min studie håller god nivå när det gäller trovärdighet. Varje respondent har också 

erbjudits att ta del av det sammanställda resultatet för att försäkra mig om att jag uppfattat dem 

korrekt, vilket också bidrar till trovärdigheten.  

 

Överförbarhet är ett alternativt synsätt på extern validitet (frågan om huruvida resultatet kan 

generaliseras till en större population) och handlar om i vad mån en studies resultat kan 

tillämpas i andra kontexter. I motsats till kvantitativa forskningsstudier tenderar kvalitativa att 

ta hänsyn till den unika kontext varinom det studerade fenomen försiggår och som sällan är 

associerad med undersökningspersonernas egenskaper, ”problembild”, attribut etc. (jfr t.ex. 

personer i kriminella gäng, missbrukarkretsar). Kontexten bidrar till att förstå varför vissa, 

exempelvis, kriminella beter sig på särskilda sätt när de ingår i gäng. Vidare tenderar kvalitativa 

urvalsgrupper ofta att vara små, vilket ur ett strikt kvantitativt perspektiv ofta bedöms som 

otillräckligt för att kunna generalisera resultaten till en större population. Även om kvalitativa 

studier sällan syftar till att dra generaliserande slutsatser om empiriska resultat är dock någon 

slags överförbarhet möjlig att bedöma. Detta förutsätter dock att forskaren presenterat fylliga 

eller täta beskrivningar (”thick descriptions”) av det studerade fenomen, inklusive kontexten 

som kringgärdar fenomenet, så att andra kan bedöma i vilken utsträckning slutsatserna kan antas 

gälla liknande personer under liknande omständigheter (Guba & Lincoln, 1985 i Bryman, 

2008). Utifrån författarnas resonemang är det således svårt att göra någon form av bedömning 

huruvida slutsatserna kan antas gälla liknande personer under liknande omständigheter, detta 

då gatuterapin är sällsynt förekommande och därför är svår att jämföra. Slutsatserna skulle 

möjligtvis kunna antas gälla andra personer som vänder sig till frivilligorganisationer, detta då 

gatuterapin och den kontext gatuterapeuten arbetar inom närmast kan jämföras med den 

organisatoriska inramningen inom vilken frivilligorganisationer finns. Trots svårigheterna med 

att jämföra slutsatserna med andra personer och liknande kontexter har den föreliggande 

studiens datainsamlingsmetod har möjliggjort fylliga beskrivningar, både av det studerade 

fenomenet och kontexten, vilket kan antas göra slutsatserna överförbara. 
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Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och innebär att forskaren bör ge en fullständig 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen för att studien ska kunna bedömas utifrån 

pålitlighetskriteriet. Kriteriet pålitlighet används således som alternativ till reliabilitet i 

bedömningar av kvalitativa studier, inte minst med tanke på det som LeCompte och Goetz 

(LeCompte & Goetz, 1982 i Bryman, 2008) säger angående svårigheter att uppfylla 

reliabilitetskravet på grund av omöjligheten att ”frysa” sociala miljöer och de sociala 

betingelser som intervjun äger rum i. Mot bakgrund av detta är det svårt att replikera resultatet 

och därför också olämpligt att använda ett kriterium som reliabilitet. Genom en noggrann 

redogörelse för forskningsprocessens alla faser, inklusive av hur de teoretiska slutsatserna 

överenskommer med materialet, kan en kvalitetsbedömning dock göras utifrån kriteriet 

pålitlighet (Guba & Lincoln, 1985 i Bryman, 2008). Jag anser att min studie uppfyller 

pålitlighetskriteriet då jag tydligt redogjort för hur arbetsprocessen gått till, vilka val jag gjort 

och varför samt motiverat val av teoretiska tolkningsramar utifrån materialet. 

 

Konfirmering är det sista av de alternativa kvalitetskriterierna och handlar om möjlighet att 

styrka och konfirmera att resultaten inte påverkats på ett otillbörligt sätt av forskarens 

förförståelse eller personliga värderingar (motsvarighet till kriteriet objektivitet). Detta 

kvalitetskriterium innebär att forskaren är medveten om att det inte är möjligt att uppnå 

fullständig objektivitet och utifrån den insikten försöker säkerställa att denne handlat på ett 

korrekt sätt. Det handlar med andra ord om huruvida forskaren haft kontroll över personliga 

värderingar (Guba & Lincoln, 1985 i Bryman, 2008). Jag har under arbetets gång haft ett kritiskt 

förhållningssätt och reflekterat över min förförståelse och personliga värderingar och därmed 

ökat medvetenheten om risken att de kan påverka undersökningen och framförallt de slutsatser 

och tolkningar jag gör av materialet. Genom fortlöpande reflektioner och kritiskt granskande 

har jag gjort mitt bästa för att inte låta personliga värderingar eller förförståelse och därmed 

anser jag att min studie har goda möjligheter att uppnå god konfirmering.  

 

6. Resultat och analys 
 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat och den analys jag gjort av det utifrån den 

teoretiska ram som presenterats tidigare. Avsnittet är indelat i huvudteman och subteman där 

studiens syfte behandlas under respektive huvudteman, inte minst med hjälp av empiriskt 

material som tematiserats ytterligare i form av subteman. Inledningsvis presenteras Motiven 

bakom valet av gatuterapi följt av Besökarnas tidigare erfarenheter av kontakten med offentliga 

myndigheter och upplevelser av gatuterapin. Avslutningsvis redogör jag för Vad som sker i 

mötet mellan besökarna och gatuterapeuten.  

 

6.1 Motiven bakom valet av gatuterapi 
 

Ur respondenternas utsagor framkommer flera olika slags motiv till att de har valt att vända sig 

till gatuterapin. Jag har valt att tematisera dem enligt följande; Att tala med någon som befunnit 

sig i liknande situation och Omerta – total tystnad.  

 

6.1.1 Att tala med någon som befunnit sig i liknande situation 

En av de mest frekvent förekommande anledningarna till varför respondenterna vänder sig till 

gatuterapin är att gatuterapeuten själv har befunnit sig i social utsatthet, framförallt på grund av 

15 år av egna missbruksproblem. Flera av respondenterna menar att det är befriande att få tala 

med någon som förstår vad de går igenom. De uppger också att det är lättare att ta till sig råd 

från någon som själv befunnit sig i samma situation.   
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Hasse förstår en, man behöver liksom inte förklara en massa saker eller svara på tusen frågor för att 

han ska förstå hur jag mår. Till skillnad från andra, till exempel soc handläggare som ofta säger att 

de förstår men i själva verket inte har en jävla aning. – Maria 

 

Han har ju själv varit pundare en gång i tiden, så han fattar ju vad det handlar om. – Anna, 38 år 

 

Skönt att prata med någon som förstår en. – Adam 

 

En möjlig förklaring till att respondenter med missbruksproblem uppskattar att få tala med 

någon som befunnit sig i en liknande situation skulle kunna vara att de därigenom får vissa 

transaktionella behov tillgodosedda, så som behovet av ett givande utbyte med andra och 

behovet av självbekräftelse. I och med att gatuterapeuten själv har erfarenheter av 

respondenternas problematik utgår respondenterna från att han förstår dem och att han kan dela 

med sig av sina egna erfarenheter för att hjälpa dem att lösa/förstå sina problem. Utifrån Turners 

(Turner, 2002) teoretiska resonemang kan både behovet av ett givande utbyte med andra och 

behovet av att bekräfta självet tillgodoses just genom att dela erfarenheter med andra som 

befunnit sig i en liknande situation. 

 

En annan möjlig förklaring till att gatuterapeutens egna erfarenheter är ett motiv till valet av 

gatuterapin skulle kunna vara att respondenterna på grund av tidigare erfarenheter (av 

exempelvis socialtjänsten) känner sig illa behandlade och stämplade som avvikare eller 

”annorlunda” på något sätt (se nästa huvudtema) av människor som inte har befunnit sig i 

samma situation. Således är det troligt att respondenterna hoppas på att bli bemötta på ett icke-

dömande sätt av gatuterapeuten eftersom han själv befunnit sig i samma situation som dem. I 

flera studier (se t.ex. Beresford, Croft & Adshead, 2008; Löwenborg & Kamsvåg, 2006) påvisas 

just vikten av att den professionelle hjälparen inte dömer klienten och att ett sådant 

förhållningssätt upplevs som något positivt av klienter.  

 

6.1.2 Omerta – total tystnad  

Flera av respondenterna uppger att de känner en trygghet i att gatuterapeuten har tystnadsplikt, 

vilket de anger som ett motiv till att de besöker honom. De uppger även att de litar på att han 

inte för vidare det de säger. På husvagnen är ordet ”Omerta” skrivet med stora bokstäver som 

är väl synliga för förbipasserande. Omerta kan närmast översättas med tystnad, och då 

framförallt tystnad gentemot polis och myndigheter i meningen att inte ange andra. Omerta har 

kopplingar till den sicilianska maffian och är med andra ord ett väletablerat begrepp inom 

kriminella kretsar. Att gatuterapeuten inte har någon anmälningsskyldighet till polis eller 

socialtjänsten upplevs som särskilt positivt av respondenterna. 

 
Jag hörde talas om honom av en vän som sa att han var bra och hade full tystnadsplikt, att han inte 

använde sig av något register, alltså ett offentligt som soc har typ. – Erik 

 

Man vet att det som sägs i husvagnen stannar i husvagnen. – Adam 

 

Turner (Turner, 2002) menar att ett av de fundamentala mänskliga behoven är behovet av tillit 

och förtroende, vilket växer fram när individen bland annat känner att den andre är ärlig och 

visar respekt för det presenterade självet. Respondenterna upplever att de kan lita på 

gatuterapeuten dels därför att begreppet omerta står skrivet på husvagnen, och dels för att, som 

i Eriks fall, att andra bekräftar att de kan lita på gatuterapeuten. Att gatuterapeuten använder 

ordet omerta kan tolkas som att han försöker förmedla tillit med ett begrepp som är igenkänt av 

flera av besökarna.  
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Vidare kan begreppet omerta också tänkas förstärka känslan av grupptillhörighet hos besökarna 

genom att gatuterapeuten förmedlar att han står på besökarnas sida, och inte på myndigheternas. 

I Nordfeldts och Söderholms (2002) studie framkommer bl.a. att klienter som har negativa 

erfarenheter av kontakten med bl.a. socialtjänsten tenderar att utveckla en form av 

myndighetsförakt. Utifrån författarnas slutsatser kan begreppet omerta tänkas appellera till 

klienternas misstro och ringaktning mot myndigheter och möjligtvis också deras självkänsla 

och känsla av gemenskap med gatuterapeuten som tar deras parti och därigenom cementerar en 

”vi mot dem”-känsla. Begreppet omerta kan således också tänkas bidra till att förstärka den ”vi 

och dem” känsla som Elias och Scotson (2011) beskriver. Författarna menar att på grund av 

olika anledningar, t.ex. ojämlik maktbalans, skapas olika grupper i samhället som inkluderar 

och exkluderar individer beroende på om de anses värdiga att tillhöra ”den egna” gruppen eller 

inte. Medlemmarna inom grupperna tenderar att utveckla gemensamma och delade 

uppfattningar, värderingar, normer och regler vilket skapar känslor av grupptillhörighet och 

därmed en känsla av ”vi” och ”de andra” (Elias & Scotson, 2011). När gatuterapeuten använder 

begreppet omerta tar han besökarnas parti och visar därmed tydligt att han står på ”vi” sidan 

och inte med ”de andra”, det vill säga myndigheterna.  

 

I Jonssons (2006) studie framkommer det att avsaknaden av myndighetsutövning och 

skyldigheten att följa de lagar som socialtjänsten arbetar utifrån upplevs som någonting positivt 

hos frivilligorganisationernas klienter. I och med att frivilligorganisationerna inte har något 

lagansvar i ovanstående mening (utöver föreningsrättsliga regler) skapas ett rättsligt 

handlingsutrymme och frivilligorganisationerna kan därför välja bort sådana regler som av 

klienter uppfattas som negativa inom socialtjänstens verksamhet, t.ex. regler om registrering av 

klienter. Vissa respondenter befarar att myndigheternas krav på dokumentation skulle kunna 

medföra negativa konsekvenser för dem, och just därför ses avsaknaden av tvång på 

dokumentation hos gatuterapeuten som någonting positivt. För en av respondenterna (Erik), var 

avsaknaden av tvång på dokumentation den huvudsakliga anledningen till varför han valde att 

besöka gatuterapeuten. Erik är beroende av Subutex men lever för övrigt ett ”normalt” liv med 

familj och arbete. På frågan varför han valde att vända sig till gatuterapin svarade han följande: 

 
Jag har alltid haft jobb och körkort och jag har barn och därför har jag inte velat gå till någon 

myndighet för att inte hamna i något register. Om man gör det skulle jag riskera allt; mitt jobb, mina 

barn och mitt körkort och då skulle ju mitt liv vara förstört […] varken vänner eller släkten vet och 

jag vill fortsätta ha det så. – Erik 

 

Eriks svar ligger helt i linje med Jonssons (2006) slutsatser; att en del klienter blir skrämda av 

myndigheternas dokumentationstvång. Utifrån Eriks svar kan man anta att det funnits en rädsla 

för att bli av med vårdnaden om sina barn, vilket också är en vanligt förekommande rädsla 

enligt resultatet från Keeling och Van Wormers (2011) studie. Framförallt tyder resultatet på 

att socialarbetarnas ibland förekommande hot om tvångsåtgärder genom att t.ex. omhänderta 

ett barn skapar rädsla hos en del klienter.  I båda citaten av Erik framkommer det att han valde 

att besöka gatuterapeuten främst på grund av att gatuterapeuten inte använder något register, 

och att Erik på grund av detta kände sig trygg med att berätta om sitt problem.  

 

6.2 Upplevelser av tidigare kontakter med offentliga verksamheter och av 

gatuterapin 

 

De här huvudtemana har jag valt att presentera under föreliggande avsnitt då en del av de 

tidigare erfarenheterna till viss del liknar eller är motsatsen till de upplevelser respondenterna 

har av gatuterapin. Respondenternas tidigare upplevelser av kontakten med offentliga 
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verksamheter är både positiva och negativa medan upplevelserna av gatuterapin enbart är 

positiva. Respondenternas utsagor har tematiserats enligt följande; Delaktighet i 

hjälpprocessen, En god relation och tillit, Att bli behandlad som en missbrukare kontra att inte 

bli dömd, Skam kontra stolthet och självförtroende samt Att inte känna sig förstådd eller lyssnad 

på kontra att bli lyssnad på. I detta avsnitt kommer gatuterapeuten delvis att benämnas i termer 

av socialarbetare då det han gör kan betraktas som en form av socialt arbete. 

 

6.2.1 Delaktighet i hjälpprocessen  
Att få vara delaktig i beslutsfattandet och utformandet av insatser uppges som en positiv 

erfarenhet av kontakten med framförallt socialtjänsten. De har enligt egna utsagor både haft 

handläggare som utestängt dem helt från beslutandeprocessen, men i de flesta fall har 

handläggarna möjliggjort delaktighet och påverkan.   

 
Min senaste handläggare var guld! Vi satt ner tillsammans och pratade om vad jag ville […] och hon 

berättade vad som var rimligt och vad som inte kunde genomföras. Det kändes jävligt gött att få vara 

med och bestämma istället för att bara få ett papper hemskickat där det står vad man ska göra och 

inte göra. – Anton 

 

Jag fick själv kolla upp vilka behandlingshem jag tyckte verkade bra och så tittade vi på dem 

tillsammans när vi träffades på soc. – Maria 

 

Vikten av att klienten görs delaktig i processen påvisas i flera studier (t.ex. Bland, Laragy, Giles 

& Scott, 2006; Dietz & Thompson, 2004). För att klienten ska känna sig delaktig menar 

Löwenborg och Kamsvåg (2006) bör socialarbetaren bemöta klienten som jämlik samt tillvarata 

hans/hennes upplevelser, erfarenheter och kunskaper. När respondenterna i min studie görs 

delaktiga i processen av gatuterapeuten, exempelvis genom att framföra sina åsikter som 

tillvaratas och bemöts av gatuterapeuten, kan man anta att känner sig betydelsefulla och 

kompetenta. Ett sådant förhållningssätt från socialarbetare överlag kan således också tänkas 

jämna ut den ojämlika maktbalans som finns mellan socialarbetaren och klienten och därmed 

gör klienten mer bekväm. Att klienten bemöts som en människa som ses som kompetent och 

vars syn på sin livssituation är av relevans är en viktig förutsättning för att utveckla en god 

relation (Dietz & Thompson, 2004; Robinson, 1995, Taylor, 1999 i Trevithick, 2003).  I och 

med att respondenterna i föreliggande studie upplevt att de haft möjlighet att påverka samtalet 

kan man anta att detta lagt grunden för den goda relation som de beskriver att de haft med 

gatuterapeuten. Inte minst därför att delaktighet har visat sig bidra till att stärka klientens 

självförtroende, att klienten känner sig betydelsefull och anser sig vara kapabel att hantera den 

situation han befinner sig i (jfr Löwenborg & Kamsvåg, 2006). 
 

6.2.2 En god relation och tillit – en upplevelse av både offentliga verksamheter och av 

gatuterapin 

I materialet framkommer det att några av respondenterna har erfarenheter av att ha haft en god 

relation till en eller flera av sina handläggare på socialtjänsten. För att få en djupare förståelse 

för vad de tyckte utmärkte en god relation frågade jag hur dessa relationer sett ut:  

 
 

Dels det här med att jag fick vara med och bestämma […] hon tog mig på allvar och lyssnade till det 

jag hade att berätta […] man kunde lita på att det hon sa stämde, hon hade lovat att backa upp mig 

tills jag blev flygfärdig och det gjorde hon, hela vägen. – Anton 

 

Fastän hon inte själv varit i samma situation som mig så kändes det som att hon förstod, hon kunde 

liksom sätta sig in i hur jag mådde […] hon lyssnade alltid på det jag ville säga och tog sig verkligen 

tid för att göra det […] när hon bad mig att kolla upp de där behandlingshemmen trodde jag knappt 
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att de var sant, att jag fick göra det kändes riktigt bra och det kändes på något sätt som att hon 

respekterade mig och mina önskningar. – Maria 

 

Det är svårt att svara på… Vet inte om jag skulle vilja kalla det för en relation men om jag måste 

skulle jag nog säga att den var mer som en kompisrelation och kompisar kan man lita på […] kändes 

inte direkt som att jag var i underläge utan mer som att vi var på samma nivå. – Anna 

 

Som resultatet visar förknippas en god relation med att socialarbetaren behandlar klienten med 

respekt och som en jämlike. En viktig förutsättning är också att de kan lita på sin handläggare 

och att de håller vad de lovat, samt att de görs delaktiga. Det som framförallt är framträdande 

är vikten av att socialarbetaren lyssnar. Vikten av att känna tillit och förtroende för sin 

handläggare kan även i det här avseendet möjligtvis förklaras utifrån Turners (2002) teori om 

behovet av tillit. I ovanstående utsagor gällande vad som utmärker en god relation berörs även 

socialarbetarens personliga egenskaper, egenskaper som också kännetecknar en humanistisk 

människosyn. Egenskaper så som att vara empatisk, lyssnande och respektfull är särskilt 

framträdande i respondenternas utsagor, vilka också är egenskaper som beskrivs som 

betydelsefulla för klienter i flera studier (t.ex. Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006; Beresford, 

Croft & Adshead, 2008; Trevithick, 2003; Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Fredriksson, 2011).  

 

Relationen respondenterna har till gatuterapeuten beskrivs också på ett liknande sätt. Flera av 

respondenterna uppger att de känner respekt, värme och trygghet i mötena med gatuterapeuten 

samt att han bemöter dem på ett bra sätt. Värmen och tryggheten menar de finns i både miljön 

och i gatuterapeutens förhållningssätt.  

 
Det är liksom skön stämning när man träffar honom, blir så enkelt och naturligt på något vis […] jag 

brukar säga att han är som ett levande Valium. – Anna 

 

Hos Hasse kan man bara få en kram och gråta ut och sen känns det lite bättre. – Maria 

 

Han är så jävla godhjärtad alltså, man bara känner det liksom. – Anton 

 

Utifrån dessa citat kan man se att respondenterna upplever relationen till gatuterapeuten som 

trygg samt att de upplever hans personliga egenskaper som positiva. Flera studier (se t.ex. 

Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006; Beresford, Croft & Adshead, 2007) tyder på just detta, att 

relationen med socialarbetaren - och i synnerhet dennes personliga egenskaper - är de faktorer 

som betyder mest för hjälpsökanden. Respondenterna betonar framförallt upplevelsen av att bli 

behandlad med respekt, värme och empati som det mest positiva i upplevelsen av gatuterapin.  

 

Respondenternas upplevelser av en god relation och tillit skulle möjligtvis också kunna förstås 

utifrån Turners (Turner, 2002) teoretiska resonemang om transaktionella behov, framförallt 

behovet av tillit och förtroende (jfr behovet av tillit/förtroende). Under flera av observationerna 

ger besökarna uttryck för att känna trygghet i mötet och samtalen med gatuterapeuten. Något 

som tydligt illustrerar detta är besökarnas kroppsspråk- och hållning som efter en stund 

förändras; från att en del av dem sitter upprättade och raka i ryggen, ibland med armarna i kors 

likt en försvarsposition, till att de får en mer avslappnad hållning, lutar sig bekvämt tillbaka och 

sjunker ner mjukt i soffan de sitter i. Att flera av observationspersonerna ohämmat tycks kunna 

berätta om mycket privata och känsliga ämnen, händelser och känslor kan också ses som ett 

uttryck för den tillit de känner till gatuterapeuten.  
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6.2.3 Att bli behandlad som en missbrukare kontra att inte bli dömd 

Den mest påtagliga, negativa upplevelsen av kontakten med offentliga myndigheter är 

bemötandet respondenterna menar att de får inom sjukvården. Ett gemensamt mönster i 

respondenternas utsagor är tydligt; de behandlas annorlunda än människor som inte har ett 

dokumenterat missbruk. När de besöker gatuterapin upplever de däremot att de inte blir dömda 

eller behandlade som missbrukare. 

 
Om jag går in på en vårdcentral så är de jätte trevliga först, tills man ger dem sitt personnummer och 

de kollar i min journal… då får man en helt annan blick och man känner verkligen hur stämningen 

förändras. – Anna 

 

En del vill ju inte ens ta i en för att man är missbrukare. Det är som att man är smutsig och äcklig, de 

vill inte ens röra vid mig. Det är precis så som i den där filmen du vet, om bögarna med aids på 80-

talet som sjuksköterskorna inte fick röra utan att använda handskar […] som om missbruk skulle vara 

något som smittas! – Anton 

 

Man blir behandlad som skit inom vården. Som att man är en smutsig knarkare som ingen vill ta i  

[…] Oavsett om jag söker vård för att jag har ont någonstans så tror de bara att man är en knarkare 

som är ute efter stark medicin […] ja det står ju i papperna att jag är missbrukare så om jag hade 

brutit benet hade jag fått Alvedon istället för morfin bara för det. – Maria 

 

I respondenternas utsagor kan man se att de kopplar bemötandet från sjukvårdspersonal till att 

de är missbrukare och att det är därför de blir illa behandlade. Det framkommer också att 

respondenterna upplever att de blir behandlade annorlunda och som mindre värda än andra, 

detta också på grund av att de har ett dokumenterat missbruk. En möjlig förklaring till varför 

respondenterna behandlas annorlunda skulle kunna vara att de betraktas som avvikare av 

sjukvårdspersonalen. Payne (2005) menar att när människor i någon mån avviker från 

samhällets normer och regler reagerar andra människor och betecknar deras beteende som 

avvikande. Missbrukare betecknas ofta med flera, negativt laddade karaktärsdrag så som att de 

är ohygieniska och att de är sjukdomsbärare, att de stjäl och bedrar, att de försakar sina nära 

och kära och så vidare, med andra ord betecknas de som avvikare. Kanske kan det vara så att 

sjukvårdspersonalen påverkas av de negativa föreställningar och attityder som finns i samhället 

mot missbrukare och därmed bemöter respondenterna som avvikare. Att missbrukare tenderar 

att stämplas och bemötas som avvikare av professionella när de söker hjälp hos myndigheter 

framkommer i flera studier (se t.ex. Wigsell & Hansson, 2003; Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  

 

Sättet respondenterna uppger att de blir behandlade på inom sjukvården och deras upplevelser 

av det skulle kunna förklaras/förstås utifrån begreppen stigma och stigmatisering. 

Stigmatisering innebär att en grupp individer stämplar den andra gruppens medlemmar på grund 

av att de tillhör den grupp som är underlägsen och kollektiv skild från den egna gruppen (Elias 

& Scotson, 2011). Citatet som hämtats från intervjun med Anna visar hur hon blir stämplad 

utifrån den gruppen (missbrukare) hon tillhör i och med att receptionistens förhållningssätt 

förändras i samma stund hon ser hennes journal. Utifrån sin roll som receptionist har denne 

också en större makt i relation till respondenten och maktbalansen mellan dem är således ojämn, 

vilket enligt Elias och Scotson (2011) är en förutsättning för stigmatisering. Vidare menar Elias 

och Scotson (2011) att underlägsna grupper tillskrivs olika negativa egenskaperna, och i vissa 

fall kan de till och med tillskrivas egenskaper som att vara ohygieniska och smutsiga, och fysisk 

närhet med dem kan uppfattas som obehaglig och betraktas som en risk för smitta. Just detta 

ger både Maria och Anton uttryck för när de beskriver hur de uppfattas som smutsiga och att 

sjukvårdspersonalen ibland drar sig för att ta vid dem.  
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Upplevelser av att uppfattas som smutsiga tycks inte finnas i mötet med gatuterapeuten, och 

under observationerna framkommer heller ingen rädsla från gatuterapeuten att röra vid dem. 

Flera av samtalen inleds och avslutas med någon form av fysisk beröring, med ett handslag eller 

en kram, trots att flera av besökarna har missbruksproblem och i flera fall också är hemlösa. 

Således kan den fysiska beröringen antas vara en bidragande faktor till att respondenterna inte 

känner sig dömda.  

 

I intervjumaterialet framkommer det att flera av respondenterna på grund av de negativa 

erfarenheterna av bemötande från sjukvårdspersonal inte längre söker hjälp hos sjukvården då 

de menar att de ändå inte får någon hjälp. Detta kan förstås utifrån Scheff och Starrins (2002) 

resonemang om att människor som utsätts för diskriminering tenderar att acceptera den rådande 

situationen istället för att protestera mot den. Följande citat exemplifierar det; 
 

Jag har slutat söka hjälp på vårdcentraler och på sjukhuset för jag vet att de bara kommer säga åt mig 

att gå därifrån […] behöver man hjälp måste man gå till de privata klinikerna. – Maria 

 

Två av respondenterna, Anton och Maria, har diagnosen ADHD, en funktionsnedsättning som 

behandlas medicinskt. För att de ska få sin medicin måste de lämna regelbundna urinprov för 

att säkerställa att de inte använder droger eller alkohol. Det bör tilläggas att denna procedur 

enbart gäller för de personer som har ett dokumenterat missbruk på grund av att många ADHD 

mediciner innehåller amfetamin och kan missbrukas. Om ett urinprov är positivt kan det i värsta 

fall resultera i att patienten blir av med medicinen eller får den borttagen under en period och 

tvingas lämna fler och kontinuerligare urinprov. Anton har nyligen blivit av med sin medicin 

på grund av att urinprovet visade spår av alkohol.  Maria fick sin medicin indragen för några 

månader sedan. 

 
Det är ju för fan min medicin! […] skulle jag ta ett återfall så kan jag inte vända mig dit så vem ska 

jag vända mig till då? […] ska en person med diabetes inte få sitt insulin bara för att han har ätit en 

chipspåse? – Anton 

 

Det funkade ju så bra innan så därför blir jag så ledsen och allt rasar runt mig nu när de dragit in 

medicinen, allting bara rasar för mig […] utan den har jag inte ett drägligt liv. Hade det varit en 

vanlig svensson så hade han fått medicinen utskriven utan krångel, så varför ska vi behandlas 

annorlunda? – Maria 

 

Utifrån de här citaten kan man också utläsa en frustration över att bli behandlad utifrån den 

kategori de blivit stämplade med, det vill säga kategorin missbrukare. Även här ser man tydligt 

att de kopplar sättet de blir behandlade på till att de är missbrukare samt att de upplever att de 

blir behandlade annorlunda på grund av det. Att respondenterna upplever att de särbehandlas 

skulle också kunna förstås utifrån Wigsell och Hansson (2003) resonemang om att 

professionella tenderar att kategorisera klienter utifrån den problematik det har. I det här fallet 

kategoriseras respondenterna som missbrukare och behandlas därefter genom 

urinprovskontroller och hårda regler.  

 

När respondenterna talar om upplevelsen av gatuterapin menar de däremot att de bemöts på ett 

bättre sätt, att de inte blir dömda på grund av sin problematik utan istället betraktas och bemöts 

som vilka människor som helst och inte utifrån den problematik de har.  

 
Det kändes som att han lyssnade på mig, lät mig berätta om vad jag kände utan att komma med en 

massa pekfingrar om hur fel det var. – Erik 

 

Det är det här med fördömande, han dömer aldrig som många andra kan göra. – Anton 
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Att inte bli dömd kan utifrån respondenternas utsagor således uppfattas som någonting 

uppskattat och positivt, vilket styrker det Löwenborg & Kamsvåg (2006) kommer fram till i sin 

studie, det vill säga att det för klienterna är betydelsefullt att socialarbetaren inte är dömande. I 

några av observationerna som genomförts illustreras respondenternas upplevelser av att inte bli 

dömda, framförallt genom gatuterapeutens oförändrade ansiktsuttryck och kroppsspråk när 

besökarna berättar om sin problematik. Till skillnad från till exempel Annas utsaga om hur 

receptionistens bemötande förändras efter att hon läst hennes journal, så tycks gatuterapeutens 

bemötande vara oförändrat, framförallt avseende ansiktsuttryck och kroppshållning som är 

likadant som innan de berättat. En möjlig förklaring till gatuterapeutens oförändrade bemötande 

och respondenternas upplevelser av att inte bli dömda kan vara att gatuterapeuten själv haft 

missbruksproblem samt att han har en lång yrkesmässig erfarenhet av att arbeta med personer 

med missbruksproblem. Således är det möjligt att gatuterapeuten inte är påverkad av de 

negativa fördomar och attityder som finns mot missbrukare i samhället och därmed har ett annat 

förhållningssätt till dem. Vidare kan man anta att ett icke-dömande bemötande innebär att 

respondenterna upplever att de blir behandlade som jämlikar vilket bland andra Dietz och 

Thompson (2004) uppger är en viktig förutsättning för att utveckla en god relation.   

 

6.2.4 Skam kontra stolthet och självförtroende  
Några av respondenterna ger uttryck för upplevelser av skam och underlägsenhet i samband 

med kontakt med socialtjänsten. I mötet med gatuterapeuten däremot ger deras utsagor snarare 

uttryck för känslor av stolthet och självförtroende.  

 
Det är rätt jobbigt den där första gången man går in på ett socialkontor. Eller ja det är det väl 

fortfarande i och för sig […] det är som att stå helt naken framför en massa människor du inte känner, 

kan du tänka dig in i det? Så blottad känner man sig när man behöver slänga fram hela sitt liv. – 

Anton, 30 år  

 

Jag har alltid velat klara mig själv, ja menar det vill väl de flesta? – Adam 

 

I flera studier (se t.ex. Keeling & Van Wormer, 2011; Wigsell & Hansson, 2003) framkommer 

det att klienter i första hand vill lösa sina problem utan att blanda in några myndigheter då de 

ibland tenderar att kan känna skam, skuld och underlägsenhet i och med rollen som hjälpsökare. 

Utifrån de två första citaten kan man uttyda en upplevelse att få sin integritet kränkt genom att 

behöva berätta om sin livssituation och det problem klienten behöver hjälp med, vilket i sig kan 

antas vara känslomässigt krävande. Vidare kan man anta att människor generellt sett vill klara 

sig själva, utan att blanda in vare sig andra människor eller någon myndighet, då det i samhället 

finns en norm som innebär att varje individ ska klara av att ta hand om sig själv.  

 

Payne (2005) menar, när han talar om stämpling, att olika myndigheter så som socialtjänsten 

ibland själva kan vara bidragande till uppkomsten av sociala problem genom att klienter ofta 

stämplas och etiketteras på ett negativt sätt av socialarbetare. Socialtjänstens verksamhet är 

uppbyggd av olika avdelningar, t.ex. missbruksenheten och försörjningsstöd, vilket innebär att 

de personer som söker hjälp för missbruksproblem hänvisas till missbruksenheten. Utifrån 

Paynes (2005) resonemang kan man då anta att klienterna upplever att de blir stämplade som 

missbrukare vilket i sig skulle kunna vara en orsak till känslan av skam, men också det faktum 

att de genom placeringen själva kommer till insikt om sitt problem och därmed känner skam 

och skuldbelägger sig själva. Den eventuella insikten om det faktiska missbruksproblemet 

skulle även kunna förklara varför Erik valt att inte vända sig till socialtjänsten överhuvudtaget 

(se s. 27). Även om han uppger att det är på grund av att han inte vill bli registrerad så skulle 

en underliggande anledning kunna vara en rädsla för att komma till insikt om sitt faktiska 
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missbruk. Om han skulle söka hjälp hos socialtjänsten skulle han troligtvis tilldelas en 

handläggare på missbruksenheten och därmed skulle hans egen version av sitt missbruk, eller 

det han kallar för ”självmedicinering” och ”bruk” istället komma att kallas missbruk och 

därmed vara ett problem. 

 

På grund av de tidigare negativa erfarenheterna av sjukvården, och utifrån en möjlig teori om 

att de blir stigmatiserade, skulle känslan av skam kunna förstås som ett resultat av den 

gruppskam som enligt Elias och Scotson (2011) outsidergrupper tillskrivs. Även om begreppet 

missbrukare är ett relativt neutralt ord, till skillnad från andra begrepp som finns så 

som ”pundare” och ”knarkare”, så kan man anta att det ändå är ett begrepp som är laddat med 

negativa fördomar för de flesta människor. Elias och Scotson (2011) menar att dessa termer 

symboliserar det faktum att medlemmarna i outsidergruppen inte lever upp till den etablerade 

gruppens normer. Det är vanligt att medlemmarna tillskriver sig själva innebörden av dessa 

termer även på ett individuellt plan vilket resulterar i känslor av skam och underlägsenhet. 

Således kan även detta resonemang vara en möjlig förklaring till varför respondenterna 

upplever känslor av skam och underlägsenhet i kontakten med socialtjänsten.  På grund av de 

tidigare negativa upplevelserna av att bli bemötta nedvärderande kan en möjlig förklaring till 

upplevelsen av skam och underlägsenhet också vara att respondenterna tagit över 

sjukvårdspersonalens syn på dem, det vill säga en syn på sig själva som mindre värda andra. 

För Anna är det tydligt att hon skäms för att hon prostituerar sig och man kan spekulera kring 

om det finns en rädsla för att bli illa bemött även på grund av det, på samma sätt som hon 

uppgett att hon blivit illa bemött av sjukvårdspersonal på grund av sin stämpel som missbrukare. 

Det som sker när respondenterna övertar sjukvårdpersonalens syn kan möjligtvis förstås utifrån 

Cooleys (1992) resonemang om att känslan av skam uppstår när individen ser sig själv utifrån 

någons annans perspektiv, detta på grund av att individens så kallade ”spegeljag” har en direkt 

koppling till just skam. Enligt Cooley tenderar människan att ibland också dela den bedömning 

som andra människor gör av honom/henne (Cooley, 1992 i Scheff & Starrin, s. 2002).  

 

I respondenternas utsagor framkommer även känslor av skam inför sig själv: 

 
Om jag sökt hjälp för min prostitution? Nej det har jag inte, det är inte direkt något man är stolt över. 

– Anna 

 

Så tittar de på dig med den där blicken, suckar och säger; men Maria! Det som gick så bra för dig. – 

Maria  

 

Enligt Scheff och Starrin (2002) är skam fundamentalt för individens samvete och moraliska 

känsla och uppstår i situationer som, verkligt eller inbillat, hotar individens sociala band. Hot 

mot de sociala banden uppstår bl.a. när individen känner att dennes beteende inte håller måttet 

eller när det avviker från gruppnormerna. För framförallt individer i underordnade grupper är 

skamkänslan plågsam då den dels kommer utifrån pga. förakt och fördomar från omgivningen, 

och dels inifrån, då individen tenderar att klandra och nedvärdera sig själv. Utifrån föregående 

citat kan således känslan av skam förstås som ett resultat av upplevelsen av att skämmas inför 

andra; i Annas fall för att hon prostituerar sig, och för Maria handlar det om att hon skäms för 

att hon inte uppnått det mål hon hade. Respondenterna upplever känslor av skam kan bero på 

att beteendet avviker från gruppnormen (Anna) och inte håller måttet (Maria). 

 

Hos gatuterapeuten däremot, ger observationsdeltagarna snarare uttryck för känslor av stolthet, 

vilket enligt Scheff och Starrin (2002) är motpolen till skam, samt självförtroende. Några av 

observationspersonerna uppger, både under och efter samtalen, att de upplever att de blivit 

uppmuntrade och peppade. Följande citat skulle kunna tolkas som känslor av stolthet och ett 
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ökat självförtroende: Nu känns det lite bättre, jag kanske ska ta tag i det där ändå, Ja det var 

ju rätt bra gjort av mig ändå för jag har ju faktiskt inte varit nykter så länge på flera år, Nej nu 

är det dags att sluta gömma sig, jag ringer henne (dottern) så fort jag gått härifrån. Flera av 

de observerade besökarna tycktes också ha en aning förändrad kroppshållning, ansiktsuttryck 

och blick efter samtalen vilket också skulle kunna tolkas som ett uttryck för stolthet och 

självförtroende. Dessa besökare tenderade att gå mer upprättade och rakryggade, deras 

ansiktsuttryck gick ibland från förbryllat till mer avslappnat, och deras blickar höjdes en aning 

och var inte som innan samtalet nedslagna.  

 

6.2.5 Att inte känna sig förstådd eller lyssnad på kontra att bli lyssnad på 
Att inte känna sig förstådd eller lyssnad på är också en negativ erfarenhet. Enligt respondenterna 

beror den upplevelsen dels på att deras handläggare inte gett dem utrymme eller tid att prata om 

hur de känner och tycker och därmed inte har beaktat deras åsikter, dels pga. av att handläggarna 

inte förstår komplexiteten i deras situation. Hos gatuterapeuten däremot menar de att de blir 

lyssnade på. 

 
I samband med en rättegång, tror jag var typ 18-19 år då, så ville jag få behandling istället för fängelse 

för jag var trött på pundandet […] men så blev det inte, de tyckte att det var kriminaliteten som var 

problemet och inte missbruket. Det kändes som att jag satt med ett svar på en fråga som ingen ställde. 

– Adam 

 

När man har åkt iväg på behandling och varit drogfri i fyra månader då tycker soc att man är klar. 

Alltså när man missbrukat i flera år så får man ju en missbrukarpersonlighet, man måste ändra 

vartenda tänk […] de tror att man är klar efter fyra månader men de fattar inte vilket jobb det är. – 

Anna 

 

Att vara drogfri på behandlingshem brukar gå bra men det är ju sen när man kommer ut som det blir 

svårt […] de tycker att man är klar när behandlingen är slut men beroendet finns ju kvar livet ut […] 

jag vet inte hur många gånger jag har förklarat det här för soc handläggarna men de fattar ju ändå 

inte. – Maria 

 

Det första citatet illustrerar en uppgivenhet och en frustration av att inte få göra sin röst hörd 

trots att Adam själv tycker sig veta vad som är bäst för honom. Detta kan förstås utifrån det 

Wigsell och Hansson (2003) skriver om de negativt laddade kategorisering av vissa grupper i 

samhället som kan påverka socialarbetares förhållningssätt gentemot klienter. Dessa 

kategoriseringar av individer kan innebära att de inte anses vara kapabla att fatta beslut. En 

möjlig förklaring till varför Adam inte blev tillfrågad skulle således kunna vara att hans 

dåvarande handläggare omedvetet var påverkad av dessa negativa attityder och därmed ansåg 

att han inte var kapabel att fatta sunda beslut. Att inte bli trodd på angående sin kapacitet kan 

enligt Turner (Turner, 2002) upplevas som att inte bli bekräftad av individen, och när individen 

inte blir trodd på tillfredsställs heller inte behovet av att bekräfta självet. Således kan man tänka 

sig att respondenterna inte fått detta behov tillfredsställt då de uppger att de deras åsikter inte 

beaktas trots att de anser sig ha kapaciteten till att bedöma vad som är deras bästa. 

 

Av de två sista citaten framgår det att respondenterna inte känner sig förstådda och att 

handläggarna inte förstår den komplexa situation som de befinner sig. Framförallt i citaten från 

Adam och Maria framgår det att de har försökt framföra sina åsikter men att de ändå inte har 

beaktats i beslutet och utformandet av insatser. Särskilt utmärkande är den skillnad som uppges 

mellan respondenternas och handläggarnas syn på vikten av eftervård. Denna syn på eftervård 

skiljer sig också åt mellan frivilligorganisationer och socialtjänst där flera studier (se t.ex. 

Söderholm & Wijkström, 2002) visar att frivilligorganisationer lägger större vikt än de 
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offentliga verksamheterna på eftervård. Även i Nordfeldt och Söderholms (2002) studie 

framkommer det att flera klienter upplever frivilligorganisationers syn på eftervård som 

någonting positivt då klienterna menar att det är en viktig del i behandlingen och att 

frivilligorganisationerna ofta kunde hjälpa dem att etablera nya sociala nätverk.  

 

När respondenterna besöker gatuterapeuten däremot menar de att de blir de lyssnade på. De 

uppger att de blir behandlade mer som jämlika och därmed är det deras åsikter, tankar och 

funderingar som står i fokus.  

 
Till Hasse kan man komma och prata bara, utan att bli avbruten med någon annans åsikter och tankar 

[…] det är skönt att bara ventilera lite, prata om det som faller en in. – Adam 

 

Husvagnen är som ett sådant där bikt bås som finns i kyrkan du vet, där man kan prata tills man har 

sagt det man vill säga och sen får råd. – Anna 

 

Genom att respondenterna uppger att de blir lyssnade på samt genom att jag under 

observationerna har uppmärksammat att gatuterapeuten ofta frågar dem vad de själv tycker om 

sin situation och vad som skulle vara den bästa lösningen på dem, kan man anta att behovet av 

att bekräfta självet tillfredsställs (jfr Turner, 2002). När gatuterapeuten frågar dem om deras 

åsikter kan man anta att respondenterna upplever att gatuterapeuten betraktar dem som kapabla 

att fatta beslut samt att de har den kapacitet som krävs för att göra det. Upplevelserna av att bli 

lyssnad på bekräftas också av de observationer jag genomfört. I de flesta av observationerna 

har gatuterapeuten ett återhållsamt och avvaktande förhållningssätt där han lyssnar aktivt och 

ger den mesta av tiden till besökarna genom att låta dem prata. 

 

6.3 Mötet mellan besökarna och gatuterapeuten  
 

I mötena och interaktionen mellan gatuterapeuten och besökarna kunde jag urskilja två 

framträdande och återkommande mönster vilka har tematiserats enligt följande: Från stressad 

och osäker till lugn och trygg och Framgångsrika interaktioner 

 

6.3.1 Från stressad och osäker till lugn och trygg 

Den första tanken som slog mig efter några observationer, var att majoriteten av besökarna 

tycktes bli lugnare allt eftersom samtalet fortlöpte. Från att en del kommit in i husvagnen och 

varit uppstressade, hysteriska, gråtandes, arga, upprörda etc. har de alla – åtminstone tillsynes 

- blivit lugnare och kunnat samla ihop sig efter en stund. Lugnet som infann sig uttrycktes på 

flera sätt, men det mest påtagliga var det förändrade kroppsspråket. Jag observerade hur några 

av besökarnas ansiktsuttryck till en början förmedlade förtvivlan, bekymmer, förvirring 

och/eller uppgivenhet. De tycktes vilja undvika ögonkontakt med gatuterapeuten, istället var 

blicken flackande, de tittade ut genom fönstret eller ner i bordet. Allt eftersom de gavs utrymme 

att prata, och ibland också efter att de fått råd, tycktes ansiktsuttrycken mjukna upp, och de såg 

mindre förtvivlade ut och istället mer neutrala och tillfreds med situationen. Blicken blev 

stadigare och de tog mer och mer ögonkontakt med gatuterapeuten. Kroppsspråket tycktes 

också förändrats i samband med att lugnet infann sig. Under samtalens gång har jag observerat 

hur vissa förändrats från att ha svårt att sitta still, suttit och vaggat fram och tillbaka, pillat 

nervös på sakerna som låg på bordet till att lugnat ned sig, lutat sig tillbaka för att slutligen sitta 

stilla och bekvämt i soffan. Under observationerna tyckte jag mig kunna se skillnader i 

kroppsspråket hos de som träffat gatuterapeuten fler gånger och de som aldrig eller ett fåtal 

gånger tidigare besökt gatuterapin. En del av de ”nya” besökarna tycktes inta en 

försvarshållning genom att luta sig tillbaka och lägga sina armar i kors över magen och bröstet, 

vilket var något jag inte såg hos dem som besökt gatuterapin flera gånger tidigare.  
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Förklaringarna till lugnet som infinner sig hos besökarna kan vara flera. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara att de, på grund av att de tidigare presenterade upplevelserna av gatuterapin 

(att inte bli dömd, tillit), känner en trygghet hos gatuterapeuten. Tryggheten skulle i sin tur 

delvis kunna förstås utifrån det faktum att gatuterapeuten har tystnadsplikt, att han inte dömer 

besökarna, att de upplever att de blir bemötta med respekt och som jämlikar och därmed känner 

tillit till honom. Gatuterapeutens empatiska och varma förhållningssätt skulle också kunna vara 

en förklaring till varför de känner tillit och således skulle förklaringen till de positiva 

upplevelserna också kunna ligga i gatuterapeutens förhållningssätt och bemötande av 

besökarna. Sammanfattningsvis skulle en övergripande förklaring till dessa upplevelser kunna 

förstås utifrån Collins (1998) teori om interaktionsritualer där interaktionen mellan dessa 

besökare och gatuterapeuten varit framgångsrika.   

 

Miljön i husvagnen kan också tänkas bidra till det lugn som tycks infinna sig hos besökarna. 
Markström (2004) menar att den hemlika miljö som ofta finns hos frivilligorganisationer är 

karaktäristisk för mötena som sker där, inom vilken det går att tona ner den ofta utmärkande, 

ojämna maktbalansen mellan klienten och den professionelle hjälparen. I och med att samtalen 

äger rum i en husvagn, som uppfattas som varm, hemlik och avslappnad, kan det i sig tänkas 

bidra till att besökarna upplever samtalen som en pratstund med en vän snarare än med en 

professionell. Den hemlika miljön gör, enligt Markström (2004), det möjligt för klienten att inta 

andra roller än rollen som klient, vilket i sig kan avdramatisera den spänning och de 

förväntningar som kan finnas i mötet med den professionelle hjälparen. Exempelvis kan den 

spänning och de förväntningarna utgöras av att klienten upplever att hen befinner sig i underläge 

på grund av den ojämlika maktbalans som ofta återfinns mellan klient och den professionelle.  

 

6.3.2 Framgångsrika interaktioner 

Under en del av observationerna har jag observerat hur nivån av den emotionella energin tycks 

ha ökat hos en del av besökarna. Enligt Collins (Collins & Makowsky, 1998) är känslor av 

stolthet och självförtroende, grupptillhörighet och solidaritet exempel på hög nivå av emotionell 

energi. För att en interaktion ska bli framgångsrik bör den enligt Collins innefatta följande 

ingredienser: grupptillhörighet, en barriär mot utomstående, gemensamt fokus samt ett delat 

sinnestillstånd. 

 

En känsla av gruppsolidaritet (grupptillhörighet) har flera av besökarna gett uttryck för under 

samtalen med gatuterapeuten. Detta kommer bl.a. till uttryck när gatuterapeuten ibland håller 

med besökarna när de uttalar sin ilska, irritation och missnöje gentemot socialtjänsten. När 

gatuterapeuten lyssnar till besökarnas berättelser om hur illa de blivit behandlade av 

socialtjänsten tycks han många gånger att påverkas av besökarens gester och kroppsspråk 

genom att också tydligt visa att han också blir upprörd, genom att till exempel gestikulera med 

armarna, höja ögonbrynen och ibland även höja rösten en aning. Med andra ord påverkar de 

varandra med kroppsspråk och sinnestillstånd vilket tenderar att förstärka ”vi och dem”- 

känslan (jfr Collins, 2004). I och med detta kan man således anta att barriären mot utomstående 

förstärks vilket har tagit sig i uttryck genom ett förändrat kroppsspråk. Några av besökarna har 

gått mer upprättade därifrån, de har burit huvudet lite högre än när de först kom in och deras 

blickar har sökt ögonkontakt istället för att titta åt något annat håll. Detta kan förstås mot 

bakgrund av att mötet i detta avseende genererat känslor av självförtroende och stolthet vilket 

också i sin tur tycks ha gett dessa besökare ett driv att söka nya interaktioner då hen känner 

självförtroende att göra det (jfr Collins, 2004). Detta tar sig i uttryck genom att flera av 

observationsdeltagarna säger nu ska jag försöka ta upp kontakten med min dotter eller ja nu 

ringer jag det första jag gör imorgon bitti och tar tag i det här. Vid flera tillfällen har besökarna 
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uppgett att de efter samtalen känner sig mer motiverade och drivna till att till exempel våga ta 

upp kontakten med sina barn, våga besöka socialtjänsten för att söka hjälp och så vidare. Under 

samtalen har jag också observerat hur gatuterapeuten och besökarna tycks ha ett gemensamt 

fokus, trots att man tydligt hörde andra prata utanför, att någon telefon ringde eller att dörren 

plötsligt åkte upp av någon ivrig besökare som stod utanför. Jag tycker mig också observerat 

hur gatuterapeuten och flera av besökarna haft ett delat sinnestillstånd, vilket har gett sig uttryck 

genom både gatuterapeuten och besökarens ansiktsuttryck och kroppsspråk när den andre 

parten har talat om sin situation eller erfarenheter. Exempelvis har besökarna och 

gatuterapeuten nickat instämmande när den andra parten talat om egna erfarenheter, satt sig 

med armarna i kors när den andre ”talat illa” om t.ex. sjukvården och/eller rynkat på 

ögonbrynen, grimaserat eller gestikulerat på ett sätt som till synes skulle kunna vara ett tecken 

på att man håller med.  

 

7. Slutsatser och diskussion  
 

Resultatet visar att de främsta motiven till valet av gatuterapin är att gatuterapeuten har egna 

erfarenheter av att befinna sig i social utsatthet som en följd av sitt missbruk, och har därmed 

befunnit sig i en liknande situation som flera av besökarna. Det andra framträdande motivet är 

att gatuterapeuten har tystnadsplikt, även gentemot myndigheter och polis då han inte har någon 

anmälningsskyldighet. Som jag tidigare nämnt menar gatuterapeuten att han har stor 

användning av sina tidigare erfarenheter i mötet med besökarna, vilket överensstämmer med 

Hammares (2013) slutsats om att ideella organisationer oftast anser att professionalisering bör 

byggas på kunskaper och erfarenheter av praktisk natur. Detta i motsats till de offentliga 

organisationerna som menar att professionalisering istället bör utvecklas utifrån forskning och 

vetenskapliga metoder. Således väcks frågan kring för- och nackdelar med de olika 

organisationernas syn på professionalisering. En fördel med de ideella organisationernas syn 

kan vara, utifrån den här studiens resultat, att det är uppskattat av flera klienter att tala med 

någon som befunnit sig i en liknande situation. Samtidigt kan en nackdel vara att t.ex. 

behandlingsmetoder används i tron om att de är effektiva, men som inte har något vetenskapligt 

stöd och kanske inte är så gynnsamma som man först trott. 

 

Användandet av begreppet omerta innebär att gatuterapeuten tydligt visar att han väljer 

besökarnas sida framför myndigheterna, vilket möjligtvis kan tänkas stärka en ”vi och dem” 

känsla. Fördelen med användandet av omerta, utifrån studiens resultat, är att besökarna känner 

tillit och trygghet för gatuterapeuten. En nackdel skulle dock kunna vara att besökarnas 

”myndighetsförakt”, som enligt Nordfeldt och Söderholm (2002) är vanligt att en del 

socialtjänst klienter har på grund av negativa erfarenheter, förstärks i samband med att ”vi och 

dem” känslan förstärks. Detta dels då gatuterapeuten väljer deras sida, men också då han ibland 

håller med besökarna när de talar illa om någon socialtjänsthandläggare eller sjukvårdspersonal. 

Således är det möjligt att besökarnas myndighetsförakt förstärks i och med gatuterapeutens 

förhållningssätt i det avseendet, vilket snarare kan tänkas stjälpa än hjälpa dem. Utifrån detta 

resonemang är det möjligt att gatuterapeutens egna erfarenheter påverkar hans förhållningssätt 

och professionalitet, vilket i sin tur leder tillbaka till frågan om vad professionalisering inom 

socialt arbete bör byggas på.  

 

De erfarenheter besökarna har av kontakten med offentliga myndigheter är både positiva och 

negativa, där de positiva utgörs av upplevelser av att gjorts delaktiga i hjälpprocessen samt att 

de upplevt att de haft en god relation (dvs. att bli bemött med respekt och som en jämlik samt 

genom att göras delaktig i hjälpprocessen) och haft förtroende för sina handläggare. Den 

sistnämnda är även en upplevelse av gatuterapin.  De negativa upplevelserna och erfarenheterna 
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utgörs av upplevelser av att bli dömd, framförallt av sjukvårdspersonal, på grund av sin 

missbruksproblematik. Vidare visar resultatet att respondenterna upplever känslor av skam 

samt har upplevelser av att inte bli förstådd eller lyssnad på i samband med kontakten med 

offentligt anställda socialarbetare. Att några av respondenterna upplever att de haft en god 

relation till sin handläggare samt att de gjorts delaktiga i hjälpprocessen tyder på att dessa 

handläggare kan ha arbetat utifrån en praktik som är inriktad mot empowerment, vilket flera 

studier (t.ex. Bland, Laragy, Giles & Scott, 2006; Dietz & Thompson, 2004) belyser vikten av. 

Respondenternas utsagor om att bli dömda inom sjukvården belyser vikten av att den 

professionelle hjälparen reflekterar över sin förförståelse och sina personliga värderingar i 

mötet med klienten. Som tidigare nämnt talar flera studier för användandet av empowerment 

(som därmed har vetenskapligt stöd från forskning) men trots detta och utifrån respondenternas 

utsagor, tycks det ändå inte användas i vissa fall. Enligt Beresford och Croft (Beresford & Croft 

1993 i Wigsell & Hansson, 2003) syftar även empowerment till att den professionelle hjälparen 

bör sträva efter att bryta den diskriminering och det förtryck av socialt utsatta människor som 

finns i samhället. Således är det förvånansvärt att höra respondenternas utsagor som snarare 

tyder på att dessa professionella (inom framförallt sjukvården) snarare förstärker den 

diskriminering och förtryck som finns istället för att motverka den.  

 

Upplevelserna av gatuterapin är däremot motsatsen till de negativa erfarenheterna av offentliga 

verksamheter; resultatet visar att besökarna upplever att de inte blir dömda, att de lämnar 

gatuterapin med känslor av självförtroende istället för skam samt att de blir lyssnade på. Då de 

negativa upplevelserna möjligen kan förklaras utifrån avsaknaden av en praktik som är inriktad 

mot empowerment, kanske närvaron av ett förhållningssätt och bemötande som grundar sig på 

det kan vara förklaringen till de positiva upplevelserna av gatuterapin. Både intervju- och 

observationsmaterialet tyder på att gatuterapin liknar en praktik som är inriktad på 

empowerment och kanske kan det också vara en bidragande faktor till att besökarna har 

förtroende för gatuterapeuten, att de tycks lämna husvagnen med en till synes högre nivå av 

emotionell energi, att de känner stolthet och självförtroende samt att de upplever att de blir 

lyssnade på och inte dömda. För flera studier tyder på just detta (t.ex. Löwenborg & Kamsvåg, 

2006; Beresford, Croft & Adshead, 2008; Dietz & Thompson, 2004), att klienter som behandlas 

som jämlika och som kompetenta att fatta rationella beslut tenderar att ha positiva upplevelser 

av relationen till sin handläggare. Att respondenterna enbart uppger positiva upplevelser av 

gatuterapin fick mig ändå att fundera över alternativa förklaringar än den föregående, då jag 

under universitetstiden lärt mig att ha ett kritiskt tänkande. Givetvis skulle det kunna vara så 

för att gatuterapeuten bemöter dem på ett bra sätt och för att han arbetar på ett sätt som de 

uppskattar. En möjlig förklaring till varför skulle dock också kunna vara att gatuterapin är 

frivillig, medan de personer som har en etablerad kontakt med socialtjänst mer eller mindre 

måste bibehålla kontakten för att t.ex. erhålla försörjningsstöd. Att respondenternas erfarenheter 

av kontakten med socialtjänst och sjukvården skiljer sig från upplevelserna av gatuterapin anser 

jag vara intressant och väcker fler frågor kring hur och varför det framkommer sådana markanta 

skillnader. En möjlig, övergripande förklaring skulle kunna ligga i de frånskilda, institutionella 

inramningarna som respektive organisationen arbetar inom. Enligt Jonsson (2006) har 

socialtjänsten sin bas i den regulativa pelaren som framförallt vilar på kontroller, regler, lagar 

och sanktioner. Frivilligorganisationer, å andra sidan, har sin bas i den normativa pelaren vilket 

ger frivilligorganisationerna ett större moraliskt, tidsmässigt och rättsligt utrymme än vad 

socialtjänsten har. Således kan en förklaring till en stor del av de positiva upplevelserna av 

gatuterapin ha sin grund i framförallt det faktum att den inte bedrivs utifrån kontroller och 

regler, vilket är förståeligt då en vedertagen uppfattning är att människor inte uppskattar att bli 

kontrollerade och bestämda över.  
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Resultatet från observationerna av mötena mellan gatuterapeuten och besökarna visar att 

besökarna tenderar att bli lugnare efter en stunds samtal, samt att de lämnar husvagnen med till 

synes mer självförtroende och en ökad nivå av emotionell energi. Förklaringarna till resultatet 

skulle kunna vara flera, t.ex. att gatuterapeutens förhållningssätt gör dem lugna och stärker 

deras självförtroende. Miljön i husvagnen kan också ha en inverkan samt det faktum att 

gatuterapin är kravlös kan också tänkas bidra till att besökarna blir lugnare. Att besökarna har 

ett förtroende för gatuterapeuten kan också tänkas bidra till lugnet samt att han inte har någon 

anmälningsskyldighet eller rättsliga befogenheter. Således finns fler möjliga förklaringar, men 

en möjlig övergripande förklaring skulle kunna vara att det i de flesta möten sker en 

framgångsrik interaktion mellan gatuterapeuten och besökarna. 

 

Avslutningsvis kan man spekulera kring om förklaringarna till resultaten på något sätt inverkar 

på varandra, dvs. om de negativa erfarenheterna av kontakt med den offentliga sektorn kan vara 

en bakgrund till motiven bakom valet av gatuterapi. Och kan avsaknaden av vissa komponenter, 

t.ex. att inte bli bemött med respekt och ömsesidighet, i kontakten med offentliga myndigheter 

vara en bidragande faktor till den positiva upplevelsen av gatuterapin? Om man spekulativt 

skulle utgå från antagandet om att resultaten har en inverkan på varandra, skulle således en 

möjlig slutsats kunna vara att allt tycks kretsa kring interaktionen mellan den hjälpsökande och 

den professionelle hjälparen. Med andra ord är i så fall de hjälpsökandes upplevelser av 

kontakten, med både den offentliga- och sociala frivillig sektorn, beroende av hur väl 

interaktionen och relationen mellan dem och den professionelle hjälparen fungerat och sett ut.  

 

7.1 Studiens begränsningar och styrkor 

En möjlig begränsning med föreliggande studie skulle kunna vara urvalet av respondenter. Då 

gatuterapin är frivillig har samtliga respondenter själva valt att gå dit, och därmed är det troligt 

att de personer som eventuellt har negativa upplevelser inte väljer att gå tillbaka dit. Därför är 

det möjligt att urvalet inte är särskilt representativt. Alla intervjupersoner utom en känner 

gatuterapeuten sedan en längre tid tillbaka vilket kanske också medför till att urvalspersonerna 

inte ger en ”rättvis” eller korrekt bild. Jag har tidigare resonerat kring kvalitetskriteriet 

konfirmering och beskrivit hur jag gjort för att försöka uppnå det i min studie. Guba och Lincoln 

(Guba & Lincoln, 1985 i Bryman, 2008, s. 379) menar att det är viktigt att forskaren är 

medveten om att det är omöjligt att uppnå fullständig objektivitet, och att forskaren kan 

kontrollera sina personliga värderingar så att de inte påverka utförandet och slutsatserna av 

undersökningen. Även om jag under arbetets gång har reflekterat över mina personliga 

värderingar, samt gjort det jag kunnat för att inte låta dem påverka studien, finns än dock ingen 

garanti för att de inte gjort det. Därmed skulle konfirmeringskriteriet kunna betraktas som en 

begränsning i den här studien.  

 

En styrka med min studie är den abduktiva ansats jag arbetat utifrån då jag tror att en sådan 

ansats är den bästa förutsättningen för att uppnå intern validitet. Detta på grund av att en 

deduktiv ansats skulle möjliggjort en större risk för att påverkas av den teoretiska 

tolkningsramen och förförståelsen vid inhämtning och tolkning av data. En induktiv ansats kan 

istället möjliggöra risken för att missa fakta, skeenden, beteenden etc. om det inte finns någon 

teoretisk ram att utgå ifrån. En abduktiva ansats skulle således kunna innebära att dessa risker 

försvinner genom att kombinationen av dessa motverkar respektive ansats risker. Dock är det 

som tidigare nämnt viktigt att vara medveten om och reflekterande över sin förförståelse och 

hur den kan påverka analysen. Studiens styrka finns också i delen av syftet som handlar om att 

studera mötet mellan gatuterapeuten och besökarna, detta då Markström (2004) menar att 

kunskaperna om möten mellan hjälpsökande människor och medlemmar inom 

frivilligorganisationer är relativt begränsade. Utifrån det kan föreliggande studie betraktas som 
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ett bidrag till den bristfälliga forskningen inom området. Den tidigare forskningen som jag har 

tagit del av har, så vitt jag kan se, har i stor utsträckning också genomförts utifrån ett 

organisatoriskt- och ledarskapsperspektiv. Då min studie genomförts utifrån ett 

klientperspektiv kan också det betraktas som en styrka.   

 

Således utgör ovannämnda brister i forskningen grunden för mina förslag till vidare forskning. 

Utöver dessa förslag anser jag även att forskning bör bedrivas kring varför människor väljer att 

vända sig till frivilligorganisationer, och varför det sker i allt större utsträckning än tidigare. 

Framförallt anser jag det vara av vikt att fler studier genomförs utifrån ett klientperspektiv, av 

den enkla anledningen att det är klienternas upplevelser och åsikter som bör väga tyngst i 

utformandet av sociala hjälpinsatser- både av frivilligorganisationer och offentliga 

myndigheter.  
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Bilaga 1- Observationsguide  

 
Observation: Datum: 

 

 
  

Direkta: Temat/ämnet som berörs under samtalet  

H:s förhållningssätt: Hur H visar känslor, tankar, tillåter H besökarna att visa känslor, hur han 

tolkar och talar om besökarens problem 

H:s kroppsspråk: Avser icke-verbal kommunikation i form av tonläge, gester, ansiktsuttryck, 

kroppshållning, fysisk kontakt 

Besökarens upplevelse: Hur besökaren visar känslor och tankar. Emotionell energi 

Besökarens kroppsspråk: Avser icke-verbal kommunikation i form av tonläge, gester, 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Emotionell energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkta H:s 

förhållningssätt 

H:s 

kroppsspråk 

Besökarens 

upplevelse 

Besökarens 

kroppsspråk 

Personlig 

tolkning 

      

      
 



 

 

Bilaga 2- Intervjuguide  
 

Intervjuerna inleds med att upplysa intervjupersonen om dennes rättigheter genom att 

informera om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Livssituation 

 När besökte du gatuterapin första gången?  
 Varför har du besökt gatuterapin? 

 Hur har detta ”problem” inverkat på ditt liv med avseende på: 

- Utbildning/sysselsättning  

- Boende                                     

- Relationer till andra (t.ex. familj, vänner etc) 

 Hur/på vilket sätt upplever du att andra människor betraktar dig? 

 Hur ser du på dig själv? 

 Ser du någon koppling mellan ”hur du ser på dig själv” och ”problemet”? Hur ser den 

kopplingen ut enligt dig? 

 Vad skulle få dig/motivera dig att själv aktivt ta itu med ”problemet”? 

 Vad hindrar dig från att göra det? 

 

Erfarenheter av tidigare hjälpinsatser 

 Har du tidigare sökt hjälp hos offentliga verksamheter; 

- För samma ”problem”? 

- För andra ”problem”? Om ja, vilka och varför? 

 Det händer ibland att s.k. ”experter” bildar sig en uppfattning om klienters 

”problembild” som inte överensstämmer med hur klienten själv ser på problemet. 

Tyckte du att den/de som skulle hjälpa dig förstod ditt problem? Om inte, hur uppfattade 

X ditt problem? 

 Vad har du fått hjälp med och genom vilken insats? 

 Bidrog hjälpen/insatsen till att lösa/underlätta ”problemet”? 

- Om ja, hur hjälpte det? 

- Om nej, varför hjälpte det inte? 

 Hur upplever du att du blivit bemött hos de offentliga verksamheterna? 

 Har du tidigare sökt hjälp hos frivilligorganisationer? Om ja, vilka och varför? 

 

Gatuterapin 

 Hur upplever du att du blivit bemött av Hasse? 

 Tycker du att H förstår ditt ”problem”? 

- Om inte, hur uppfattar H ditt problem? 

 Har mötet med H bidragit till att lösa/underlätta ”problemet”? 

- Om ja, hur hjälpte det? 

- Om nej, varför hjälpte det inte? 

 
 
 
 
 


