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Det dolda arbetet för utsatta kvinnor 

De professionellas upplevelser som arbetar inom verksamheter för utsatta kvinnor 

Naomi Markowicz & Ellinor Möller 

 

Sammanfattning  

Uppdrag och verksamheter som arbetar med utsatta kvinnor är alltmer vanligt i det svenska samhället. 
Både myndigheter och ideella organisationer arbetar aktivt för att öka de utsatta kvinnornas ställning 
på arbetsmarknaden. Arbetet är utformat genom varierande insatser och åtgärder. Studien visar att 
arbetet med de utsatta kvinnorna sker i samverkan mellan de inblandade parterna. Syftet med denna 
kvalitativa studie var att undersöka de professionella som arbetar med utsatta kvinnor i verksamheter, 
angående deras arbetsätt. Studien fokuserar på att lyfta fram metoder, kompetenser, förhållningssätt 
och samarbetspartners inom verksamheter för utsatta kvinnor. Undersökningen har relaterats till 
Socialtjänstlagen, anknytande rapporter, Motiverande samtal (MI) och den konstruktivistiska 
vägledningen. Studien visar att intervjupersonerna som arbetar med utsatta kvinnor arbetar utifrån 
samtalsmetoden MI och har ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Vidare visar studien att bemötande, 
utbildning, erfarenheter, kunskap om kvinnors utsatthet samt kunskap om kvinnors valmöjligheter är 
viktiga kompetenser. Avslutningsvis diskuteras slutsatsernas relevans för studie- och 
yrkesvägledarprofessionen. 

Nyckelord 
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Abstract  

Assignments and organizations working with exposed women are more and more common in the 
Swedish society. Both authorities and nonprofit organizations are working actively to strengthen 
women’s position in the labor market through incentives and other measures. The study shows that the 
work with exposed women takes place in cooperation between the parties involved. The purpose of 
this qualitative study was to look into how the professionals were working with exposed women, in 
different types of organizations. The study focuses on highlighting techniques, qualifications, 
approaches and cooperation partners within organizations working with exposed women. The study 
has been related to the Swedish Social law, related reports, Motivational Interviewing (MI) and 
Constructivist counseling. The study shows that the professionals working with exposed women are 
using the Motivational Interviewing method and have a Constructivist approach. The study also shows 
that response when meeting exposed women, education, experience, knowledge of exposed women's 
vulnerability, and knowledge of women's options in the society are important qualifications. Finally 
the relevance between the conclusions of the study and the profession of educational counseling and 
career counseling are discussed.   
   

Keywords 

Work rehabilitation, exposed women, women in alienation, working methods, consultation methods, 
organizations, educational counseling, career counseling. 
 



 
 

 4

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................. 7 

1.1. Val av problemområde ................................................................................................................ 8 

1.2. Förförståelse ............................................................................................................................... 9 

1.3. Syfte........................................................................................................................................... 9 

1.4. Forskningsfrågeställningar ........................................................................................................ 10 

1.5. Avgränsningar .......................................................................................................................... 10 

1.6. Kunskapssyn ............................................................................................................................ 10 

1.7. Begrepp .................................................................................................................................... 12 

2. Bakgrund........................................................................................................................... 14 

2.1. Resultat av litteratursökning ...................................................................................................... 14 

2.2. Anknytande litteratur ................................................................................................................ 14 

2.2.1 Anknytande styrdokument .................................................................................................. 15 

2.2.2. Anknytande rapporter ........................................................................................................ 16 

2.2.2.1. Sammanfattning av anknytande rapporter........................................................................ 25 

2.2.3. Teoretisk utgångspunkt .......................................................................................................... 25 

3. Metod................................................................................................................................. 28 

3.1. Undersökningsstrategi .............................................................................................................. 28 

3.2. Metoder och tekniker ................................................................................................................ 29 



 
 

 5

3.3. Genomförandesteg .................................................................................................................... 29 

3.4. Urval och urvalsgrupp .............................................................................................................. 30 

3.5. Datainsamling .......................................................................................................................... 31 

3.6. Bearbetning och analys av resultatdata ...................................................................................... 31 

3.7. Resultatredovisningssätt............................................................................................................ 32 

3.8. Tillförlitlighet och giltighet ....................................................................................................... 33 

3.9. Etiska ställningstaganden .......................................................................................................... 33 

4. Resultat.............................................................................................................................. 35 

4.1. Beskrivning av verksamheter .................................................................................................... 35 

4.2. Resultat av intervjuer ................................................................................................................ 37 

5. Analys ................................................................................................................................ 50 

5.1. Analys av temat kompetens....................................................................................................... 50 

5.2. Analys av temat metoder........................................................................................................... 51 

5.3. Analys av temat förhållningssätt ............................................................................................... 53 

5.4. Analys av temat samarbetspartners ............................................................................................ 55 

6. Slutsatser ........................................................................................................................... 57 

7. Diskussion.......................................................................................................................... 58 

Kopplingar och slutsatser till studie- och yrkesvägledarprofessionen............................................ 58 

Resultat ...................................................................................................................................... 59 

Metod ......................................................................................................................................... 60 

Framtid ....................................................................................................................................... 60 



 
 

 6

8. Litteraturlista .................................................................................................................... 61 

Referenser ....................................................................................................................................... 61 

Fotnoter .......................................................................................................................................... 62 

Bilagor ................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 - Missivbrev ...................................................................................................................... 64 

Bilaga 2 – Intervjuguide .................................................................................................................. 65 



 
 

 7

1. Inledning 

I en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2011) gällande bemötande av våldsutsatta kvinnor som 
tillhör de nationella minoriteterna står det i inledningen att enligt FN:s deklaration (United Nations, 
1993) om avskaffande av våld mot kvinnor att: 

Våld mot kvinnor ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män där män är 
överordnade och kvinnor underordnade. (Statens folkhälsoinstitut, 2011:9) 

Rapporten menar att detta visar på ett globalt folkhälso- och jämställdhetsproblem. Vidare står det att 
mäns våld mot kvinnor är ett hot mot ett jämställt och demokratiskt samhälle (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  

På Brottsoffermyndighetens hemsida står det att de fått ett uppdrag från Regeringen.1 Uppdraget är att 
år 2011-2014 fördela resurser till forskning, metodutveckling och liknande insatser som syftar till att 
öka samhällets kunskap kring mäns våld mot kvinnor. Detta uppdrag är en del av Regeringens arbete 
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer, prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld och andra 
sexuella övergrepp. Brottsoffermyndighetens uppdrag ska prioritera projekt inriktade mot vålds- och 
sexualbrottsförebyggande insatser. I uppdragets prioritering står det vidare att projekten ska vara 
fokuserade på effekterna av insatser för att förebygga och bekämpa ovanstående. 

I Sverige blir det allt lättare att hamna i utanförskap, särskilt för kvinnor. I dagsläget finns det olika 
projekt i Sverige som har till uppgift att hjälpa kvinnor i utanförskap tillbaka till samhället.  Dessa 
projekt som bedrivs för kvinnorna är uppdrag från myndigheter och ideella verksamheter.  I 
Stockholm finns det många projekt som riktar sig mot utsatta kvinnor som grupp. Projektens syften är 
olika beroende på uppdraget. Det gemensamma för alla projekt är att främja kvinnors ställning inom 
samhället och att förstärka deras position på arbetsmarknaden för att bryta utanförskapet. Tidigare 
forskning visar på olika metoder och arbetssätt för att stärka ovanstående. I praktiken kan detta 
genomföras genom att först och främst strukturera upp verksamheterna som arbetar med målgruppen 
kvinnor i utanförskap (Socialstyrelsen, 2006).  

Södertälje kommun har gjort en förstudierapport, som syftade till att utveckla samordningen gällande 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för kvinnor i utanförskap. I rapporten föreslås att de 
professionella som arbetar med målgruppen bör kartlägga processerna, insatserna, metoderna och 
verktygen för att kunna utveckla verksamheten för kvinnorna. För att processen ska bli gynnsam för 
kvinnan måste de professionella inom verksamheten samordna och ta tillvara de insatser som redan 
finns i samhället. För att på bästa sätt stödja kvinnan i utvecklingen mot utbildning eller arbete bör 
insatserna även anpassas utifrån kvinnans behov (Samordningsförbundet i Södertälje, 2010).  

I en rapport som grundar sig på en utvärdering av Gemet (Nilsson & Wadeskog, 2007), som är ett 
rehabiliteringsprojekt, har metoder för en gynnsam rehabilitering, både ur ett samhälls- och 

                                                   
1 Brottsoffermyndigheten – Pågående projekt och uppdrag www.brottsoffermyndigheten.se (hämtad 
2012-03-16) 
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individperspektiv, utvecklats. Rapporten belyser vikten av att ha både ett myndighetsperspektiv och en 
helhetssyn i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. Med helhetssyn menas här att de delaktiga 
parterna ska kunna se individens behov av vård och sådant som rör den psykiska ohälsan, arbete, 
försörjning samt bostadssituationen. Dessutom är det viktigt att även se till sådant som bidrar till att få 
individen delaktig i ett livssammanhang så som sociala nätverk och familj (ibid). 

I en av Socialstyrelsens rapporter från år 2005 om den sociala ideella sektorn (Socialstyrelsen, 2005) 
står det att det i samhället och i forskningen ofta diskuteras kring de tre servicerollerna komplement, 
ersättning och alternativ. Vidare står det att den svenska socialpolitiken länge har förväntat sig att den 
ideella sektorn ska ses som ett komplement till den offentliga sektorn. Detta menar Socialstyrelsens 
rapport vara felaktigt då det är den offentliga sektorns serviceutbud som dominerar inom 
välfärdssektorn. Sedan 1990-talet har den ideella sektorn utökats och fått möjlighet att etablera sig 
som en aktör inom olika sociala verksamhetsområden. I rapporten står det gällande framtidsutsikterna 
för den sociala ideella sektorn att de frivilliga organisationernas arbete troligtvis kommer att växa, när 
det gäller insatser som berör socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen menar i 
rapporten att det är viktigt att uppmärksamma och belysa den ideella sektorn, att se möjligheterna för 
att stödja individen samt att påverka utformandet och kvaliteten av den svenska välfärden.  

Ett exempel på en ideell verksamhet i Stockholm är QvinnoQulan.2 I verksamhetsbeskrivningen står 
det att de i arbetet med kvinnorna riktar in sig på individens styrkor och försöker fokusera på att 
tydliggöra kvinnans personliga utveckling. De skriver vidare att verksamheten är en landningsbana för 
kvinnan där hon kan få möjlighet att närma sig en sysselsättning eller arbete utifrån sin situation, vilja 
och takt. För att få en helhetsbild av kvinnan erbjuder de professionella på Qvinnoqulan att följa med 
till olika myndigheter och möten, kvinnan kan även erbjudas stöd inom det praktiska området. 

I denna undersökning har vi valt att fokusera på arbetssättet hos de individer som arbetar med de 
utsatta kvinnorna i praktiken. Vidare i undersökningen kommer vi att benämna dessa individer 
som ”de professionella”. Detta eftersom inget officiellt samlingsnamn eller beteckning för deras 
yrkesroll på arbetsmarknaden har påträffats. 

1.1. Val av problemområde 

Anledningen till att vi har valt detta forskningsämne är att vi har ett starkt intresse för gruppen utsatta 
kvinnor. I media får vi ofta höra om kvinnors utsatta situation. Detta visar även rapporten från FoU-
Södertörn som heter Att gå vidare – våldsutsatta kvinnor berättar – Kvinnorådgivningen Botkyrka 

kommun (Römpötti, 2009) där står det att de flesta studier som gjorts handlar om hur det är för 
kvinnan att leva med våld, själva uppbrottsprocessen, hur kvinnan påverkats på kort sikt, orsaken till 
våldet och ytterligare påverkansfaktorer. Vidare nämns det att det har varit svårt att hitta studier som 
har undersökt livssituationen för kvinnan i ett längre perspektiv (ibid). 

Vi upplever att nästa steg i processen för de utsatta kvinnorna inte belyses eller diskuteras tillräckligt i 
den samhälleliga diskussionen. Detta väckte engagemang hos oss vilket har resulterat i att vi har 
                                                   
2 Rfhl – Qvinnoqulan http://rfhl.se/stockholm (hämtad 2012-03-16) 
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praktiserat och arbetat ideellt inom verksamheter för utsatta kvinnor. Engagemanget har förstärkts hos 
oss av olika anledningar, både medvetet och omedvetet. Anledningarna till detta är privata och 
irrelevanta för läsaren av denna studie och därför kommer detta inte heller att vidareutvecklas. 
Dessutom ville vi undersöka de professionellas arbetssätt. Vi vill ge de utsatta kvinnorna ett större 
utrymme i den samhälleliga diskussionen genom att belysa verksamheter som arbetar med denna 
målgrupp. Vi anser att det förs för lite diskussioner kring arbetet med utsatta kvinnor. Vi vill ändra på 
detta genom att lyfta fram olika verksamheter för utsatta kvinnor och de professionellas arbetssätt. Vi 
ville ge dem en möjlighet att visa sitt perspektiv utifrån deras yrkesroll och hur de arbetar med 
kvinnorna i praktiken.  Anledningen till att vi har valt olika typer av verksamheter är att visa på att det 
är ett utspritt arbete som sker med målgruppen. Det har även uppstått svårigheter med att hitta 
specifika verksamheter som arbetar enbart med att slussa kvinnorna vidare till utbildning eller 
arbetsmarknaden. 

1.2. Förförståelse 

Enligt vår uppfattning är verksamheter som riktar sig mot utsatta kvinnor dolda. Detta har resulterat i 
att många av verksamheterna är ideella, vilket gör att resurserna blir knappa. En effekt av detta blir att 
verksamheterna inte har samma förutsättningar och möjligheter i arbetet med att hjälpa utsatta kvinnor 
ut på arbetsmarknaden, som exempelvis Arbetsförmedlingen som får medel från regeringen.  

Vår förförståelse var och är att de professionellas arbetssätt och metoder liknar studie- och 
yrkesvägledarprofessionens arbetssätt och metoder. Vi ser likheterna som en överbryggning mellan de 
professionellas arbetssätt i verksamheterna och studie- och yrkesvägledarprofessionen. Vår 
förhoppning var att resultaten skulle stämma överens med vår förförståelse. Vi hoppas även att vår 
undersökning ska kunna leda till ett underlag för en bredare arbetsmarknad för studie- och 
yrkesvägledare. Genom detta tror vi även att samhället gynnas i det långsiktiga perspektivet då arbetet 
i dessa verksamheter bidrar till att kvinnorna blir en del av arbetskraften istället för att vara beroende 
av ersättningar och bidrag. 

Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi studerat Arbetslivsrehabilitering och 

vägledning vilket har vidgat intresset och förståelsen för arbetslivsrehabiliteringssystemet i Sverige.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka sätt professionella arbetar utifrån sin yrkesroll i 
verksamheter för utsatta kvinnor genom att undersöka kompetenser, metoder, förhållningssätt och 
samarbetspartners.  
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1.4. Forskningsfrågeställningar 

• Vilka kompetenser anser de professionella, som arbetar med utsatta kvinnor, behövs inom 
verksamheten? 

• Vilka metoder används av de professionella, som arbetar med utsatta kvinnor, inom 
verksamheten? 

• Vilket förhållningssätt har de professionella, som arbetar med utsatta kvinnor, inom 
verksamheten? 

• Vilka samarbetspartners från näringslivet arbetar de professionella, som arbetar med utsatta 
kvinnor, inom verksamheten med?  

1.5. Avgränsningar 

Författarna i denna studie har en förståelse för att det krävs ett större omfång i denna typ av 
undersökning, då det finns många olika perspektiv att undersöka problemområdet på. Andra tänkbara 
perspektiv skulle kunna omfatta intervjuer med utsatta kvinnor, intervjuer med beslutsfattande aktörer 
samt undersökning av de olika styrdokument som olika verksamheter som arbetar med 
arbetslivsrehabilitering utgår ifrån. Av praktiska skäl fokuserar undersökningen på de professionellas 
upplevelser. Under studiens förberedande del har svårigheter uppstått gällande att komma i kontakt 
med professionella som arbetar enbart med utsatta kvinnor. Trots att observationer hade kunnat bidra 
med en bredare förståelse av hur arbetet med utsatta kvinnor genomförs i praktiken är studien 
avgränsad till endast intervjuer. Vidare är studien avgränsad till hur fem professionella arbetar inom 
verksamheter för utsatta kvinnor. Undersökningen har gjorts i Sverige på verksamheter inom 
Stockholms län. Fokus i undersökningen ligger på de professionellas arbetssätt utifrån kompetens, 
metoder, förhållningssätt och samarbetspartner. Antalet intervjupersoner är valt utifrån tillgång och 
tid.  Avslutningsvis är undersökningen avgränsad till de professionellas upplevelser då det inte är 
möjligt att ha en fullkomlig översikt över ett fenomen (Johannessen & Tufte, 2003). 

1.6. Kunskapssyn 

Kunskapssynen i undersökningen grundar sig i R. Vance Peavys Konstruktivistisk vägledning - teori 

och metod (1998). Denna teori har genomgående varit studiens utgångspunkt. Teorin om 
konstruktivistisk vägledning grundar sig i en holistisk syn på människan. Detta innebär att man ser 
individen som en aktiv deltagare i konstruktionen av sin verklighet. Dessutom menar Peavy att det är 
viktigt att se till individens hela sammanhang. Det konstruktivistiska synsättet menar att vägledaren 
ska vara medveten om att det finns många olika verkligheter. Teorin utgår ifrån att varje individ lever 
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inom en social värld, vilken skapas med hjälp av kommunikation, interaktion och ett ömsesidigt 
förhållningssätt. En grundtanke i det konstruktivistiska tänkandet är att hjälpa individen att skapa 
förändring. Utgångspunkten är att individen är expert på sitt liv och de förmågor, behov och 
förutsättningar som hon har. 

Den konstruktivistiska vägledningsteorin har sin utgångspunkt i att varje individ har ett eget 
levnadsrum. Teorin menar att vägledarens uppgift är att först och främst kartlägga individens 
levnadsrum. Syftet med kartläggningen är att medvetande- och synliggöra levnadsrummets innehåll 
för att individen sedan ska kunna göra en förändring. Individens levnadsrum är i en ständig förändring 
och inverkar på individens tankar och känslor gällande framtiden och nuet. Levnadsrummet omfattar 
individens fördomar, idéer, trosuppfattningar, värderingar, vanor och beteenden. Detta innebär att 
individens verklighet konstrueras genom hennes subjektiva uppfattning.  

Inom teorin har Peavy utvecklat en konstruktivistisk vägledningsmetod. Metoden går ut på att 
vägledaren ska hjälpa individen att stärka sitt självförtroende och hjälpa denne att konkretisera 
problemen för att kunna utforma en handlingsplan utifrån uppsatta mål. Vägledarens roll är att aktivt 
söka efter individens beskrivning av levnadsrummet, samt att ge henne motivation till att söka nya 
möjligheter, i syfte att vidga sina perspektiv. Det är viktigt att vägledaren tar individens beskrivningar 
på allvar så att hon känner sig hörd och sedd. Vägledaren ska dessutom visa individen olika 
valmöjligheter för att nå de uppsatta målen. Peavy menar att man under kartläggningsarbetet av 
levnadsrummet ska använda sig av exempelvis diagram, klotter eller teckningar. Detta för att lättare 
konkretisera och synliggöra möjliga fördelar, hinder och behov i uppsättningen av mål och 
handlingsplanen. Med detta menar Peavy att kommunikationen, i form av bild, skrift och tal, genererar 
ett produktivt samtal. Utöver detta har fantasin en viktig del i användningen av metoden. Fantasin 
syftar till att hjälpa individen under perspektivvidgningen.  

Sammanfattningsvis har teorin fem dominerande faktorer i arbetet med att hjälpa individer gällande 
utbildning, arbete, familjeförhållanden, hälsa samt andra väsentliga livsvillkor. Faktorerna är: 1) 
skapandet av omsorg, tillit och förhoppning som grund, 2) tillräckligt med relevant 
informationsutbyte, 3) individen måste få hjälp med att se sin situation tydligt samt hjälp med att 
föreställa sig sina personliga mål och framtidsplaner, 4) individen har behov av att få hjälp med att 
inse sin individuella potential, 5) individen behöver hjälp med att sätta upp alternativa valmöjligheter 
och planer samt att upprätta en handlingsplan. Individen behöver även få hjälp med att undanröja de 
hinder som dyker upp på vägen.  

Vår kunskapssyn av de professionella som arbetar med utsatta kvinnor är att de arbetar utifrån den 
konstruktivistiska vägledningen. Detta har även varit vår förförståelse sedan tidigare erfarenheter av 
bland annat praktik under utbildningens gång. Enligt vår uppfattning är de professionella, som arbetar 
inom dessa verksamheter, en viktig del inom samhället då de bland annat arbetar med att vidga 
perspektiv, förstärka individers självkänsla och självförtroende. De professionella som arbetar med 
utsatta kvinnor har även ett konstruktivistiskt synsätt då de enligt vår uppfattning arbetar utifrån att 
individen själv har lösningarna på problemen inom sig, men kan behöva hjälp på vägen. Denna 
kunskapssyn har vi haft som grund under studiens gång.  
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1.7. Begrepp 

I detta kapitel definieras några begrepp. Vissa definieras utifrån intervjupersonernas användning av 
begreppen och andra utifrån Nationalencyklopedins definitioner.  

Utsatta kvinnor 

Begreppet utsatta kvinnor förekommer ej i Nationalencyklopedin. Följande definition är en 
sammanfattning av hur vi har uppfattat och använt oss av begreppet under denna studies gång. 
Definitionerna som används av oss i studien kommer dels från litteraturen vi har läst kring området, 
dels från intervjupersonernas definitioner.  

Intervjupersonerna menar bland annat att utsatta kvinnor är kvinnor som har missbruksproblematik, 
kvinnor som lever isolerat eller är psykiskt sköra. Utsatta kvinnor kan även innebära kvinnor som har 
skyddad identitet eller lever under hot.  
Enligt rapporten från FoU-Södertörn Att gå vidare – våldutsatta kvinnor berättar – 

Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun (Römpötti, 2009) definieras utsatta kvinnor som kvinnor som 
är utsatta för våld. 

Fortsättningsvis kommer kvinnor i utanförskap och utsatta kvinnor benämnas utifrån 
intervjupersonernas definitioner. 

Kvinnor i utanförskap 

Definitionen av detta begrepp kommer även här från litteraturen och intervjupersonernas definitioner. 

Intervjupersonerna definierar kvinnor i utanförskap som kvinnor som har eller har haft 
missbruksproblematik, levt med missbrukare, levt isolerat, har eller har haft psykisk ohälsa eller 
kvinnor som inte befinner sig inom det ”normativa” samhället.  
Enligt rapporten Förstudierapport, kvinnor i utanförskap definieras kvinnor i utanförskap som 
”utlandsfödda kvinnor som av olika anledningar har svårt att få och behålla ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden” (Samordningsförbundet i Södertälje, 2010:3). 

Kompetens  

Enligt Nationalencyklopedin finns det olika typer av kompetens. Den formella kompetensen syftar till 
”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”.3 Den sociala kompetensen är en 

                                                   
3 Nationalencyklopedin www.ne.se (hämtad 2012-05-04) 
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”förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den 
sociala samvaron”.4 
.   

                                                   
4 Nationalencyklopedin www.ne.se (hämtad 2012-05-04) 



 
 

 14

2. Bakgrund 

I denna del redovisas Socialtjänstlagen, rapporter och examensarbete som har relevans för studien. Här 
redovisas även hur litteratursökningen har gått till. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen 
är Motiverande samtal - MI som även redovisas nedan. 

2.1. Resultat av litteratursökning 

Det finns tre huvudsakliga sökmetoder: konsultation, manuell och datorbaserad sökning (Backman 
2008). I denna undersökning har konsultation och datorbaserad sökning använts genom att fråga olika 
aktörer på Institutionen för pedagogik och didaktik, söka i referenslistor samt genom att söka i olika 
referensdatabaser. 

All anknytande litteratur som har sökts inom ämnet har huvudsakligen sökts på: Stockholms 
Universitets bibliotekskatalog (DiVA), ERIC, Sociological abstracts, Academic search elite, 
ArtikelSök, Google Scholar och internet genom sökmotorn Google.se. Några av sökorden som 
användes var: kvinnor i utanförskap, utsatta kvinnor, misshandlade kvinnor, projekt för kvinnor, 
statistik över kvinnor, arbetslivsrehabilitering, rehabiliteringskonsult, arbetskonsulent, 
rehabiliteringsassistent, SIUS-konsulent, rehabiliteringscoach med flera. Dessa sökord har även 
översatts till engelska vid sökning i de ovanstående databaserna. Några av de engelska orden var: work 
rehabilitation, women, exposed women, women of alienation, working methods, consultation methods, 
employment consultant, rehabilitation worker, organizations and career counseling. Sökningen gav ett 
tunt resultat att utgå från, därför har vi behövt ändra vinkeln av undersökningen och val av 
sökmotorer. Vidare har sökningar gjorts via google.se, socialvetenskap.se och DiVA för att hitta 
relevanta lagar, projekt och utvärderingar av dessa, verksamheter och även C-uppsatser för mer 
förkunskap om ämnet. 

2.2. Anknytande litteratur 

Nedan presenteras sammanfattningar av anknytande styrdokument, rapporter och ett examensarbete. 
Dessa kommer sedan kopplas till intervjuresultatet i analysen. 
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2.2.1 Anknytande styrdokument 

Följande text är en sammanfattning av de delar som är relevanta för studien utifrån Socialtjänstlagens 
styrdokument.  
 

Sammanfattning av Socialtjänstlagen SFS 2001:453 

Via Socialstyrelsens hemsida kan man länka vidare till Socialtjänstlagen.5 Där finns även en inledning 
av individens rättigheter utifrån lagen. På Socialstyrelsens hemsida står det att enligt Socialtjänstlagen 
kan individer få stöd och hjälpinsatser i form av bistånd. Biståndet riktar sig till följande individer: 
barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre människor, människor med 
funktionshinder, anhörigvårdare samt brottsoffer. Vidare står det att   

Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av 
socialtjänstlagen. Insatserna ska också utformas så att de tar tillvara dina möjligheter och din vilja 
att förändra din sociala situation.6 

Med detta menas att individen är i fokus och har rätt att själv välja hur denne vill forma sin situation. 
Det framkommer även att det är av vikt att individen själv är villig att förändra sin sociala situation. 

I Socialtjänstlagens mål (kap 1, § 1) står det att socialtjänsten ska främja individernas ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Enligt kap 2, § 1 har 
varje kommun det yttersta ansvaret för att socialtjänsten ska verka inom sitt område. Detta innebär att 
socialtjänsten ansvarar för att individen ska få den hjälp och det stöd den behöver. Vidare i kap 2, § 5 
står det att om kommunen inte kan erbjuda de resurser som individen behöver, får ett avtal med en 
annan kommun göras. I kap 2, § 6 står det att kommunen ska bidra med finansieringen av verksamhet 
som utövas i samverkan. Vidare står det att kommunen, inom socialtjänstens uppdrag, får samarbeta 
med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att åstadkomma en mer gynnsam 
användning av de resurser som finns allokerade. Det står även att gällande rehabiliteringsområdet får 
kommunen ingå i en finansiell samordning. 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om 
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska 
påbörjas utan dröjsmål. (kap 2, § 7) 

Detta innebär att den individuella planen ska, i den mån det går, upprättas i samverkan med individen 
utifrån dennes behov. Vidare i denna paragraf (kap 2, § 7) står det att i en individuell plan ska det 
framgå tydligt vilka insatser som behövs, vilken huvudman som ansvarar för insatserna, vilka andra 
aktörer utöver kommun och landsting som ska tillhandahålla åtgärder samt den huvudman som har det 
yttersta ansvaret för den individuella planen.  

                                                   
5 Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se (hämtad 2012-04-29) 
6 Socialtjänstlagen (SoL) www.socialstyrelsen.se (hämtad 2012-04-29) 
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I Socialtjänstlagen om uppgifter inom socialtjänsten (kap 3, § 1) står det att några av Socialnämndens 
uppgifter är att känna till levnadsförhållandena inom kommunen. Nämnden ska medverka i 
samhällsplaneringen i samverkan med organisationer, föreningar, andra samhällsorgan samt individer 
som arbetar för att främja goda miljöer i kommunen. Till nämndens uppgift hör även att informera om 
socialtjänsten inom kommunen och arbeta för att främja förutsättningar för goda levnadsvillkor. 
Vidare står det att Socialnämnden har ansvar för omsorg och service, råd, stöd och vård, upplysningar 
samt ekonomisk hjälp och bistånd till medborgarna. 

I kap 3, § 2 står det att Socialnämnden ska främja individens rätt till arbete, bostad och utbildning. 
Vidare står det i § 3 att personal inom socialtjänsten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet för att 
kunna utföra uppgifter av god kvalitet. I kap 3, § 6 står det bland annat att särskilt stöd och vägledning 
som kan motverka risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat 
socialt nedbrytande beteende ska erbjudas individer som ännu inte fyllt 21 år. Vidare står det i § 7 att 
Socialnämnden ska arbeta förebyggande och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Detta ska nämnden genomföra genom spridning av information till 
myndigheter, grupper och enskilda individer. Nämnden ska även ge kunskap om skadeverkningar och 
informera om möjligheter till hjälp vid missbruk. 

I Socialtjänstlagen om rätten till bistånd (kap 4, § 1) står det att de individer som inte kan tillgodose 
sina behov på egen hand, eller på något annat sätt, har rätt till bistånd.  Biståndet kallas för 
försörjningsstöd. Vidare om detta står det i § 4 att Socialnämnden har rätt att begära att individen som 
erhåller försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, detta 
gäller då individen inte har kunnat påbörja en passande arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vidare står det 
att dessa verksamheter ska syfta till att utveckla individens möjligheter att påbörja en utbildning eller 
etablera sig på arbetsmarknaden och uppnå självförsörjning. Insatsen ska utformas i samråd med 
individen och dennes önskemål och förutsättningar.  

Avslutningsvis står det i övriga bestämmelser om berusningsmedel (kap 16, § 7) att i verksamheter 
(som drivs av kommun eller landsting) för vård eller boende får individer som vårdas ej förtära eller ta 
med sig alkohol, andra berusningsmedel, injektionssprutor eller kanyler till verksamheten.  

2.2.2. Anknytande rapporter 

Nedan sammanfattas rapporter som har relevans för studien. Dessa riktar sig inte endast specifikt till 
kvinnor, men är av relevans. Rapporterna är presenterade i årsföljd från den senaste till den äldsta. 
Samtliga rapporter är publicerade under 2000-talet. 

Statens folkhälsoinstitut (2011). Bemötande av våldutsatta kvinnor som tillhör de nationella 

minoriteterna. Slutredovisningen av regeringsuppdrag verk 2008/332. 

Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet att undersöka 
hur våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter bemöts och stöds av offentliga myndigheter 
mellan åren 2008-2010. I rapporten förklaras att uppdraget var en del av regeringens satsning för att 
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor, samt våld i samkönade relationer. 
Utvärderingen omfattade kvinnor från minoriteterna judar, sverigefinnar, romer, samer och 
tornedalingar. Rapporten presenterar att uppdraget var uppdelat i två etapper. Första fasens syfte var 
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att undersöka myndigheternas bemötande av kvinnor som söker hjälp och stöd samt kartlägga 
polisens, socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, rättsväsendets och skolans kunskap om ämnet. 
Uppdragets andra fas syftade till att belysa utvecklingsområden för det fortsatta arbetet under år 2010. 
Detta skulle utformas utifrån de samlade kunskaperna från första fasen. Detta innebar att i andra fasen 
skulle olika insatser inom dessa områden utföras. Rapporten redovisar att uppdragets andra fas 
inleddes med att samla in kunskap om hur olika myndigheter gick tillväga i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor från dessa minoritetsgrupper samt att belysa bristerna inom myndighetsutövandet. Vidare 
syftade uppdraget till att utforma och utföra förslag på åtgärder. Avslutningsvis skulle Statens 
folkhälsoinstitut sammanfatta och redovisa uppdragets resultat i en slutrapport till 
Arbetsmarknadsdepartementet.  

Utvärderingsrapporten redovisar uppdragets slutsatser från första fasen: 1) att enligt kvinnorna är 
socialtjänstens kunskaper om mäns våld mot kvinnor knappa och att socialtjänsten brister i 
bemötandet, 2) kvinnorna har en oro över risken att förlora sina barn till följd av ett misslyckat möte 
hos socialtjänsten, 3) kvinnorna har en rädsla för att bli kategoriserade av personalen på grund av olika 
funktionsnedsättningar, arbetslöshet eller sjukdom, 4) kvinnorna upplevde att personalen varken 
frågade om familjesituationen eller såg våldsutsattheten som återkommande problem, 5) på grund av 
skam lät kvinnorna bli att söka hjälp hos sjukvården, 6) kvinnorna upplevde kvinnojourers arbete 
positivt samt att en fristad som erbjuder både praktisk och psykisk hjälp och stöd har stor betydelse. 

Utvärderingsrapportens sammanfattning av slutsatserna från uppdragets andra fas gällande ett gott 
bemötande av målgruppen är: 1) att myndighetspersonalen anser att det viktigaste är att 
medvetandegöras om sina fördomar och inte döma efter dem, att ha ett öppet sinne samt att ha en 
nyfikenhet på medmänniskor, 2) att det behövs en ökning av samverkan mellan myndigheter (så som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket) samt mellan myndigheter och olika ideella 
organisationer, 3) att det finns behov av mer kunskaper om våldets olika aspekter, nationella 
minoriteter och bemötande, 4) att det behövs fortbildningar på en grundläggande nivå bland personal 
inom hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst. 

Utvärderingsrapporten avslutas med några framtidsförslag. Ett förslag som gavs för att underlätta och 
stärka samverkan mellan myndigheter och organisationer var att skräddarsy gemensamma utbildningar 
och ge tillfällen till möten i syfte att skapa gemensamma handlingsplaner och mötesplatser. Rapporten 
ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket som exempel på myndigheter som bör 
inkluderas i denna samverkan. 

Vid regeringsuppdrag av samverkan har myndigheterna behov av tydligare riktlinjer gällande 
omfattning och tillvägagångssätt. Dessutom visar utvärderingen att det finns behov av en central 
samordning när många myndigheter får likartade uppdrag. Rapporten menar att detta gynnar ett 
skapande av bättre förutsättningar. Vidare står det i rapporten att samverkansformerna behöver 
utvecklas samt att myndigheter har behov av ett strukturerat arbetssätt för att samverka på olika nivåer. 
Detta för att kunna arbeta över myndighetsgränserna. Slutligen skriver rapporten att regionala och 
lokala organisationer tillsammans kan tillförsäkra ett gott bemötande av våldsutsatta kvinnor.  

Samordningsförbundet i Södertälje (2010). Förstudierapport, kvinnor i utanförskap. Rogeland, 

december 2010. 

Denna förstudierapport som Samordningsförbundet i Södertälje kommun har beställt handlar om att 
utveckla samordningen gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom kommunen. Syftet med 



 
 

 18

rapporten är att visa att förbättrad samordning kan hjälpa individer med att komma tillbaka till ett 
självständigt liv genom antingen studier eller anställning.  

I förstudien kartläggs målgruppen ”kvinnor i utanförskap”. Denna målgrupp definieras som kvinnor 
som är utlandsfödda och som av varierande orsaker har svårigheter att få och behålla arbete. Därefter 
har de olika insatser som finns i dagsläget kartlagts.  

Rapporten visar att tidigare forskning som gjorts för att främja målgruppens tillträde på 
arbetsmarknaden har visat att det finns många insatser, men att dessa oftast sker i form av 
punktinsatser och bidrar till kortsiktiga lösningar. I förstudierapporten står det om en annan 
långtidsutredning som genomfördes år 2011. Utredningen heter ”Vägen till arbete” och visar att 
tänkbara anledningar till att denna målgrupp har en svag ställning på arbetsmarknaden kan delas in i 
fem kategorier. Enligt denna utredning kan utrikesfödda ha mindre humankapital i form av exempelvis 
utbildning. Individernas normer, sökaktivitet och nätverk kan vara annorlunda än andra gruppers. 
Utrikesfödda kan även ha svårigheter med att uppfylla de krav som arbetsgivare ställer på 
anställningsbarhet. Utredningen menar vidare att utrikesfödda individer kan vara utsatta för etnisk 
diskriminering. Slutligen kan dessa individer vara påverkade av olika policyåtgärder som syftar till att 
hjälpa men istället fördröjer eller förhindrar etableringen på arbetsmarknaden.  

I denna förstudierapport beskrivs genomförda, pågående eller planerade åtgärder för målgruppen. 
Dessa åtgärder kan se olika ut och det är bland annat Samordningsförbundet, kommunen och 
Arbetsförmedlingen som står för dessa. En av åtgärderna är Språkcentrum som erbjuder en 
kartläggning kring hjälpsökande kvinnans språkbehov och språknivå för att sedan kunna hitta en 
passande åtgärd. Målet med Språkcentrum är att individen ska kunna försörja sig själv. En annan 
åtgärd är Kom-Projektet som syftar till att få ut målgruppen på arbetsmarknaden igen, för att så 
småningom kunna försörja sig själva. Projektet arbetar bland annat med söka-jobb kurs, validering av 
yrkeskompetens, coaching, samhällsorientering, hälsokunskap, förbättring av det svenska språket samt 
ökad självkännedom. En annan åtgärd är Avanti, vars främsta syfte är att utveckla samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun. Syftet med samarbetet är att stärka 
individens möjlighet att försörja sig själv genom att göra individen delaktig i processen för att kunna 
göra aktiva val som gynnar den egna framtiden. Arbetsförmedlingen har en åtgärd som heter Svenska 

för analfabeter och språksvaga. Denna åtgärd syftar till att göra Arbetsförmedlingens utbildningar 
tillgängliga för målgruppen och att öka möjligheterna för en arbetsplacering för individer som kan 
behöva extra stöd. En annan åtgärd som finns är Directa som syftar till att utveckla och prova nya 
metoder, verktyg och arbetssätt som ska kunna hjälpa målgruppen att förankra sig på 
arbetsmarknaden. Denna åtgärd sker i samarbete med målgruppen och ska ge kvinnorna stöd att 
påskynda processen att få tillträde till arbetsmarknaden.  

Vidare står det i förstudien om ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen som syftar till att hitta 
metoder för att få ut målgruppen på arbetsmarknaden. Utifrån regeringsuppdraget har det framkommit 
att målgruppen har svårigheter med att hitta naturliga mötesplatser både för att träffa andra kvinnor 
och att träffa potentiella arbetsgivare. Vidare står det att kvinnorna har svårare att komma ut i dessa 
miljöer och knyta kontakter eftersom de har det främsta ansvaret för hemmet.  

Verksamheter och projekt som har gett goda resultat är bland annat ett projekt som anordnats i Malmö 
där målgruppen får arbeta med sin meritportfölj. Där får kvinnan möjlighet att tillsammans med en 
handledare se vilka kompetenser hon faktiskt besitter, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende. 
Förstudierapporten lyfter fram att meritportföljen bidrar till att kvinnan lärt sig att förmedla sina 
kompetenser till potentiella arbetsgivare och att arbetsgivarna får det enklare att bedöma kvinnans 
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kompetens. Meritportföljen bidrar även till att validering och yrkesbedömning blir enklare att 
genomföra.  

En av förstudierapportens slutsatser är att projekten ofta avslutas innan resultaten och effekterna har 
uppnåtts. Målgruppen har dessutom extra svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket 
gör att det krävs en långsiktighet och förutsägbarhet i projekten. En annan slutsats som är viktig att ha 
i åtanke är att även om kvinnan inte har nått målet helt så kan hon ha nått framgångar på det personliga 
planet, vilka ofta är svårare att visa statistik på. 

I förstudierapporten redovisas även några förslag på samverkansåtgärder. Ur ett helhetsperspektiv kan 
det vara gynnsamt att ha en kvalificerad samordnare, vars uppgift är att se vad som fungerar och vad 
som fungerar sämre i de nuvarande insatserna och projekten. Detta för att kunna erbjuda målgruppen 
komplement, för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Vidare är det viktigt att hjälpa 
målgruppen att finna sin motivation och drivkraft för att utveckla det svenska språket. En meritportfölj 
som beskriver kompetenserna för arbetsgivaren har visat sig vara en viktig insats. En yrkesmentor kan 
även vara en god insats då det bidrar till att målgruppen får en möjlighet till inblick i ett framtida yrke 
och till ett utökat nätverk genom mentorn. 

Sammanfattning av Römpötti Sari & FoU-Södertörn (2009). Att gå vidare – våldsutsatta kvinnor 

berättar – Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun. 

Detta är en rapport som handlar om våldsutsatta kvinnors perspektiv på sin situation samt hur de ser på 
processen att gå vidare i livet, efter att de fysiskt har tagit sig ur situationen. Studien som redovisas i 
denna rapport är gjord på en kvinnorådgivning för våldsutsatta kvinnor. Författaren till rapporten ser 
mäns våld mot kvinnor och barn som ett samhällsproblem. I grund och botten handlar det om både 
kvinnornas och barnens mänskliga rättigheter. Författaren menar att det är viktigt att ha i åtanke att i 
de flesta fall är det mannen som kvinnan lever eller har levt ihop med som utsätter kvinnan för våldet. 
Situationen kan leda till många risker för kvinnan som exempelvis risk för att bli dödad, men det kan 
även leda till att kvinnan blir nedbruten vilket kan ge konsekvenser för både den psykiska och den 
fysiska hälsan. Våldet som kvinnan utsätts för kan vidare leda till att ekonomin och arbetssituationen 
påverkas på olika sätt. Kvinnans bostadssituation kan också påverkas. Detta leder till ett utanförskap 
för kvinnorna och studien redovisar, som tidigare nämnts, hur kvinnan lyckas ta sig ur utanförskapet.  

På Kvinnorådgivningen erbjuds kvinnorna allt från samtalsstöd till praktiskt stöd i form av hjälp vid 
kontakter med exempelvis socialtjänsten och andra myndigheter. Kvinnorna kan få stöd genom att 
personalen på Kvinnorådgivningen följer med på olika möten, polisförhör och även till rätten. 
Författaren poängterar att det är viktigt att kvinnan erbjuds praktiskt stöd av denna typ, då hela 
kvinnans tillvaro kan ha brutits upp i och med uppbrottet från mannen.  

I rapporten framkommer att kvinnorna behöver tid för att bearbeta det som har hänt. Samtliga 
intervjupersoner har efter cirka två års tid etablerat sig på arbetsmarknaden och försörjer sig själva 
utan något försörjningsstöd från socialtjänsten. Kvinnorna i studien menar att de har en tryggare 
vardag än tidigare och bostadssituationen är stabil. Dessutom har kvinnorna återhämtat sig och fått 
möjlighet att bearbeta övergreppen som de utsatts för. 

I studien visar det sig att det sexuella våld kvinnan var utsatt för kan ge konsekvenser i nya relationer 
med män. Kvinnorna som utsatts för sexuellt våld säger själva, att de tror att de skulle behöva 
professionell hjälp för att bearbeta övergreppen och konsekvenserna som dessa har lett till. Kvinnorna 
i studien betonar att möjligheten till kontakt med professionella fyller en helt annan funktion än 



 
 

 20

kontakten med det egna nätverket, då det underlättar att kvinnan får prata fritt om det hon utsatts för. 
Detta visar vikten av att ge kvinnan en möjlighet att bearbeta våldet för att hon ska kunna bygga upp 
sitt liv.  

Avslutningsvis framkommer det i rapporten att kvinnorna har olika behov och att processen tar olika 
lång tid för alla. Vissa kvinnor behöver exempelvis mer regelbunden kontakt och stöd. Andra kan 
behöva mer praktisk hjälp i vardagen. Kvinnorna säger att utan stödet från Kvinnorådgivningen hade 
de varit nära att ge upp processen att ta sig ur den våldsutsatta situationen, men att de i mötet med 
personalen har blivit stärkta och kommit till självinsikt. Kvinnorna i studien säger att de har blivit 
bemötta med respekt och fått hjälp med att hantera sin vardag, men de efterfrågar mer i samtalsstödet 
då samtalen inte alltid ledde framåt.  

Sammanfattning av Nilsson I. & Wadeskog A. (2007). Skräddarsydd rehabilitering, en lönsam historia 

– Utvärdering av rehabiliteringsprojektet Gemet. 

Detta är en rapport som grundar sig på en utvärdering av rehabiliteringsprojektet Gemet. Gemet är ett 
samverkansprojekt där fyra parter är delaktiga. Rapporten beskriver metoder för hur man med knappa 
resurser kan erbjuda en gynnsam rehabilitering. De målgrupper som rehabiliteringen riktar sig till är 
individer som lever i utanförskap av olika anledningar, exempelvis psykisk sjukdom, missbruk eller 
långtidsarbetslöshet.  

Utvärderingen visar att Gemet har varit gynnsamt för samhället. De som har vunnit mest på projektet 
är Försäkringskassan och kommunen. Vinsterna har ökat genom att individerna som har studerats i 
projektet har bidragit till samhället genom att bli skattebetalare istället för att kvarstå som 
bidragstagare. Metoden som har använts och utvärderats i rapporten visar att det är viktigt att ha både 
ett myndighetsperspektiv och en helhetssyn för att uppnå en gynnsam rehabilitering, både ur ett 
samhälls- och individperspektiv. Med helhetssyn menas att se individens behov av vård, sådant som 
rör psykisk ohälsa, arbete, försörjning, bostadssituationen samt sådant som bidrar till att få individen 
delaktig i ett livssammanhang så som sociala nätverk och familj. Det är även viktigt att se både det 
kortsiktiga perspektivet och det långsiktiga perspektivet.  

Enligt rapporten visar det sig att det är lätt för en individ att hamna i utanförskap. Det finns sätt att 
bryta utanförskapet. Några sätt att göra detta på är att stärka individerna genom ”empowerment” och 
få dem att komma till insikt om sin egenmakt. Ett annat sätt att bryta utanförskapet är genom att skapa 
arenor för alla. Författarna menar att det i praktiken kan vara nästintill omöjligt för en individ som 
exempelvis missbrukat, är psykiskt sjuk, inte har några skolbetyg eller har ett avvikande beteende att 
slå sig in på ”standardarenan”. Författarna menar vidare att de insatser som görs idag, förutom att 
skapa ett ännu större utanförskap hos individerna, leder till att arbetsförmågorna hos individerna inte 
används då de istället får sin försörjning i form av bidrag. Författarna menar vidare att de flesta 
individer vill vara delaktiga och bidra i samhället, men att det måste finnas arenor för detta.  

Rapporten summerar att utifrån projektet Gemet har metoder skapats för att hjälpa individer att bryta 
utanförskapet. Ett sätt är att skapa arbeten för individerna, eftersom känslan av sammanhang 
(KASAM) stärks. Att stärka individernas egenmakt (”empowerment”) ger känsla av kontroll och 
bestämmanderätt över sin situation. För att individerna ska uppnå detta krävs enligt utvärderingen att 
de måste få uppleva hur framgång känns i praktiken, för att på så sätt kunna bygga upp självkänslan 
och självbilden. 
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Avslutningsvis menar rapporten att projektet Gemet kan ses som en del i individernas rehabiliterings- 
och återhämtningsprocess. Projektet syftar till att skapa ett bättre liv för individer som lever i 
utanförskap genom att hjälpa dem att få bättre social och mental hälsa. Dessutom syftar projektet till 
att förbättra individernas ställning på arbetsmarknaden, vilket leder till minskat behov av offentliga 
insatser i form av exempelvis bidrag. Enligt rapporten är det viktigaste för att uppnå en framgångsrik 
rehabilitering, både för individen och samhället, att bedöma individerna utifrån det de kan och inte 
utifrån bristerna. Samhället måste se individen och inte se denne som ett subjekt eller en diagnos. Det 
viktigaste är att bemöta varje individ med respekt. 

Sammanfattning av Socialstyrelsen (2006). Kvinnojoursprojektet – 14 jourers projekt om våldsutsatta 

kvinnor. Artikelnr 2006-124-8. 

Denna redovisningsrapport innehåller resultat och sammanfattningar av kvinnojoursprojekt som fått 
ekonomiska bidrag eller stöd från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger bidrag till forskning, 
försöksverksamheter, utvecklings- och kvalitetsarbete. Bidrag kan även ges för presentationer av 
erfarenheter, goda exempel och idéer som kan stimulera utveckling och förändring i samhället. 
Rapporten ger en överblick över 14 kvinnojourer som åren 2002 och 2003 fick projektmedel från 
Socialstyrelsen i syfte att utveckla verksamheterna. Projektmedlen är öronmärkta för områden 
gällande flickor och kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med funktionshinder, kvinnor med 
missbruksproblem och kvinnor med erfarenhet av prostitution. I rapporten redovisas både positiva och 
negativa erfarenheter med förhoppning om att kunna utveckla jourernas arbete. Vidare står det att 
projekten skulle bedrivas i samarbete med de berörda kommunerna. Projekten skulle även 
samfinansieras av kommunerna.   

Rapporten avslutas med några övergripande slutsatser gällande samverkan mellan kommuner och 
organisationer. Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer i form av exempelvis styrdokument under 
samarbetet mellan olika parter. Detta för att undvika intressekonflikter som kan uppstå vid exempelvis 
ansvarsfördelning. En annan slutsats som framkommit är vikten av att balansera maktförhållandet 
mellan myndigheter och frivilligorganisationer, då de senare riskerar att hamna i underläge. En 
erfarenhet som rapporten lyfter fram är att det kan vara en fördel att skapa en samverkansmodell för att 
underlätta arbetsfördelningen mellan de olika parterna.  

Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorrland (2006). Arbetsutvecklingsrapport – Eva-

projektet. Slutrapport av utvärdering. Rapport nr 2006:13.  

Socialstyrelsen gav socialtjänsten i uppdrag att samla kunskap om det sociala arbetet kring hemlöshet. 
I rapporten står det att det fanns en särskild budget för ett tjugotal hemlöshetsprojekt i olika kommuner 
i landet.  

Denna rapport är en utvärdering av Eva-projektet i Sundsvall, som var en del av hemlöshetsprojektet 
och pågick under två år, från december 2003 till december 2005. Eva-projektet riktade sig till utsatta 
kvinnor som var eller riskerade att bli hemlösa. Projektets syfte var att kvinnorna skulle klara av att bo 
i och behålla en egen bostad. Projektets målgrupp kunde även ha problem med annat så som psykiska 
funktionshinder eller missbruk. Av denna anledning hade projektets personal kontakt med många olika 
verksamheter. socialtjänsten, behandlingshem och olika frivilligorganisationer är några av 
verksamheterna rapporten ger som exempel. Vidare står det att en handledare anställdes för projektets 
personal i syfte att hjälpa dem med kompetensutveckling inom kognitiv psykoterapi.  
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Utvärderingen av Eva-projektet visar att kvinnorna ofta hade erfarenhet av institutionsvård. Ett icke-
institutionellt bemötande som rådde i verksamheten ledde till att en process startade hos kvinnorna. 
Vidare visar utvärderingen att metodernas individanpassning har hjälpt förändringsarbetet. 
Förhållningssättet personalen på Eva-projektet arbetade utifrån benämns ”efterfrågans metodik”. Detta 
innebär att ha tålamod, stödja och bekräfta kvinnornas små framsteg och egna initiativ, samt att vänta 
in insatserna tills de efterfrågas.  

Rapporten visar att Eva-projektets utgångssyn var att kvinnors och mäns situation ofta ser olika ut. 
Kvinnors utsatthet i en bostadssituation har ofta en direkt koppling till deras utsatthet som kvinna, i 
exempelvis ett förhållande. Med detta menas i utvärderingen att utsattheten ser olika ut för män och 
kvinnor och därför är det nödvändigt att förstå utsatta kvinnors situation utifrån ett genusperspektiv. 
Rapporten benämner utnyttjande och misshandel som exempel på utsattheten kvinnorna kan vara med 
om. Till följd av att de exempelvis inte klarar av att ha kvar en bostad förblir de beroende av och 
bundna till män, med förtryckande kvinnosyn, för att kunna ha ett tak över huvudet. Utvärderingen 
visar att både Eva-projektledningen och personalen lärt sig en hel del om dessa specifika kvinnliga 
aspekter inom hemlöshetsproblematiken, genom erfarenheter i verksamheten. Dessutom visar 
utvärderingen att personalens förhållningssätt till målgruppens lärandeprocess utgick från att det var 
tillåtet att pröva, misslyckas för att sedan reflektera i syfte att utvecklas genom erfarenheter. 

Lindberg T. & Vestman L. (2006). Kvinnofridsteamet – en socialtjänstenhets arbete för misshandlade 

kvinnor. Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete. C-uppsats.  

Följande examensarbete på kandidatnivå är av relevans för studien då den behandlar viktiga aspekter 
av samverkan mellan olika organisationer. Examensarbetet belyser en viktig infallsvinkel gällande 
arbetet med utsatta kvinnor, vilken syftar till att stärka kvinnornas ställning både i samhället och på 
arbetsmarknaden. 

Denna C-uppsats handlar om hur fyra socialsekreterare som arbetar på Kvinnofridsteamet i Rinkeby 
kommun uppfattar sitt arbete. Kvinnofridsteamet är en verksamhet för misshandlade kvinnor som har 
funnits sedan år 2003. Den huvudsakliga uppgiften för Kvinnofridsteamet är att stärka kvinnorna och 
att stötta dem i processen att ta sig ur den utsatta situationen. Frågor som uppsatsen behandlar är hur 
socialsekreterarna upplevde att samverkan fungerade med andra organisationer, samt hur de upplevde 
att deras eget handlingsutrymme hade påverkats av att Kvinnofridsteamet beviljats 
myndighetsutövning. Anledningen till att teamet blev beviljade myndighetsutövning år 2005 var att 
det fanns otydligheter för de utsatta kvinnorna kring vem de skulle vända sig till i olika ärenden. 
Myndighetsutövning tar sig olika former, inom denna verksamhet innebär det att vara med och fatta 
beslut gällande exempelvis bistånd till kvinnorna. Vidare står det att en målsättning för 
Kvinnofridsteamet är att kunna erbjuda hjälp och stöd till de våldsutsatta kvinnorna. Detta menar 
teamet innebär att man måste komma åt männen som misshandlar för att kunna nå målet. För att 
komma åt männen krävs en bättre samverkan mellan olika aktörer. Kvinnofridsteamet menar att 
samverkan mellan aktörerna blir enklare att genomföra i och med myndighetsutövningen då de har fler 
resurser till förfogande. Några aktörer som teamet samarbetar med i arbetet med att hjälpa kvinnorna 
är åklagare, polis och andra kvinnojourer. De fyra socialsekreterarna som har intervjuats i uppsatsen 
säger att man skulle kunna utveckla samarbetet genom olika arbetsmarknadsprojekt med syfte att 
stötta kvinnorna i processen att återgå till sysselsättning och självförsörjning. Teamet anser att det ger 
både möjligheter och begränsningar att tillhöra en organisation. En begränsning som kan uppstå i 
mötet med andra parter är att de alltid måste följa regler och direktiv, istället för att anpassa sig efter 
varandra spontant. Besluten måste i och med myndighetsutövningen kunna förankras i organisationen 
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och godkännas av exempelvis uppdragsgivarna. Trots detta var alla i teamet positiva till att numera 
arbeta med myndighetsutövning då de på det stora hela inte uppfattade att handlingsutrymmet minskat. 

Rapporten visar att i och med myndighetsutövningen får Kvinnofridsteamet fatta beslut kring insatser 
som exempelvis boendeplaceringar för kvinnorna. Besluten kan numera grunda sig på individuella 
bedömningar och anpassas utifrån kvinnan och hennes situation, vilket inte var möjligt på samma sätt 
innan de blev beviljade myndighetsutövning. Sammanfattningsvis menar teamet att de arbetar i två 
världar, dels som myndighetspersoner och dels som professionella, som kan bemöta de utsatta 
kvinnorna där de befinner sig, med hopp om att kunna stötta kvinnorna på bästa möjliga sätt. 

Socialstyrelsen (2005). Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn. En beskrivning och diskussion 

av utveckling i omvärld och av egna insatser åren 2001–2004, samt beslut om fortsatt arbete. 

Socialstyrelsen Artikelnummer: 2005-131-25. 

Denna rapport är en lägesbeskrivning från Socialstyrelsen och har som syfte att redovisa vad SoFri-
sekretariatet gjort under sitt uppdrag mellan januari 2001- juli 2005. Rapporten har även som syfte att 
redovisa vilken betydelse SoFri hade. Sekretariatets syfte var att utveckla och profilera 
Socialstyrelsens funktion och insatser gällande frivilliga organisationers verksamheter och arbete inom 
samhället. En av SoFris väsentliga arbetsuppgifter var att utveckla och administrera bidragsgivningen. 
Dessutom skulle SoFri bidra till att skapa och utveckla nätverk, arenor och samarbetsorgan i syfte för 
att öka samverkan och informationsutbyte mellan organisationerna. Detta för att sprida erfarenheter 
samt bidra till utvecklingsarbete och kunskapsbildning av det frivilliga arbetet.  

I rapporten står det att sedan 1990-talet har de frivilliga organisationerna växt som samverkanspartner 
till den kommunala socialtjänsten och även blivit uppdragstagare inom omsorg och välfärd. 
Socialstyrelsen menar att organisationerna har ett högt värde eftersom de ger stöd, bidrar till ett 
identitetsskapande, skapar samhörighet samt bidrar för samverkan gällande gemensamma intressen.  

Socialstyrelsen förklarar i rapporten att ekonomiska nedskärningar inom samhället resulterar i 
prioriteringar som olika grupper inom socialtjänsten drabbas av bland annat kriminalvården, 
missbrukarvården, psykiatrin samt arbetsmarknadsåtgärder. Dessa nedskärningar sker trots att 
rapporter till Socialstyrelsen visar att de når allt fler individer. Med detta menar rapporten att det finns 
en expanderad utsatthet i samhället. I rapporten står det att relationen mellan frivilliga organisationer 
och den offentliga sektorn har förändrats gällande det socialt inriktade arbetet. Förändringen gick från 
fokus på samverkan till en mer kontraktartad relation. Rapporten skriver att relationen är präglad av ett 
större inslag av kontroll och konkurrens både i frivilligorganisationernas inriktning samt deras resultat. 
Vidare står det i rapporten att detta även bidrar till en ökning av kravet på professionalisering inom 
frivilligorganisationerna. Detta leder vidare till att nya verksamheter bildas eller att befintliga 
omstrukturerar och anpassar sig i syfte att matcha utvecklingen.   

Rapporten menar att begreppet samverkan är positivt laddat och förekommer ofta i statliga och 
kommunala måldokument. I rapporten står det att enligt Socialtjänstlagen (kap 3, § 4) ”ska 
kommunernas socialnämnder i den uppsökande verksamheten samverka med organisationer och 
föreningar när så är lämpligt” (Socialstyrelsen, 2005:34). Vidare skriver rapporten att även i Hälso- 
och sjukvårdslagen anges det ”att landstingen och kommunerna i planeringen och utvecklingen av 
hälso- och sjukvården ska samverka med bl.a. ideella organisationer” (Socialstyrelsen, 2005:34). Med 
detta vill rapporten visa att det finns starka mekanismer och drivkrafter som uppmuntrar till 
samverkan. Samtidigt menar rapporten att till följd av samverkan blir en större del av den ideella 
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sektorns arbete fokuserat på att samverka. Dessutom visar rapporten att den ideella verksamheten är 
betydande inom missbrukarvården. Vidare står det i rapporten att i många kommuner är de ideella 
kvinnojourerna en naturlig del av utbudet, och ibland även de enda. Rapporten visar att det krävs en 
hel del för att bedriva en verksamhet inom den ideella sektorn. I dagsläget krävs det även kunskaper 
inom projektledning och fondsökning, utöver att ha ett nätverk gentemot kommunen och en god 
relation till medlemmarna. Rapporten uttrycker att policydiskussionen om arbetsfördelningen och 
samarbetsvillkoren även bör gälla ansvaret för exempelvis hemlöshetsproblematiken, 
missbrukarvården och våldsutsatta kvinnor inom och utanför hemmen och inte bara samhället eller 
den sociala sektorns internkommunikation.  

Rapporten skriver att socialtjänsten köper in tjänster även från företag som ej har vinstsyfte. Dessa 
tjänster kan exempelvis omfatta informationsspridning, personstödjande eller öppning av mötesplatser. 
Rapporten menar att detta resulterar en möjlighet för valsalternativ för individen. Detta leder till att 
exempelvis individen kan få ett annat bemötande och insatser som är formade på annorlunda sätt. Om 
detta skriver rapporten att det troligtvis är en följd av att personalen i de ideella verksamheterna har en 
annan kompetens och andra erfarenheter. Vidare summerar rapporten att organisationernas 
utmärkande drag kan kopplas till skapandet av social integration och gemenskap, utbud av tjänster 
med speciell kvalité samt olika metoder som syftar till att främja demokratin och individernas 
medverkan. Rapporten hänvisar till rapporten Frivilligorganisationer som uppdragstagare som visade 
på att det viktigaste är verksamhetens kvalité och innehåll, snarare än vem som driver verksamheten. 
Rapporten hänvisar vidare till pilotstudierapporten Kompetens i de sociala professionerna som syftade 
till att pröva kompetens kartläggningsverktyg. Denna visar att de anställda inom den ideella sektorn 
har en lägre formell kompetens i jämförelse med anställda inom de andra sektorerna. Vidare skriver 
rapporten att i rapporten Offentlig sektor, näringsliv, eller ideell regi menar man att den ideella sektorn 
uppfyller olika funktioner i det svenska samhället. Detta menar rapporten visar att de ideella 
organisationerna är ett värdeskapande nätverk som har ett annat tänk och förståelse. Vidare i 
utvärderingsrapporten av SoFri-sekretariatet har det framkommit att brukarna känner större möjlighet 
att påverka behandlingen då den bedrivs av ideella organisationer. 

Avslutningsvis sammanfattar rapporten att Socialstyrelsens uppgift kring socialtjänstens områden är 
att: 1) ansvara för bidragsgivningen till organisationer inom områden Socialstyrelsen har 
huvudansvaret för. Med detta ansvar följer även en årlig återrapportering av resultaten till regeringen 
samt en fortsatt rutin- och systemutveckling kring bidragshanteringen, 2) uppfölja, granska och vara 
uppdaterad på de olika sociala tjänster, behandlings- och vårdsalternativen som individen kan välja 
mellan. Detta för att förstärka individens rätt till valfrihet, 3) ha tillsyn, genomföra utvärderingar och 
uppföljningar av tjänster utförda av andra aktörer än den offentliga sektorn. Syftet med detta är att 
försäkra god kvalité även utanför det offentliga, 4) följa utvecklingen inom EU samt att samarbeta 
med myndigheter inom Sverige och i de nordiska länderna, 5) följa forskningen om den ideella 
sektorn, 6) Socialstyrelsen ska vara en förtroendeingivande och lättillgänglig part i kontakter med 
ideella organisationer, 7) beskriva den ideella sektorns arbete och omfattning i samband med 
regeringsuppdrag.  

Sammanfattning av Socialstyrelsen (2004). Regeringsrapport om statsbidrag till 

frivilligorganisationer inom det sociala området för verksamhetsåret 2003. Artikelnr 2004-107-7. 

Detta är en rapport som Socialstyrelsen har genomfört år 2003 på regeringens uppdrag. Här redovisas 
fördelningen av och villkoren för statsbidragen till riksorganisationer som varit verksamma inom det 
sociala området. I rapporten står det att Socialstyrelsen ska prioritera projekt som leder till en ökad 
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samverkan mellan organisationerna samt mellan organisationerna och kommunen. Socialstyrelsens 
ansvar är att göra en samlad redovisning av statsbidragens användning och hur fördelningen har skett 
gällande områdena alkohol och narkotika, utsatthet för barn och deras familjer samt våldsutsatta 
kvinnor. I rapporten står det att bidragen fördelats främst inom tre områden. Dessa tre är förebyggande 
åtgärder, stödjande insatser samt att stärka målgruppens ställning i samhället. Utöver detta har 
bidragen använts till att stärka den lokala utvecklingen och arbetet inom organisationerna. Bidragen 
för att stärka målgruppens ställning i samhället syftar till att förbättra och lyfta gruppens villkor. 
Socialstyrelsen menar att dessa insatser syftar till att belysa frågor som annars kan riskera att inte bli 
hörda. Denna rapport visar att det år 2003 har skett en ökning av bidragsmedel till områdena ”utsatta 
barn och deras familjer” och ”motverka våld mot kvinnor”, medan områdena alkohol och narkotika 
har fått minskat stöd.  

2.2.2.1. Sammanfattning av anknytande rapporter 

Sammanfattningsvis behandlar rapporterna gruppen utsatta kvinnor ur olika perspektiv. I rapporterna 
beskrivs utvärderingar av de åtgärder och insatser som har genomförts för att öka de utsatta 
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Åtgärderna och insatserna utformas oftast i form av projekt. 
I dessa projekt kan de utsatta kvinnorna få hjälp med att bland annat göra en meritportfölj, få en 
yrkesmentor samt validering av betyg. Dessutom finns det insatser och åtgärder som syftar till att 
sprida information om utsatta kvinnor i samhället, utveckla nya metoder för de som arbetar med 
kvinnorna samt skapandet av dialoggrupper som syftar till att utveckla arbete med kvinnorna. Gruppen 
utsatta kvinnor definieras på olika sätt i rapporterna, vilket visar på differentiering gällande 
målgruppen. Några av definitionerna av de utsatta kvinnorna är utlandsfödda kvinnor, våldsutsatta 
kvinnor, missbrukare, hemlösa samt kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Rapporterna ger 
förslag på hur samverkan kan ske mellan flera aktörer. Samverkan lyfts även fram som en viktig och 
gynnsam metod i arbetet med målgruppen. Rapporterna påvisar vikten av att ge de utsatta kvinnorna 
tid i processen att omorganisera sina liv. 

2.2.3. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan redovisas en sammanfattning av metoden MI utifrån boken Motiverande samtal – MI, Att 

hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth & Christina Näsholm (2006). 
Denna metod utgör den teoretiska utgångspunkten i studien. 

Sammanfattning av Barth & Näsholm (2006). Motiverande samtal – MI, Att hjälpa en människa till 

förändring på hennes egna villkor. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är en metod som heter Motivational Interviewing (MI). På svenska 
kallas denna för Motiverande Samtal. MI-metoden används inom många olika områden exempelvis 
inom psykoterapi, behandling, rehabilitering, rådgivning, ledarstöd, karriärutveckling och coaching. 
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Inom Sverige har MI-metoden uppmärksammats inom olika områden som socialtjänsten, 
kriminalvården, beroendevården samt inom psykosocialt inriktade behandlings- och 
rehabiliteringsverksamheter.  

Syftet med MI-metoden är att hjälpa klienterna att påbörja en förändring i sitt beteende. I MI-metoden 
finns några grundläggande principer. Första principen är att klienten är i fokus och utgår ifrån att 
klienten har självbestämmanderätt. Den andra principen är förändringsinriktningen. Med detta menas 
att samtalets syfte är att bidra till förändring hos klienten. En tredje princip är att rådgivaren ska vara 
noggrann i lyssnandetekniken och även i användningen av samtalsredskap. En fjärde grundprincip är 
att rådgivaren ska verka för att plocka fram och förstärka klientens motivation. Den sista 
grundprincipen i MI-metoden är betydelsen av att klientens förändringsarbete bedrivs med ett 
reflekterande förhållningssätt till problemet (Barth & Näsholm, 2006:10). 

Målet med MI-metoden är att klienten ska nå en förändring som ska kunna leda till bättre hälsa eller 
att livskvaliteten blir högre. Enligt metoden (Barth & Näsholm, 2006) kan dock inte en förändring ske 
förrän klienten är redo. Författarna menar att den stora utmaningen i att försöka hjälpa klienter med 
hjälp av samtal är att överföra insikterna, tankarna och idéerna från samtalssituationen till vardagen. 
Rådgivarens roll i detta är att hjälpa klienten att ha en reflekterande distans både till sig själv och till 
situationen. Dessutom ska rådgivaren hjälpa klienten att hitta konstruktiva lösningar för att kunna 
hantera situationen.  

MI-samtalet (Barth & Näsholm, 2006) präglas av omsorgsfullhet, noggrannhet och respektfullhet 
gentemot individen. Förhållningssättet i MI-samtalet är att klienten har ett eget ansvar och 
självbestämmanderätt över sitt liv. Under samtalet ska rådgivaren använda sig av samtalsverktyg, 
lyssnandeteknik och strategier som kan hjälpa klienten att ta ställning till sin situation, för att kunna 
påbörja processen samt genomföra och upprätthålla förändringen.  

MI-samtalet utgår ifrån fem olika faser. Den första fasen är ”en kontakt- och relationsskapande fas”. I 
denna fas är rådgivarens huvuduppgift att skapa trygghet, som leder till att klienten ska kunna ta emot 
hjälpen som erbjuds. Den andra fasen är ”en neutralt utforskande fas”. I denna fas ska ett neutralt 
utforskande av klientens upplevelse och kartläggning av situationen genomföras. Detta för att skapa en 
gemensam förståelse av utgångsläget för att kunna genomgå förändring. Den tredje fasen är ”en 
perspektivutvidgande fas” där klienten och rådgivaren ska utvidga utforskningen för att se andra och 
andras perspektiv på situationen. Inom denna fas uppstår ofta diskrepans, ambivalens och motstånd 
hos klienten. Den fjärde fasen är ”en motivationsbyggande fas”. I denna fas ligger fokus på klientens 
förändringsmotivation. Rådgivarens roll är att hjälpa klienten att blicka framåt mot beslut och 
förändringar. Den femte och sista fasen är ”en besluts- och förpliktelsefas”. I denna fas utforskar 
klienten och rådgivaren besluten gemensamt. Här ska även klientens beslut stärkas samt förpliktelsen i 
beslutet, för att öka sannolikheten för att klienten ska genomföra förändringen (Barth & Näsholm, 
2006:39).  

I grunden bygger MI-metoden på Prochaska och DiClementes modell Stages of Change som beskriver 
utvecklingen som individer går igenom under förändringsprocessen (Barth & Näsholm, 2006). 
Modellen beskriver fem steg: ”före begrundan (pre-contemplation), begrundan (contemplation), 
beslut/förberedelse (preparation), samt handling (action) och stabilisering (maintenance)” (Barth & 
Näsholm, 2006:67). Dessa faser följer varandra i en bestämd ordning, där varje steg omfattar 
utmaningar som klienten måste hantera för att kunna ta sig vidare i förändringsprocessen. I arbetet 
med modellen finns möjligheten att stanna upp, eller återgå till ett tidigare steg, då klienten inte 
lyckats genomföra förändringen (ibid). Modellen hjälper rådgivaren gällande strukturen och översikten 
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i arbetet med klienten. Dessutom underlättar modellen för rådgivaren ”att anpassa insatserna till 
klientens utvecklingsnivå” (Barth & Näsholm, 2006:80). 

Sammanfattningsvis har MI-metoden några vägledande principer och tekniker som syftar till att hjälpa 
rådgivare. En är att klienten ska bemötas med ett empatiskt förhållningssätt. Detta innebär att klientens 
känslor och perspektiv ska utforskas utan att dömas, kritiseras eller skuldbeläggas. En annan är att 
rådgivaren ska hjälpa klienten att vidga sina perspektiv. Detta görs genom att rådgivaren hjälper till 
med att skapa och förstärka en diskrepans (skillnad) mellan den nuvarande situationen och den 
önskade framtiden. Utöver detta finns det en teknik som kallas för att ”rulla med motstånd” (Barth & 
Näsholm, 2006:122). Denna teknik innebär att när motstånd till förändring uppstår hos klienten, är 
rådgivarens roll att rulla med klientens motstånd genom att använda det för att få igång processen 
istället för att kommentera, tolka, konfrontera eller ignorera det. Den sista principen är att rådgivaren 
ska förstärka klientens självbild och självförtroende i att verkställa förändringen (ibid). 
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3. Metod 

Redovisningen av metod har som syfte att ge undersökningen evaluering och visa på hur 
undersökningen kan rekonstrueras eller göras på nytt (Backman, 2008). Därför kommer här en 
redovisning av undersökningens faktiska process samt hur denna har genomförts.  

Inledningsvis redovisas här den undersökningsstrategi som använts i studien. De metoder och 
tekniker som använts redovisas och hur intervjuerna har genomförts. Därefter presenteras 
urvalsgruppen och hur urvalsprocessen har gått till. Vidare redovisas hur datainsamlingen har 
gjorts, hur den har bearbetats, analyserats samt hur den redovisas i en senare del av uppsatsen. 
Avslutningsvis redovisas tillförlitlighet och giltighet för undersökningen, samt de etiska 
ställningstagande som har tagits i beaktande under studiens gång.  

3.1. Undersökningsstrategi 

I denna studie har forskningsstrategin fallstudie använts. Detta innebär att undersökningen har syftet 
att få fram det väsentliga i det enskilda fallet, det vill säga insamling av mycket information om ett 
avgränsat fall (Johannessen & Tufte, 2003). Detta är ingen jämförande studie mellan de studerade 
verksamheterna. I denna studie ligger fokus på den kvalitativa ansatsen, med andra ord den öppna 
intervjun.  

Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat sätt med förhoppning om att få svar på 
forskningsfrågorna. I skapandet av intervjufrågorna har vi inspirerats av den fenomenologiska 
ansatsen. I praktiken innebär detta att det är subjektiva erfarenheter och upplevelser som har studerats. 
Detta genomfördes genom att en intervjuguide utformades (se bilaga 2) som följdes i samtliga 
intervjuer. Intervjuguiden var utformad utifrån fyra teman som intervjupersonerna fick prata fritt 
kring. Tanken med detta var att det skulle kunna leda till friare och bredare svar. I denna studie har 
forskningsfrågorna även använts som intervjufrågor för att kunna urskilja teman under bearbetningen 
av analysen. Dessa teman är kompetenser, metoder, förhållningssätt och samarbetspartners. 

Målet med undersökningen var att göra intervjuer med sex professionella som arbetar med att slussa ut 
utsatta kvinnor på arbetsmarknaden. Enligt Kvale (2009) kan antalet intervjupersoner variera utifrån 
tillgängligheten av tid och resurser för studien (ibid). Dock uppstod svårigheter med att få tag på 
lämpliga intervjupersoner, vilket resulterade i att studien har omfattat fem intervjupersoner.  

Resultaten av intervjuerna har relaterats till tidigare forskning gällande arbetslivsrehabilitering för 
utsatta kvinnor. Intervjupersonerna kontaktades genom våra tidigare kontakter med verksamheter samt 
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genom snöbollseffekten. Snöbollseffekten innebar att en intervjuperson i sin tur slussat oss vidare 
genom sina kontakter. 

3.2. Metoder och tekniker 

Intervjumetoden ger en inblick i individers upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och 
känslor. Intervjumetoden har olika genomförandeformer: strukturerad, semistrukturerad eller delvis 
strukturerad, ostrukturerad, fokuserad samt gruppintervjuer (May, 2003). I denna studie har den 
semistrukturerade intervjun använts. Den ger intervjuaren möjlighet att genom dialog få fördjupade 
och utvecklade svar av den intervjuade. Oavsett val av intervjumetod måste de tre villkor som följer 
uppfyllas för att åstadkomma en lyckad intervju (May, 2003). De professionella som arbetar med 
utsatta kvinnor som intervjuades ansågs ha tillgänglighet till den information som söks för denna 
studie. De professionella blev informerade om att perspektivet på svaren som efterfrågades 
förväntades vara baserade på yrkesrollen de besitter, och inte personliga uppfattningarna av frågorna. 
Dessutom var det viktigt att intervjupersonerna skulle känna motivation och vilja att delge 
informationen (May, 2003).  

Som tidigare nämnts var semistrukturerade intervjuer den lämpligaste metoden för denna 
undersökning. Med denna metod kunde en intervjuguide användas. En intervjuguide innehåller en lista 
över de teman och de generella frågor som ska behandlas under intervjun. För det mesta innehar en 
intervjuguide även följdfrågor som bidrar till att täcka och fördjupa de berörda ämnena (Johannessen 
& Tufte, 2003). Utöver intervjuguiden användes även förtydligande stödpunkter, dessa redovisas i 
intervjuguiden (se bilaga 2). Tanken var att med hjälp av deskriptiva frågor få en beskrivning av de 
professionellas vardagsarbete med de utsatta kvinnorna (May, 2003). Detta för att titta närmare på 
metoderna de använder sig av inom de olika arbetsuppgifterna, som utförs i praktiken. I den 
kvalitativa aspekten söker forskaren kvalitativ kunskap ur vardagen. Under intervjusituationen innebar 
detta att frågorna ställdes ur ett bestämt tema, utan att leda till bestämda uppfattningar om temat. 
Intervjufrågorna riktade sig mot forskningsämnet genom att öppna frågor ställdes kring temat (Kvale, 
2009). Resultatet av intervjuerna bearbetades noggrant för att undvika manipulation av resultatet och 
försäkran om att bibehålla essensen i det informanterna valde att dela med sig av. 

3.3. Genomförandesteg 

En kvalitativ intervjuundersökning har sju steg: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering (Kvale, 2009). Genomförandestegen för denna forskning innehåller en 
granskning av Socialtjänstlagen, tidigare forskning, hemsidor och litteratur som berör 
arbetslivsrehabilitering med inriktning mot utsatta kvinnor och även arbetslivsrehabilitering i 
allmänhet. Parallellt med detta utformades intervjuguiden. Därefter skickades missivbrev ut (se bilaga 
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1) till de kontaktpersoner som arbetar inom verksamheter som avsågs att undersöka.  Sedan 
kontaktades de potentiella intervjupersonerna både via mail och telefon för att boka intervjutider. 
Författarna var båda delaktiga i varje intervju för att säkra validiteten i studien. 

Tolkningen av datainsamlingen kan bli mer objektiv eftersom det är två som lyssnar på samma 
berättelse med två olika perspektiv. När intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga 
intervjuer ordagrant. Därefter genomfördes en gemensam reflektion över datainsamlingen. Steget 
därefter var att sammanfatta resultaten. Då resultatdelen är väsentlig i studiens slutrapport har denna 
del fått ett stort utrymme i studien. Därefter analyserades resultaten och knöts an till litteraturen. Under 
analysen har resonemang förts kring anknytningarna som framkommit av resultatet och litteraturen. 
Avslutningsvis diskuterades hur resultaten av undersökningsprocessen har utvecklats. Med detta 
menas att reflektioner har förts kring hinder och möjligheter som uppstått under studies gång. 
Avslutningsvis har resultatens relevans för studie- och yrkesvägledarprofessionen diskuterats. 

3.4. Urval och urvalsgrupp 

Undersökningen är en studie kring arbetsverksamhet med kvinnor i utanförskap. Eftersom tidigare 
litteratur definierar kvinnor i utanförskap som kvinnor med utländsk bakgrund, ser denna studie 
närmare på definitionen utsatta kvinnor. Utifrån denna definition har det framkommit att det är denna 
målgrupp som överensstämmer bäst med den tänkta urvalsgruppen. Ur denna urvalsgrupp var 
grundidén att undersöka kvinnor som har tagit sig ur sin utsatta situation och påbörjat processen med 
att kartlägga och omorganisera sina liv. Då målgruppen är utsatt och känslig fokuserar studien på de 
professionella som hjälper och stödjer kvinnor i utanförskap i denna process. Studien avsåg att 
undersöka de professionellas arbetssätt i arbetet med de utsatta kvinnornas process. Av praktiska skäl 
har undersökningen genomförts inom Stockholms län. 

 Valet av kvinnor som grupp grundar sig i att författarna i sin blivande yrkesroll ser en potentiell 
arbetsmarknad i verksamheter för utsatta kvinnor. Urvalet av verksamheterna för utsatta kvinnor 
gjordes utifrån tidigare kontakter. De professionellas arbetsuppgifter var relevanta för författarnas 
karriärutveckling utifrån förkunskaper om arbetsbeskrivningar och yrkesroller. 

Urvalet representerar de professionella och deras arbetssätt, därför har antalet verksamheter inte varit 
relevant i denna undersökning. I studien undersöks de professionellas yrkesroll i relation till 
verksamheter för utsatta kvinnor närmare. Antalet intervjupersoner är baserat på tillgänglighet. 
Förhoppningen var att intervjupersonerna skulle ge tillräckligt med uttömmande svar att utgå ifrån. 
Därför var antalet intervjupersoner inte det centrala i undersökningen, då syftet var att nå ett kvalitativt 
resultat.   

Enligt Johannessen & Tufte (2003) finns det olika variabler för att göra ett strategiskt urval. Bland 
annat kan urvalet göras utifrån kvotering och snöbollsmetoden (Johannessen & Tufte, 2003). Eftersom 
det var svårt att komma i kontakt med professionella som arbetar med målgruppen, har tidigare 
kontakters nätverk använts. Genom tidigare praktikplats samt mail- och telefonkontakt knöts kontakter 
med professionella. Dessa kunde sedan i sin tur ge oss nya kontakter. Därefter har ett strategiskt urval 
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gjorts utifrån professionella som arbetar enbart med kvinnor och som skulle kunna besvara 
forskningsfrågorna. Två av kontakterna från tidigare praktikplats intervjuades i denna studie. 

3.5. Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på de professionellas arbetsplatser, dels för att få se hur verksamheterna såg 
ut i praktiken, dels för att det kunde vara bra att informanten befann sig i det studerade 
yrkessammanhanget. Genom att närvara i den fysiska miljön som intervjupersonerna utförde sina 
arbetsuppgifter i gavs möjlighet att använda flera sinnen vid samtliga intervjutillfällen Eftersom syftet 
inte var att utföra en observation, kommer arbetsmiljöerna inte att redovisas i denna studie. Enligt 
Johannessen & Tufte (2003) skapas data av forskaren och utgör förbindelsen mellan verkligheten och 
forskarens analys av den. Dock är det viktigt att komma ihåg att även den mest noggranna iakttagelsen 
endast är ett utsnitt av det som studeras (Johannessen & Tufte, 2003). Samtliga intervjuer har spelats 
in med diktafoner. Inga anteckningar har förts under intervjutillfällena, detta för att försäkra oss om att 
uppmärksamheten skulle riktas mot intervjupersonens berättelse och inte mot att anteckna. 
Intervjuerna hade ingen tidsram, för att inte skapa press och stress under intervjuernas gång. 

3.6. Bearbetning och analys av resultatdata 

Transkriberingarna gjordes direkt efter varje intervjutillfälle. Samtliga transkriberingar har skrivits 
ordagrant för att undvika manipulation eller vinkling av resultaten. Med hjälp av transkriberingarna 
har citat kunnat tas ut. Intervjupersonerna är verksamma inom olika sektorer och olika 
verksamhetstyper. Därför var det av vikt att redovisa de verksamhetsbeskrivningar som 
intervjupersonerna delade med sig av. För att öka läsarens förståelse av verksamheterna har ytterligare 
information hämtats från respektive hemsidor. Enligt Johannesen och Tufte (2003) är det vanligast att 
börja med kodning och kategorisering, det vill säga ordning och strukturering av datainsamlingen för 
att sedan fortsätta till tolkningsarbetet (ibid). Då transkriberingarna var sammanställda gjordes 
sammanfattningar av resultaten utifrån forskningsfrågorna, vilka även var de fyra teman i 
intervjuguiden. Bearbetningen gjordes i flera steg. I första steget bearbetades en intervju i taget utifrån 
de fyra teman för att kunna kategorisera resultaten. Därefter gjordes en bearbetning av det första steget 
för att se likheter i intervjupersonernas svar inom varje tema.  

Under intervjusituationen skapas den data forskaren kommer att analysera. En sådan situation är en 
social konstellation, vilken både intervjuaren och den intervjuade tolkar och skapar mening inom 
(May, 2003). Därför har eventuella tolkningar av resultatdata undanröjts i möjligaste mån genom att vi 
har granskat oss själva och varandra under bearbetningen av datainsamlingen. 
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Analysen har gjorts utifrån bakgrundslitteratur, med Motiverande samtal (MI) som teoretisk 
utgångspunkt. Analysen har vidare gjorts utifrån kunskapssynen för denna studie som är 
konstruktivistisk teori och metod (Peavy, 1998). I analysen har teman skapats utifrån 
forskningsfrågorna som även är studiens intervjufrågor. I analysen har den underliggande meningen av 
datainsamlingen kopplats samman med teori och tidigare forskning utifrån forskarens tolkning av 
texten (Kvale, 2009). 

Analysen har inspirerats av det hermeneutiska synsättet. Med detta menas att tolkningarna som gjorts 
av datainsamlingen har relaterats till helheten i analysen. Helheten framträder av detaljerna och 
detaljerna måste ses i förhållande till helheten. Allt relateras alltså till den sociala kontexten för att nå 
en djupare förståelse av meningen (Kvale, 2009).  Forskningsfrågorna har använts som tema för att 
strukturera upp analysen. 

Det fenomenologiska perspektivet har delvis haft inverkan på denna undersökning eftersom 
fenomenologin har som mål komma fram till ett väsensskådande genom att söka efter det 
gemensamma väsendet i det undersökta fenomenet (Kvale, 2009).  

Utifrån det hermeneutiska synsättet har analysen bearbetats i olika steg. Detta innebär att analysen av 
datainsamlingen har gjorts utifrån ett helhetstänk. Första steget var att använda likheterna som 
framkommit i datainsamlingen under varje frågeställning, som utgångspunkt i analysen. Därefter har 
kopplingar till kunskapssynen, den teoretiska utgångspunkten, Socialtjänstlagen samt olika rapporter 
gjorts. Ur dessa kopplingar har det identifierats olika underkategorier utifrån de fyra teman. Dessa 
underkategorier har sedan utgjort grunden i slutsatserna för forskningsfrågorna/teman för att kunna 
besvara studiens syfte.  

3.7. Resultatredovisningssätt 

Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades dessa utifrån beskrivningen i kapitlet Bearbetning 

och analys av resultatdata. Därefter undersöktes om likheter kunde utrönas ur intervjupersonernas 
beskrivningar av arbetet i praktiken, samt hur litteraturen beskriver arbetssättet med individerna i 
arbetslivsrehabiliteringsprocessen. I dagens samhälle är det lagarna som strukturerar ramarna för 
arbetet med arbetslivsrehabilitering. Därför undersöktes Socialtjänstlagen och sambandet mellan lagen 
och det praktiska arbetet.  

Resultatdelen i studien omfattar en sammanställning av svaren från intervjupersonernas upplevelser, 
samt sammanfattningar av likheter i svaren under varje intervjufråga. Dessa redovisas genomgående 
utifrån samma struktur. I resultatdelen redovisas en öppen beskrivning, snarare än att förklara och 
analysera (Kvale, 2009). Anledningen till detta är att ge intervjupersonernas upplevelser utrymme i 
studien. Svaren från intervjupersonerna och den anknytande litteraturen som beskrivits i 
bakgrundskapitlet kopplas samman i analysen. Ur analysen har slutsatser dragits som utgör svaren på 
forskningsfrågorna för undersökningen.  
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3.8. Tillförlitlighet och giltighet 

I denna studie utgör resultatdelen grunden, då syftet var att belysa hur arbetssättet med de utsatta 
kvinnorna utformas i praktiken. Eftersom undersökningen studerar de professionellas kompetens har 
det undersökts närmare vad Socialtjänstlagen säger om utsatthet i liknande verksamheter. I denna 
studie har Socialtjänstlagen använts då den har en hög tillförlitlighet. Det har även undersökts om 
Socialtjänstlagen och de professionellas arbetssätt överensstämmer. I kapitlet Anknytande litteratur 
redovisas ett examensarbete på kandidatnivå. Trots att examensarbetet inte är en vetenskaplig 
forskning är det av relevans för studien då det bidrar med ett kompletterande perspektiv på hur 
professionella inom verksamheter för utsatta kvinnor arbetat med att stärka kvinnornas ställning inom 
samhället. 

Som tidigare nämnts är studien gjord med inspiration från det fenomenologiska perspektivet. Detta 
innebär en medvetenhet om att det kan bli svårt att upprepa studien. Reliabiliteten i forskningen blir 
därför inte hög (Johannessen & Tufte, 2003). Därför har intervjuerna utförts med hjälp av en 
intervjuguide med teman i syfte att få en djupare och bredare bild av det studerade ämnet. Två 
diktafoner har använts vid samtliga intervjutillfällen för att säkerställa att insamlingen av data inte 
riskerar att gå förlorat. Testintervjun genomfördes med en yrkesverksam som arbetade inom 
arbetslivsrehabilitering med utsatta individer, dock ej riktat mot enbart kvinnor. Eftersom det var 
formuleringen av frågorna som var viktiga att testa och inte själva professionen i sig, var det inte 
nödvändigt att testintervjun genomfördes med en professionell som arbetade med utsatta kvinnor. 
Dessutom var det svårt att får tag på intervjupersoner inom denna typ av verksamhet, vilket gjorde att 
kontakterna inte skulle förbrukas i onödan. Utifrån resultatet av testintervjun har intervjuguiden 
omformulerats genom att frågorna har förtydligats. Testintervjun transkriberades ej. 

3.9. Etiska ställningstaganden 

De fyra huvudsakliga etiska riktlinjer för forskare är informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll (Kvale, 2009). Kontakten med intervjupersonerna inleddes genom 
utskick av missivbrevet (se bilaga 1) där syftet och tanken med undersökningen beskrevs. I 
missivbrevet poängterades att deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna skulle vara 
anonyma, samt att syftet med intervjuerna var att undersöka intervjupersonernas professionella 
arbetssätt.  

Marshall (2011) refererar till Davies och Dodd som skriver att etiken syns i våra handlingar genom hur 
vi agerar under undersökningen. De menar att etiken är flexibel i sin process och att den aldrig ska tas 
för givet (Marshall, 2011). Eftersom värderingar och intressen ofta styr forskningsprocessen 
omedvetet har etiska frågor stor vikt för att bevara integriteten, ärligheten och legitimiteten i 
undersökningen av forskningen. Under intervjusituationen har egna värderingar undvikts genom att 
inte styra intervjupersonerna i frågeställningarna. I vissa fall har förtydliganden behövts, dessa har 
dock inte påverkat resultaten då ett tydliggörande av frågorna har gjorts vid behov för att försäkra att 
frågorna från intervjuguiden besvarades. Avsikten har inte varit att eliminera värderingarna, utan 
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snarare att vara medveten om att undersökningen görs i ett sammanhang där intressen och värderingar 
påverkar (May, 2003). För att undvika att påverka eller styra intervjupersonernas svar utifrån egna 
värderingar och intressen, användes teman i intervjufrågorna.  

Enligt Johannesen & Tufte innebär etisk hänsyn att forskaren resonerar kring hur temat kan belysas 
utan att strida mot etiska riktlinjer och utan att genomföra oförsvarliga konsekvenser för individen, en 
grupp eller samhället i stort (Johannessen & Tufte, 2003).  Därför genomfördes denna studie genom 
intervjuer med de professionella som arbetar med utsatta kvinnor och inte de utsatta kvinnorna, då det 
är en mycket känslig grupp. Under studiens gång har en kritisk granskning gjorts gentemot varandra. 
Detta syftade till att intervjupersonerna och verksamheterna för de utsatta kvinnorna skulle bemötas på 
ett respektfullt och hänsynsfullt sätt. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas inledningsvis beskrivningar av de studerade verksamheterna, dels utifrån 
intervjupersonernas beskrivningar och dels utifrån hemsidornas. Därefter redovisas varje 
intervjupersons svar enskilt. Avslutningsvis presenteras sammanfattningar av likheterna i 
intervjusvaren. Verksamheterna har inte anonymiserats. Detta för att denna studie avser att belysa hur 
arbetet med utsatta kvinnor ser ut i praktiken. Intervjupersonerna har anonymiserats och kommer att 
benämnas som Intervjuperson A, B, C,D och E. 

4.1. Beskrivning av verksamheter 

Dessa nedanstående beskrivningar är sammanfattningar utifrån de professionellas egna beskrivningar 
om verksamhetens huvudsyfte. Vid behov av mer information har de verksamhetsbeskrivningar som 
finns tillgängliga på respektive verksamhets hemsida använts. 

Jobbtorg Stockholm 

Jobbtorg Stockholm på Södermalm har funnits sedan år 2008 och är en myndighet. Målet med 
verksamheten är att få ut aspiranterna till arbete eller studier. Regeringens mål för verksamheten är att 
fler arbetslösa ska gå från bidrag till arbete. Verksamhetens målgrupp är arbetssökande som har 
försörjningsstöd. För att komma i kontakt med Jobbtorg måste kontaktpersonen på 
stadsdelsförvaltningen föreslagit verksamheten och aspiranten måste även ha etablerat en kontakt med 
Arbetsförmedlingen. I verksamheten finns möjligheten att få hjälp genom rådgivning, arbetsträning, 
praktik, kortare yrkeskurser med mera.7 Syftet är att utrusta aspiranterna med det de behöver för att 
komma ut i arbete eller studier. Intervjuperson A arbetar i denna verksamhet. 

Klaragården, Stockholms Stadsmission 

Verksamheten Klaragården tillhör Stockholms Stadsmission. Verksamheten är en fristad för hemlösa 
och utsatta kvinnor. Med utsatthet menas bland annat missbruksproblematik, kvinnor som är psykiskt 

                                                   
7 Stockholm Stad (Jobbtorg Stockholm) www.stockholm.se (hämtad 2012-04-16) 
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sköra eller lever isolerat.8 Verksamhetens lokaler befinner sig i centrala Stockholm för att kunna finnas 
tillgängligt geografiskt för kvinnorna. Syftet är i första hand att kunna fylla kvinnornas basbehov så 
som mat, plats att vila på, hygien samt möjlighet att få rena och torra kläder. Verksamheten är en arena 
där kvinnorna kan få en möjlighet att ”prata av sig”. På Klaragården fokuserar man på att bygga upp 
kvinnornas självkänsla och visa på alternativa sätt att leva. I andra hand är syftet att länka kvinnorna 
vidare till exempelvis socialtjänsten, psykiatrin eller sjukvården. Intervjuperson B arbetar i denna 
verksamhet. 

KrAmi Stockholm  

KrAmi är ett riksprojekt där myndigheterna socialtjänsten, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen 
samarbetar. Målgruppen är vuxna med bakgrund i kriminalitet eller som är socialt utsatta.9 Projektet 
har haft skilda verksamheter för män och kvinnor, i dagsläget är det en gemensam verksamhet. När 
verksamheten var uppdelad hette kvinnoverksamheten MOA, denna togs dock bort för ett och ett halvt 
år sedan. Kriminalvården och Stockholms Stad förhandlar i dagsläget om fortsatt kvinnoverksamhet. 
KrAmi arbetar med yrkesinriktad rehabilitering som prioriterar gruppen unga vuxna. Syftet med 
verksamheten är att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete eller studier. Fokus ligger på att 
behålla sysselsättningen. För att bli deltagare i KrAmis verksamhet måste det finnas ett beslut från 
handläggare hos Kriminalvården, socialtjänsten, Jobbtorget eller en annan myndighet. Enligt 
intervjupersonen har verksamheten blivit som en åtgärd för Jobbtorget. För att få en plats på KrAmi 
krävs det att kommunen beviljar detta. För kvinnorna kan detta dock bli problematiskt, då många inte 
får åtgärden beviljad. Målet är att deltagarna ska få verktyg för att kunna göra en livsstilsförändring 
genom att lära sig nya strategier i syfte att bli målstyrda och återfå kontrollen över sina liv. 
Intervjuperson C arbetar i denna verksamhet. 

Qvinnoqulan 

Qvinnoqulan är RFHLs (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) 
kvinnoverksamhet. Qvinnoqulan är en mötesplats för enbart kvinnor som lever i utanförskap. Från 
början riktade sig verksamheten till kvinnor med ett avslutat missbruk. Idag riktar sig verksamheten 
till kvinnor i utanförskap i vidare mening.  Med utanförskap menas här kvinnor som har haft eller har 
missbruksproblematik, levt med missbrukare, levt isolerat, har eller haft psykisk ohälsa med mera. 
Qvinnoqulan startades upp av den anledningen att det inte fanns några verksamheter för endast 
kvinnor, då de som startade upp verksamheten ansåg att kvinnor har andra behov än män och att 
kvinnors behov inte tillgodosågs på andra verksamheter. Qvinnoqulans fyra grundtankar är kamratstöd 
och systerskap, råd och stöd, att bygga ett liv utan droger och en mötesplats med möjligheter.10 
Avsikten var att skapa en arena där en kvinna fick möjlighet att vara ”just kvinna”, samt en möjlighet 
att ”bygga liv” och komma vidare på egna villkor. Huvudsyftet med verksamheten är att möta 

                                                   
8 Stockholms Stadsmission (Klaragården) www.stadsmissionen.se (hämtad 2012-04-16) 
9 Krami Sverige – vägen till arbete www.kramimoa.se (hämtad 2012-04-16) 
10  RFHL (Qvinnoqulan) rfhl.se/stockholm (hämtad 2012-04-16) 
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kvinnorna där de befinner sig just nu och att låta processen få ta den tid den tar. Målet är att låta 
kvinnorna själva bestämma när de är mogna att ta nästa steg. Personalens roll är att lyssna och finnas 
till hands, för att sedan vägleda kvinnorna i utslussningen till de rätta ställena i samhället. 
Intervjupersonerna D och E arbetar i denna verksamhet. 

4.2. Resultat av intervjuer 

Nedan redovisas resultatet av intervjuerna i sammanfattningar utifrån intervjufrågorna. Under varje 
frågeställning redovisas intervjupersonernas svar enskilt. Avslutningsvis sammanfattas likheter från 
varje intervjufråga.  

Vilka kompetenser anser du dig behöva i ditt arbete? 

Intervjuperson A 

A har sin bakgrund i beteendevetenskap. Hon har tidigare arbetat som projektledare för en tjejjour, 
arbetat som vuxencoach och jobbar i dagsläget som ungdomscoach. De två sistnämnda tjänsterna har 
varit inom Jobbtorg Stockholm. A berättar att det kan vara bra att ha en utbildning som antingen 
beteendevetare eller socionom för att ha en pedagogisk bakgrund. Hon menar att det även är bra att ha 
kunskap om hur det är att vara utsatt, detta för att kunna sätta sig in i individens situation. Bland dem 
som arbetar på Jobbtorg Stockholm säger A att den kortaste utbildningen omfattar minst tre och ett 
halvt år. Hon ger ett exempel på resurscoacherna, som studerar grundläggande utbildning i psykoterapi 
(steg 1) för att bli kognitiva beteendeterapeuter. På Jobbtorg Stockholm arbetar även studie- och 
yrkesvägledare och matchare. Studie- och yrkesvägledaren arbetar med frågor som rör studier, vägval 
och arbetsval. Matcharen har kontakt med näringslivet och praktikplatser. A tillägger att matcharen 
endast behöver gymnasiekompetens, gärna med säljbakgrund. Hon säger att som coach är det hon som 
har huvudansvaret för aspirantens process ut till arbetslivet.  

Intervjuperson B 

B berättar att verksamheten består av tre olika myndigheter. Dessa tre myndigheter är 
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och socialtjänsten. B arbetar som arbetsförmedlare. I grunden är 
hon utbildad förskollärare och har även arbetat som förskole-föreståndare. Under tiden fortbildade hon 
sig till pedagogisk ledare för vuxna. Utöver det har hon jobbat i projekt med arbetsmarknadsinriktning 
riktade mot ungdomar. Vidare har hon arbetat med arbetsmarknadsrehabilitering inom 
Arbetsförmedlingen. Inom Arbetsförmedlingen har B genomgått interna utbildningar gällande 
arbetshinder. Hon är utbildad i konsekvenspedagogik som är den metod KrAmi arbetar utifrån.  

B menar att hennes roll är att vara vägledaren i elevernas process i förändringen att bli målstyrda. I och 
med förändringsarbetet som en individ genomgår har KrAmi valt att kalla dem elever. Hon menar att 
det som krävs av henne är goda kunskaper om arbetsinriktad rehabilitering, olika arbetshinder, 
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kriminalitet, missbruk och individer som levt i destruktiva relationer. B säger även att 
vägledningskompetens är betydelsefullt. Den gemensamma kompetensen på KrAmi är 
konsekvenspedagogik. B menar att man ska utveckla denna kompetens ständigt och att pedagogikens 
människosyn ska genomsyra alla hennes handlingar med eleverna. Utöver detta betonar B vikten av att 
reflektera över sina handlingar och att det är viktigt att vara beredd att utveckla sin pedagogiska 
kompetens. Vidare säger B att arbetet kräver att man vågar fatta beslut och agera på ett sätt som inte 
kränker någon. 

I arbetet i verksamheten säger B att det är viktigt att skaffa förståelse för vad det innebär att vara 
exempelvis hemlös och kvinna. B förklarar att det kan innebära att bemöta individer som lever i 
missbruk, som utsätts för ganska mycket övergrepp och misshandel samt prostitution. B säger att en 
kompetens är att ha förmågan att se och skaffa det som behövs för att kunna möta individerna där de 
befinner sig. B berättar att när KrAmi startade för 20 år sedan hade verksamheten blandade grupper. 
Personalen uppmärksammade att kvinnorna var i minoritet och att de inte fick tillräckligt med 
utrymme i samtal. Detta resulterade i att det skapades två skilda grupper inom samma verksamhet, en 
för kvinnor och en för män. B säger att hon kan se vissa skillnader mellan kvinnor och män. Hon 
berättar vidare att samhället betraktar kvinnor och män olika när de bryter mot normen. Hon förklarar 
att män görs ansvariga för handlingen och redan vid ung ålder kan hamna i fängelse och få domar. Hos 
kvinnor försöker man hitta orsaken, hitta ”felet” eller ”sjukdomen” - med andra ord diagnostisera 
kvinnan.  Hon poängterar att man måste utveckla olika sätt att bemöta kvinnor och män i målgruppen. 
B berättar även att de manliga eleverna måste ha en pågående åtgärd från Kriminalvården, däremot 
behöver kvinnorna inte och har aldrig behövt detta.   

För att den skillnad som jag har sett tidigare är att när killarna startar, de själva tycker att de redan 
borde ha ett jobb. De har jättesvårt att ha tålamod att gå de här veckorna som är förberedande för 
att sen gå ut till praktik. Tjejerna, så måste vi nästan knuffa ut dem för de, jaa, det finns en sån 
skillnad till exempel. 

B tycker att det är viktigt att personalgruppen känner till vilka alternativ som finns för kvinnorna 
gällande samtalskontakter. Angående detta säger B att det är en fördel att det finns tre olika 
kompetenser på plats för att komplettera varandra.   

Intervjuperson C 

C är utbildad socionom. Hon säger att hon under utbildningen har fått studera bland annat socialt 
arbete, psykriatri, missbruk, prostitution om mångfaldhet och fick välja antingen rättsvetenskap eller 
juridik. Hon har även utbildats i olika samtalsmetoder, exempelvis KBT och MI. Under arbetets gång 
har hon lärt sig om hur socialtjänstens arbetssätt ser ut. C säger att dessa kompetenser är högst 
användbara i hennes arbete på denna verksamhet då hon möter folk med olika typer av missbruk så 
som narkotika, alkohol, eller tabletter. Inom verksamheten möter hon även kvinnor som mår psykiskt 
dåligt i olika grad, samt kvinnor som är i prostitution. Hon menar att det är viktigt att kunna lite grann 
av allt och hur omständigheter kan påverka individerna. Det kan vara bra att vara medveten om 
effekterna av ovanstående. C säger att hon lär sig mycket genom arbetet med kvinnorna men att den 
viktigaste kompetensen är att vara intresserad av människor, inte se ner på människor och ha en 
personlig lämplighet.  
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Intervjuperson D 

D säger att den viktigaste kompetensen är att kunna möta varje person på dennes nivå. I bemötandet 
ingår att inte vara dömande eller ha förutfattade meningar. D berättar att det är viktigt att vara 
samhällorienterad för att kunna slussa ut kvinnorna och vägleda dem till de rätta ställena i samhället. 
D säger att RFHL (som Qvinnoqulan arbetar under, författarnas anmärkning) arbetar rättighetsbaserat 
vilket innebär att en stor del av arbetet med kvinnorna handlar om att ha kunskap om människors 
rättigheter. Detta säger D innebär att de professionella ska ha kunskaper om vad exempelvis 
Socialtjänstlagen säger, hur man tar reda på saker, vilka instanser man kommer möta i arbetet samt hur 
man bemöter myndigheter genom att kunna deras språk då man följer med kvinnorna på olika möten.  

För att det är ju lite konstigt det där just när det handlar om kvinnor, det är lite dolt allting. Som 
kvinna själv om man är i utsatt läge så är det väldigt väldigt svår att själv veta vart jag kan vända 
mig för att få hjälp. Och även i möten med socialtjänsten så är det inte så självklart att man blir 
upplyst om var jag kan få hjälp. Utan många gånger måste man som kvinna veta det innan, för att 
överhuvudtaget få den hjälpen.  

D menar att det kan vara bra att ha koll på vad som är bra för kvinnor just i dagsläget, då samhället är 
föränderligt. D berättar att det finns många olika boenden och kvinnoboenden som det är bra att ha 
kännedom om. Det är även bra att ha vetskap om exempelvis Prostitutionsenheten. D berättar att en 
fördelaktig kompetens, men inte ett måste, för att kunna arbeta med kvinnorna är att ha egen 
erfarenhet av någon form av utanförskap. Detta för att kvinnorna inte ska behöva förklara eller 
försvara sig när de kommer till verksamheten. Vidare säger hon att utanförskap kan innefatta att 
kvinnan har haft självskadebeteenden, ätstörningar, missbruk eller varit utsatt för misshandel. Dessa 
olika typer av utanförskap kan ofta hänga ihop. D berättar att verksamheten förr riktade sig till kvinnor 
med enbart missbruksproblematik men i dagsläget riktar sig till kvinnor i utanförskap.  

Utöver dessa kompetenser har D fortbildat sig under tiden hon har arbetat på Qvinnoqulan i 
Motiverande samtal, MI.  

Intervjuperson E 

E, som arbetar på Qvinnoqulan, sitter även med i RFHLs förbundsstyrelse. Hon säger att en 
kompetens som behövs är att ha vetskap om samhället och vad det finns för erbjudanden så som 
exempelvis vilka behandlingar som är bra i dagsläget då det kan ändras väldigt mycket. E säger att det 
är viktigt att ha ett bra bemötande gentemot tjejerna. Hon berättar att hennes grundkompetens är 
hennes egna erfarenheter och arbetet handlar om att ta till sig RFHLs ideologi. Hon säger att man får 
kunskapen på vägen. Enligt E är kunskap något teoretiskt man läser sig till medan erfarenheter är 
något hon kan använda sig av i arbetet med kvinnorna. Hon berättar att hennes erfarenhet har gett 
henne bra insyn i myndigheternas arbete och strukturer. Några av de fortbildningar E har studerat 
handlade om psykiatrin, om ångest och om diagnoser. Utöver det har hon utbildat sig inom MI-
metoden samt till gruppledare inom Komet-kursen som är en kommunikationsmetod. 
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Likheter från svaren på frågan ”Vilka kompetenser anser du dig behöva i ditt arbete?” 

Intervjupersonerna definierar kompetens på olika sätt. Två av fem poängterar att egna erfarenheter är 
en god kompetens, vilket innebär dels tidigare erfarenheter, dels kunskaper genom arbetet. Tre av fem 
intervjupersoner säger att de har haft nytta av sin högskoleutbildning. Samtliga intervjupersoner 
betonar bemötande av individerna som de möter i det dagliga arbetet. Fyra av fem säger på varierande 
sätt att det är bra att vara medveten om de olika alternativ som samhället har att erbjuda kvinnorna. 
Alla intervjupersoner säger att en viktig kompetens är att vara medveten om vad utanförskap och 
utsatthet kan innebära för just en kvinna. Enligt alla intervjupersonerna är det viktigt att vara insatt i 
bland annat missbruk, utsatthet och misshandel kan innebära för en kvinna. Alla intervjupersoner har 
dock förvärvat sig dessa kunskaper på olika sätt.  Tre av fem har en utbildning i samtalsmetoden MI 
och menar att det är en god kompetens att ha med sig i arbetet. 

Vilka metoder använder du i ditt arbete med kvinnorna? 

Intervjuperson A 

A säger att aspiranternas process på Jobbtorg Stockholm startar vid ett informationsmöte i grupp där 
de även får en kartläggningsstencil de ska fylla i. Denna innehåller även två samtycken. Ett samtycke 
till informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm samt ett samtycke mellan 
Stadsdelsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm. Kartläggningsstencilen utgör grunden till en fortsatt 
individuell jobbplan. Efter informationsmötet sker en fördjupad individuell kartläggning där A 
bedömer hur nära individen står arbetsmarknaden och ser till att CV och personligt brev är 
sammanställt. Detta för att sedan kunna slussa vidare aspiranten till matcharen. Mötet med matcharen 
sker i ett trepartssamtal där aspirant, coach och matchare samverkar. Aspiranterna har även möjlighet 
att få intervjuträning.  A använder sig av MI-metoden under kartläggningen. Hon menar att MI-
metoden går ut på att hon ska ställa frågor men att det är individen som besitter svaren. A har i 
dagsläget ingen utbildning i MI-metoden men kommer att få möjlighet till det. Hon säger även att det 
är viktigt att inte ge svar då det viktiga är att jobba för individen och vad den vill. Utöver 
informationsmötet håller A i andra gruppmöten där aspiranterna får veta mer om rekryteringar som 
pågår både inom Jobbtorg och Arbetsförmedlingen samt om intressanta seminarier som aspiranterna 
kan gå på.  

A anpassar metoden och arbetssättet utifrån kvinnornas behov och utsatthet. Detta kan resultera i att 
om aspiranten har haft ett stressigt liv eller lever under hot så kan regeln om att aspiranten måste 
komma och söka jobb i minst en timme om dagen anpassas. A kan då istället, i samråd med 
socialsekreteraren, träffa kvinnan enskilt. 

Att de inte behöver sitta därute och känna sig lite utblottade. Det är jag väldigt lyhörd för, i och 
med att jag har jobbat också med kvinnor. 

A menar att detta är en gemensam metod hos arbetskamraterna på Jobbtorg Stockholm och att 
anpassningen sker omsorgsfullt och pedagogiskt.  
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Intervjuperson B 

B säger att hon arbetar utifrån konsekvenspedagogik. I lokalerna finns tavlor i varje rum som B 
använder sig av under samtalen för att kunna sortera situationen tillsammans med eleven. Detta är för 
att eleven ska få möjlighet att se och inte bara prata eftersom att många har problem med att se 
helheten. Detta kallar B för sorteringssamtal. Detta samtal resulterar i en överenskommelse om vad 
som ska göras härnäst. Som samtalsledare menar B att hon alltid har som mål att göra en 
överenskommelse som sedan ska följas upp. Verksamheten har flyttat till nya lokaler där det inte finns 
tillräckligt med samtalsrum vilket B upplever som problematiskt. De enskilda samtalens frekvens 
varierar utifrån elevens behov.  

B berättar att KrAmi arbetar utifrån ett färdigställt schema som är uppdelat i olika steg. Det första 
steget tar cirka fyra veckor och sker i grupp och har schemalagda aktiviteter. Under detta steg är målet 
att eleverna ska skaffa sig information om de olika möjligheter som finns för dem. Under denna period 
formulerar eleven en handlingsplan. Det andra steget tar cirka åtta veckor. Där börjar eleven handla 
utifrån handlingsplanen. Detta kan innebära att eleven söker studie- eller praktikplats. Under denna 
period sker arbetet individuellt. Därefter fortsätter eleven med en praktikperiod på cirka åtta veckor. 
Praktikperioden anpassas utifrån eleven då B förklarar att denna målgrupp kan ha svårigheter med 
tidsperspektiv och uthållighet. KrAmis mål med denna metod är att hjälpa eleven att skapa strategier 
för att lyckas. B poängterar att det inte är någon terapi, utan handlar om att ändra tankesättet.  Hon 
betonar att det är individen som är i fokus och att gruppen är en arena för social interaktion. Gruppens 
sammansättning är en träningsarena för samarbete, att lyssna på varandra och att våga ta plats. B säger 
att det är viktigt att just kvinnor vågar ta plats och att det då behövs en grupp för att träna på.  

Jag tänker aldrig på att det är en kvinna, jag tänker just där på att det är individen, sen kan jag se 
vissa gemensamma drag hur det är att jobba med kvinnor, eller hur det är att jobba med män. 

B menar att det är viktigt att ha i åtanke att det är särskild individ i en särskild stund. Vidare menar 
hon att det är viktigt att ha förståelse för helheten och förstå kvinnans liv, men ändå fokusera på den 
nuvarande situationen.  

B säger att inom konsekvenspedagogiken ingår det att vidga perspektivet. Detta innebär att eleven ska 
lära sig att välja konsekvens och inte bara handlingen för det olika alternativa valen. Denna metod 
säger B är ett verktyg som bidrar till att hon inte ska behöva ta elevernas ansvar, samtidigt som den ger 
ett väldigt bra stöd för eleverna.   

Intervjuperson C 

C säger att MI och KBT är de två samtalsmetoder hon använder sig av i arbetet med kvinnorna. 
Utifrån MI-metoden har C utvecklat sitt eget arbetssätt. C säger att metoden sitter i ryggraden när hon 
arbetar och att den har lärt henne olika sätt att tänka under arbetet. Hon menar även att man måste lära 
sig att ta processen i personens egen takt.  

Och då får det väl ta ett år, eller två. Bara den här personen är med och liksom är på samma spår, 
eller får hjälp med det den tycker att den behöver och inte vad jag tycker att den behöver hjälp 
med. 



 
 

 42

Den andra metoden, KBT, använder C i samtal med kvinnorna i syfte att försöka få dem att leva i nuet. 
Hon menar att det är viktigt att prata om det som har varit men att inte fastna i det. Hon säger att på 
Klaragården försöker de som arbetar där att tänka salutogent. Detta innebär att de försöker se det friska 
hos människorna och locka fram det. Konkret säger C att det innebär att de pratar om roliga eller 
trevliga saker så som kläder, hår, och intressen. De pratar även om vad kvinnorna tidigare har arbetat 
med och vad de skulle vilja göra i framtiden. På Klaragården försöker de ta fram det friska hos 
kvinnorna genom humor och värme. C betonar att kvinnorna som lever ute har mycket kunskaper 
eftersom att de är överlevare. C kallar dem för ”streetsmarta” och menar att hon lär sig otroligt mycket 
av dem. På Klaragården jobbar de professionella med att bygga upp kvinnornas självbild och 
självkänsla. Hon menar att kvinnorna ofta ser sig själva som misslyckade då många exempelvis kan ha 
förlorat kontakten med sina barn eller varit så kallade ”misslyckade föräldrar”, vilket även ger mycket 
ångest hos kvinnorna. C berättar att kvinnorna som kommer till verksamheten ofta är nedtryckta eller 
har fått en tuff attityd, vilket hon menar ofta kan behövas för att klara sig där ute.  

Jaa, det är ju tid som man behöver. Och liksom att man sätter ett litet frö här, ett litet frö där. Det 
är inget man gör på en vecka liksom, utan det tar lång tid liksom, jaa. 

C säger att arbetssättet som metoderna har mynnat ut i ingår i hela miljön och sättet att vara med 
kvinnorna på Klaragården. C menar att man med en mjukare dialog med tiden kan hjälpa kvinnan. 

C är även ombud för cirka tio kvinnor och har tider avsatta för enskilda samtal. Under dessa 
samtalstider får kvinnan möjlighet att prata ostört. Kvinnorna kan även få möjlighet att få sällskap av 
C till socialtjänsten eller det de har behov av att få hjälp med. På Klaragården finns det 
gruppverksamheter så som sygruppen, målargruppen och skrivargrupp. Grupperna bidrar till att 
kvinnorna kan uttrycka sig på olika sätt. Klaragården har utställningar där allmänheten kan komma 
och se eller köpa kvinnornas konst. Utöver det har även en bok givits ut som innehåller en 
sammanfattning av skrivargruppens texter.  

C säger att en metod för de professionella på Klaragården är säkerhetstänk. Detta innebär att de 
försöker jobba för att det ska vara tryggt och lugnt i lokalen. Verksamheten är även en fristad från 
droger och alkohol. Däremot får kvinnorna vara påverkade när de kommer, men de får inte ta in droger 
och alkohol till verksamheten. I säkerhetstänket ingår det att försöka vara steget före genom att vara 
uppmärksam. En annan metod för de professionella i verksamheten är att de har personalmöten både 
vid dagens start och slut. Dessa möten kallas för ”in- och utpustning”. Under dessa möten får var och 
en berätta om hur de mår. Dessutom får de handledning hos en psykolog där de får möjlighet att prata 
av sig. C säger att dessa metoder är viktiga för att personalen ska må bra och vara stark. 

C anpassar metoderna efter kvinnor genom individanpassning. Hon nämner flera gånger att det är 
viktigt att vara medveten om att kvinnorna är extra utsatta och att de har speciella bekymmer som 
kanske inte männen har. Däremot säger hon att även män kan leva i prostitution, misshandel eller 
rädsla men att hos kvinnor kan det vara flera faktorer som spelar in samtidigt.  

Avslutningsvis säger C att det är viktigt att lära sig att vara lyhörd och att lära sig att läsa av 
människor. I allmänhet är det viktigt att man visar respekt och värme för att de ska känna sig sedda. 
Ett exempel på detta är att de som arbetar med kvinnorna ber om ursäkt då de har gjort fel. C säger att 
”det är också ett sätt att visa, att uppgradera”. 
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Intervjuperson D 

D säger att hon inte sätter ord på de metoder hon använder. Arbetssättet hon använder sig av är att låta 
kvinnorna komma vidare och bygga liv i den takt de behöver. Kvinnorna ska få en möjlighet att 
komma vidare på egna villkor.   

Och sen när de själva är mogna att tala om vad de känner att de behöver hjälp med så försöker vi 
att göra allt vi kan för att slussa ut dem, att vägleda dem till rätta ställena i samhället. 

Ett exempel som D ger på att slussa vidare till exempelvis samtalsstöd hos en jour, är om en kvinna 
kommer in i lokalen och börjar prata om att hon är mitt uppe i en våldsrelation.  

D säger att när en kvinna kommer till verksamheten är huvudmålet att börja från hennes utgångsläge. 
Detta kan innebära att många olika delar i livet är problematiska samtidigt. Kvinnan kan exempelvis 
ha barn placerade i fosterhem eller har risk för att få placerade barn, kanske inte har ett boende, kanske 
inte får det försörjningsstöd hon ska ha eller kanske vill gå en behandling men inte får det. 

Precis som det här som jag sa att vi pratar om, att bygga liv. Och det är verkligen ett bygge. Och 
det kan ta liksom hur lång tid som helst, egentligen är man aldrig klar med att bygga liv, det dyker 
alltid upp nya saker. Men ibland behöver man mer stöd.  

D menar att hennes roll är att hjälpa till med att ”ha koll på” alla bitar runtomkring. Detta gör hon även 
genom att stötta kvinnorna och se till att de får rätt hjälp för att kunna bygga upp sig.  

D är utbildad i MI-metoden men att hon under utbildningens gång upptäckte att hon redan arbetade 
utifrån den. Detta innebär att hon jobbar utifrån tron på att varje människa har sitt eget svar inom sig.  

För att de här kvinnorna, de är inte vana att liksom någon frågar ’vad vill du?’, för det är aldrig 
någon som gör det. Utan alltid är det myndigheter som talar om ’det här ska du ha, det här behöver 
du, det här tycker jag att du ska göra’, och det blir inte bästa resultatet tyvärr. 

D menar att det kan vara svårt för kvinnan att veta vad hon behöver, men att ett bra utgångsläge kan 
vara att veta vad man inte vill eller behöver. Hon talar aldrig om för kvinnan vad hon behöver eller ska 
göra.  

Den viktigaste metoden D nämner är att lyssna, visa på fler alternativ samt få kvinnorna att reflektera. 
På Qvinnoqulan har man inga inbokade samtal eftersom de har märkt att kvinnorna pratar mer när man 
går ut ur rummet, för att exempelvis hämta kaffe, än vad de gör i det enskilda samtalsrummet. D säger 
att det inte finns några inbokade gruppsamtal men att kvinnorna ofta har naturliga samtal i grupper. 
Detta menar hon gör att personalen kan kliva åt sidan under dessa sammanhang. Hon säger vidare att 
dessa samtal är självterapeutiska för kvinnorna eftersom de växer genom att prata med varandra.  

Alltså ibland är det så häftigt att se så jag blir tårögd alltså. De blir så fina mot varandra och liksom 
skapar vänskapsband och de stödjer varandra och hjälper varandra. Så att mycket gör tjejerna 
själva. 

D menar att det är detta som blir ett systerskap, vilket leder till att de stärker varandra.  
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Avslutningsvis säger D att samhället skuld- och skambelägger kvinnor otroligt mycket om man har 
hamnat i utanförskap. Med detta menar hon att samhället säger att det är fulare att vara kvinna än man 
och hamna i ett missbruk eller att inte kunna ta hand om sina barn, då är det helt förkastligt. Hon 
poängterar att det är viktigt att låta kvinnor vara kvinnor, ta dem på allvar, låta processen ta den tid det 
tar och att vad de än berättar ska man aldrig skuldbelägga eller höja på ögonbrynet. Syftet är att lyfta 
bort skulden och skammen för att stärka kvinnorna och försöka få dem att börja bygga upp deras 
självkänsla.  

Intervjuperson E 

E säger att hon har sina egna metoder. Hon nämner flera gånger att en metod är att lyssna, finnas till 
och vara tillgänglig för kvinnorna. Efter att ha gått utbildning i MI insåg E att hon redan använde sig 
av metoden genom bland annat öppna frågor. E säger att man inom MI använder sig av en ny agenda. 
Hon använder sig av detta på sitt eget sätt genom att bland annat använda sig av bilder. En annan 
metod är att hon använder sig av tavlan på olika sätt, beroende på vem hon har framför sig. Utöver 
dessa metoder brukar E se till att ställa öppna frågor till kvinnan där hon stämmer av om hon har 
uppfattat rätt. Hon betonar vikten med att inte springa före kvinnan i handlingar och göra saker åt 
henne. Vidare menar hon att det ibland räcker med att förtydliga. E menar att en metod är att fylla 
kvinnornas behov, inte att skapa behov. Hon säger att kvinnorna ofta inte kan säga vad det är de vill, 
men de vet vad de inte vill. Detta kan vara ett utgångsläge i samtalen.  

På Qvinnoqulan har kvinnorna tillgång till två kurser. Den ena är ”personlig utveckling” och ges 
genom UMA-projektet, den andra är Komet som D och E håller i själva.  

Personlig utveckling på Qvinnoqulan bygger på öppet samtal där alla får ta del, prata eller bara 
lyssna på de saker som känns relevanta att prata om. Deltagarna driver själva mycket av det som 
ska tas upp, men det finns alltid en röd tråd som handlar om att hjälpa varandra att lösa olika 
problem, samt att delge varandra av erfarenheter. Det handlar alltså inte om en kurs utan en 
mötesplats för kvinnor. Just i det fria samtalet har det visat sig väldigt kreativt och gett utrymme 
för mycket skratt och nya insikter. På Qvinnoqulan finns det också väldigt kompetent personal 
som kan hjälpa till på stort antal ämnen. (kursledarens beskrivning som E läste upp) 

Komet-kursen är ett handlingsprogram för föräldrar där man pratar om positiva förstärkningar. E säger 
att denna kurs finns i stadsdelen för ”vanliga” föräldrar, men att kvinnorna på Qvinnoqulan inte vågar 
gå dit. Hon menar att det blir ytterligare ett utanförskap. Att sitta där i sin situation med ”vanliga” 
föräldrar medan ens man sitter i fängelse och barnen eventuellt är omplacerade. Detta är en typ av 
metod då kvinnorna får tillgång till personlig utveckling och även att utveckla sin föräldraroll.  

Likheter från svaren på frågan ”Vilka metoder använder du i ditt arbete med kvinnorna?” 

Samtliga intervjupersoner arbetar individanpassat. Fyra av fem intervjupersoner lyfter fram 
samtalsmetoden MI som en arbetsmetod. Två av fem intervjupersoner arbetar med individuell 
kartläggning tillsammans med individen. Dessa två har även en specifik tidsperiod att arbeta under. 
Två av fem intervjupersoner arbetar med information i grupp. Två av fem skapar tillsammans med 
individen en individuell jobbplan/handlingsplan. Fyra av fem säger att gruppen är en träningsarena för 
utveckling. På varierande sätt arbetar tre av fem med perspektivvidgning. Intervjupersonerna betonar 
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att de arbetar utifrån en tro att varje individ har svaren inom sig. En metod som tre intervjupersoner 
säger att de arbetar utifrån är att vara lyhörda och respektfulla gentemot kvinnan. En annan metod är 
att arbeta med att hjälpa kvinnan att bygga upp sin självbild och självkänsla, två intervjupersoner säger 
att de arbetar på detta sätt. Intervjupersonerna betonar att de arbetar utifrån individens eget behov och 
egen vilja. Tre intervjupersoner har enskilda samtal med kvinnorna och två av dessa har pedagogik 
som metod i samtalen. Ett exempel på att arbeta utifrån pedagogiken är att använda sig av tavlor för att 
konkretisera kvinnans situation. Två intervjupersoner berättar att de tillsammans med kvinnan 
samverkar med andra parter så som exempelvis socialtjänsten. Intervjupersonen som arbetar på KrAmi 
samverkar med Kriminalvården och socialtjänsten i det dagliga arbetet.  

Vilket förhållningssätt använder du dig av i arbetet med kvinnorna? 

Intervjuperson A 

A säger att det är viktigt att vara lyhörd mot aspiranten. Hon påpekar att det är viktigt att ha i åtanke 
att det är individen som har svaret.  A anpassar aspirantens planering så att denne inte ska känna sig 
stressad. A poängterar att hon försöker att inte göra skillnad på folk och folk utan anpassar planeringen 
till individen. Hon lyssnar på vart individen befinner sig och tar det sedan därifrån och framåt. 

Det får ta den tiden så att de känner sig mogna och färdiga här och färdigcoachade och har gått på 
intervjuträning och kanske praktiserat och fått mycket stöd.  

A berättar att det kan vara bra att redan i kartläggningen höra om hur situationen i övrigt ser ut för 
kvinnan, för att sedan vid behov uppmana att gå till en psykolog.  

Intervjuperson B 

B säger att ett förhållningssätt är att inte vara rädd för att göra fel då det kan göra att man inte vågar gå 
in i situationer. Hon säger vidare att det är viktigt att vara beredd att hela tiden utveckla sin 
pedagogiska kompetens. B berättar att det är pedagogens uppgift att skapa en konflikt i elevens tanke 
så att eleven inte gör någonting utav gammal vana utan tänker om och provar någonting nytt. B menar 
att det krävs ett nytt tankesätt för att förändring ska ske. Ett annat förhållningssätt är att faktiskt vilja 
vara närvarande, då förändringsarbetet sker tillsammans med eleven.  

Det är den här konsekvenspedagogiska grundmänniskosynen och det är ju konstruktivistiskt att 
man säger att varje människa skapar sig själv hela tiden i mötet med andra människor. Vi har det 
här förhållningssättet i pedagogiken också, att vi tittar inte på det som har varit tidigare, vi tittar på 
vad är det du visar till mig idag och vad vill du visa mig. Och sen också att varje människa kan 
varje dag göra någonting annat än vad man har gjort innan, att man är inte bunden till ett arv, att 
man har den här möjligheten att göra någonting annat och det är väl det som är vår uppgift också, 
att visa vilka alternativ som finns att göra men beslutet att göra det är ändå alltid elevens. 

B menar att eleven har en frihet att själv bestämma vad den vill göra och ansvarar för sitt eget liv.  
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Intervjuperson C 

Förhållningssättet C arbetar utifrån är att se det friska hos kvinnorna. Det är viktigt att visa respekt för 
kvinnorna genom att tänka sig för och våga fråga. C menar även att det är viktigt att vara försiktig i 
bemötandet då det kan finnas kvinnor som är exempelvis heroin- eller amfetaminpåverkade. På 
Klaragården är manlig personal välkommen, då de vill visa kvinnorna en sorts förebild att det finns 
fina, lugna och snälla män. Dessa säger C är populära bland kvinnorna. Dessutom menar hon att det 
blir en bättre stämning i personalgruppen när det är blandat.  

Ett förhållningssätt C använder sig av är att se till att vara försiktig om det privata. Hon skiljer mycket 
mellan jobb och privatliv. Detta säger hon är viktigt för att orka och att må bra. C menar att det är 
väldigt individuellt och att man måste sätta sin gräns själv. Hon säger även att man kan vara personlig 
och berätta om saker man har varit med om i det privata om det hjälper just i stunden. Man kan vara 
personlig men inte privat. 

Avslutningsvis säger C att de professionella på Klaragården också är en sorts megafon för de utsatta 
människorna eftersom att de mest utsatta har ganska svaga röster. Hon säger att ”det är ingen som bryr 
sig om vad de säger och tycker”. C menar att det helt enkelt är en svag grupp. Hon tillägger att de 
gärna talar med pressen om vad de ser, att det finns elände och vad det är som inte fungerar i 
dagsläget.  

Intervjuperson D 

D säger att förhållningssättet hon använder sig av är att hon tror på att varje människa sitter på sin 
egen lösning. Hon säger att det är viktigt att låta varje kvinna vara den hon är och att inte lägga någon 
värdering i det. Vidare säger D att det är viktigt att kvinnorna blir tagna på allvar och inte blir 
ifrågasatta. D säger att hon inte gör någon skillnad på olika vägar ur missbruk, utan alla är välkomna 
till verksamheten eftersom huvudsyftet är att bemöta alla kvinnor på deras villkor.  

Intervjuperson E 

E säger att hennes förhållningssätt är att möta kvinnan där hon befinner sig, men att samtidigt vara 
medveten om var hon själv är kontra kvinnan hon bemöter. Med detta menar E att hon aldrig kan säga 
åt kvinnan vad hon ska göra. Hon säger att ett bra bemötande är att vara inbjudande och att vara den 
man är. E berättar vidare att det tar längre tid för kvinnorna att be om hjälp, att växa och att komma 
vidare i en blandad verksamhet. Hon menar att de på Qvinnoqulan ser att med rätt hjälp och stöd på 
vägen blir det fler kvinnor än män som klarar sig om de bara får tid. E menar även att det handlar om 
olika behov som skiljer sig mellan kvinnor och män. Hon säger att samhället dömer och ställer andra 
krav på en kvinna som exempelvis är mamma och dessutom missbrukar.  

Likheter från svaren på frågan ”Vilket förhållningssätt använder du dig av i arbetet med 

kvinnorna?” 

Ur samtliga intervjuer framkommer det att alla arbetar utifrån ett öppet och respektfullt 
förhållningssätt. Detta innebär att intervjupersonerna möter kvinnan där hon befinner sig i dagsläget. 
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De är även medvetna om att varje människa sitter på sin egen lösning och har svaret inom sig. Ett 
förhållningssätt är att ha i åtanke att kvinnan har frihet att själv bestämma vad hon vill göra och även 
ansvarar för sitt eget liv.  

Vilka samarbetspartners från näringslivet samarbetar du idag med i arbetet med kvinnorna? 

Intervjuperson A 

A säger att samverkan gynnar aspiranterna i att komma ut till sysselsättning. Hon berättar att hon 
samarbetar med Stadsdelsförvaltningarna, Arbetsförmedlingen samt andra enheter inom Stockholms 
Stad som arbetar med utredningar. A samarbetar vid behov med psykologer och läkare, men endast 
om aspiranten har givit sitt samtycke. Hon berättar även att de samarbetar med företag som kan gynna 
aspiranternas möjligheter att komma ut i jobb. På Jobbtorg Stockholm har aspiranterna tillgång till en 
särskild dator med en praktikbank som en central avdelning arbetar med. I praktikbanken finns färdiga 
praktikplatser där arbetsuppgifterna beskrivs och en kontaktperson går att hitta. A berättar att förr 
samarbetade Jobbtorg Stockholm med företag som erbjöd kurser till aspiranterna. Några exempel som 
A nämner är Eductus, InfoKomp och Kompetenstorget. Aspiranterna hade även möjlighet att gå 
exempelvis en truckkurs eller vårdkurs. Dessa kurser erbjuds inte längre inom Jobbtorg på grund av att 
resurserna har omfördelats till Arbetsförmedlingen. Dock kan Jobbtorgs aspiranter fortfarande få 
tillgång till kurserna men då genom Arbetsförmedlingen. A berättar att Socialtjänstlagen kräver att 
individen är inskriven på Arbetsförmedlingen då den söker försörjningsstöd, vilket gör att 
Arbetsförmedlingen och Jobbtorg kompletterar varandra i utbudet. A säger att det står i Jobbtorgets 
riktlinjer att de även ska samarbeta med Försäkringskassan. I dagsläget arbetar endast 
Resursavdelningen med Försäkringskassan, men hon berättar att samarbetet kommer utvecklas i 
framtiden. A önskan är att samarbeta med kvinnojourer då många kvinnor som kommer till Jobbtorg 
Stockholm är utsatta, har skyddad identitet eller lever under hot. 

Intervjuperson B 

B säger att många elever går ut till jobb varje år och blir KrAmis ambassadörer till olika företag. Hon 
säger att med hjälp av eleverna har KrAmi företag som kontaktar dem angående fortsatta samarbeten. I 
och med att eleverna själva söker arbetsgivare som de gärna vill arbeta hos utökas nätverket. Detta 
lyfter B upp och säger att nätverket till arbetsmarknaden är viktigt då deras elever oftast inte har sådant 
sedan tidigare.  

Utöver arbetsgivare säger B att de samarbetar med två olika folkhögskolor, för att visa alternativ till 
vanliga Komvux. De gör studiebesök på Stadsmissionens folkhögskola och på kvinnokurser på 
Långholmen. De får även besök av en studie- och yrkesvägledare från kommunen som berättar om 
vilka möjligheter som finns. Dessutom kommer en jurist på besök och pratar om skulder och 
skuldsanering. När det gäller kvinnor säger B att det kommer en kvinna och pratar om hälsa och 
friskvård. Kvinnorna får även göra ett studiebesök till kvinnomottagningen Spiralprojektet. B betonar 
vikten av att en studie- och yrkesvägledare kommer på besök då de på KrAmi pratar mycket om 
utbildningens påverkan av lönen. Hon poängterar även att nästan enda möjligheten för kvinnor att få 
bättre lön är genom utbildning.  
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Som önskemål på samarbetspartners nämner B att många elever skulle behöva samtalsstöd i form av 
exempelvis kognitiv beteende terapi (KBT), eller annan typ av terapi eftersom många har trauman 
sedan barndomen som behöver bearbetas för att det ska bli hållbart i arbetslivet. Hon säger att eleven i 
dagsläget behöver utrycka ett behov av samtalsstöd för att få detta.  

Intervjupersoner C 

De samarbetspartners som C nämner är andra verksamheter inom Stadsmissionen, socialtjänsten och 
Socialjouren. Hon berättar att de även samarbetar med Pelarbacken som är en läkarmottagning för 
hemlösa där kvinnorna kan få läkarvård och tillgång till barnmorska. De har även en psykiatriker och 
en fotvårdsspecialist som kommer till Klaragården. Andra samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, 
polisen och enheten för hemlösa inom socialtjänsten (som är riktade till individer som varit hemlösa i 
över två år). Klaragården tar emot praktikanter från Stadsmissionens folkhögskola. C berättar att 
Klaragården får gåvor skickade från företag som bland annat Åhléns. Klaragården får mat skänkt från 
Gåvan som är en insamlingsverksamhet inom Stadsmissionen.  

Inför framtida samarbete önskar C mer samverkan med exempelvis socialtjänsten och psykiatrin, då 
hon menar att det hjälper kvinnan framåt i processen.  

Alltså att samarbeta tillsammans åt samma håll.  

C uttrycker att hon skulle vilja ha nätverksmöten där alla samarbetspartners finns med. Avslutningsvis 
säger C att hon önskar att politikerna skulle bygga lite enkla och billiga lägenheter i Stockholm.  

Intervjuperson D 

D berättar att några samarbetspartners är socialtjänsten, beroendemottagningar, Pelarens öppenvård, 
KrAmi, Familjesociala enheten och specialmödravården. Utöver dessa har Qvinnoqulan ett gott 
samarbete med Spiral och Prostitutionsenheten. Qvinnoqulan samarbetar med UMA-projektet som är 
ett två och ett halvårigt EU-projekt. Syftet med projektet är att få individerna som är inskrivna vidare 
ut till arbete eller praktik. D berättar vidare att de har ett samarbete med Stadsmissionens 
folkhögskola. D samarbetar även med Jobbtorg Resurs där hon ibland följer med kvinnorna på möten 
och är delaktig i upprättandet av handlingsplaner. I samarbetet med socialtjänsten brukar D försöka 
hålla möten på Qvinnoqulan istället för att gå upp på deras kontor av den anledningen att det oftast blir 
mycket bättre möten. D berättar att Qvinnoqulan även håller på att utveckla ett samarbete med 
psykiatrin, läkare och sjukvården men säger att det kan bli knepigt. Hon anser att fler och fler tjejer 
faller mellan stolarna då de kan få kraftig medicinering istället för hjälp med problemen. 
Avslutningsvis berättar D om ett nyligen påbörjat samarbete med SKL, Sveriges kommuner och 
landsting. Detta samarbete är treårigt och handlar om att SKL vill metodutforska Qvinnoqulans 
arbetssätt gällande föräldrastödet till mammor med missbruk. 

D önskemål om samarbetspartners är politiker då hon anser att de som arbetar på Qvinnoqulan sitter 
på mycket kunskap om hur verkligheten för kvinnorna ser ut. Hon menar att kvinnornas verklighet inte 
når ut till folk och att de inte är insatta i hur svårt och tufft det är och hur motarbetade kvinnorna är i 
samhället.  
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Intervjuperson E 

E säger att hon samarbetar med olika aktörer så som socialtjänsten, Prostitutionsenheten, Spiral och 
Familjesociala enheten. E har utbildat sig till Komet-ledare hos socialtjänsten och säger att 
Qvinnoqulan är den första frivilliga organisationen som har gått denna utbildning. E säger att 
socialtjänsten var positiv till deras deltagande i utbildningen och att samarbetet med socialtjänsten 
gällande Komet-kursen syftar till att utveckla utbildningen.  E berättar att socialtjänsten rådfrågar 
henne och hennes kollega angående mammornas perspektiv gällande fosterhemsplaceringar. Hon 
uttrycker en önskan om att fler ska lyfta fram mamma-perspektivet.  

E önskar mer samarbete med jourer vid akut behov då hon menar att kvinnorna behöver hjälp på en 
gång.    

Likheter från svaren på frågan ”Vilka samarbetspartners från näringslivet samarbetar du idag 

med i arbetet med kvinnorna?” 

De gemensamma aktörer som identifierats under intervjuerna och som har nämnts av minst två 
intervjupersoner var är Arbetsförmedlingen, diverse företag, folkhögskolor, Pelarens 
öppenvård/läkare, Prostitutionsenheten/Spiralprojektet, Psykiatrin/psykologer samt socialtjänsten. Två 
intervjupersoner önskade att de hade bättre samarbete med politiker.  

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de är positiva till samverkan och att denna gynnar individen 
i processen till att nå sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden. Samverkan mellan olika 
aktörer, exempelvis olika företag, leder till ett ökat nätverk för kvinnorna in till arbetsmarknaden.  

Avslutningsvis visar intervjuresultatet att samarbete med exempelvis socialtjänsten har lett till 
utvecklande av utbildningar som finns tillgängliga för individer. 
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5. Analys 

I detta kapitel redovisas analysen av resultaten, kunskapssynen, teoretiska utgångspunkten samt 
bakgrundslitteraturen. Analysen har sin utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet vilket innebär att 
den utgår ifrån ett helhetstänk som sedan visar på detaljer (Kvale, 2009).  

5.1. Analys av temat kompetens 

Enligt Peavys konstruktivistiska vägledningsteori och metod (1998) finns det några dominerande 
faktorer i arbetet med att hjälpa individer. Den första faktorn är att den professionella ska skapa en 
grund av tillit, omsorg och förhoppning. Dessutom är det viktigt att individen tas på allvar för att 
denne ska känna sig sedd och hörd. I MI-metoden (Barth & Näsholm, 2006) ska klienten vara i fokus i 
förändringsarbetet. Både den konstruktivistiska vägledningsteorin och MI-metodens syn på kompetens 
kan kopplas till intervjuresultaten som visar att bemötande är den viktigaste kompetensen i arbetet 
med kvinnorna. De intervjuade menar att det är viktigt att ha en förmåga att möta kvinnan där hon 
befinner sig just nu. Enligt MI-metoden (Barth & Näsholm, 2006) ska samtalet präglas av omsorg, 
empati, noggrannhet och respekt gentemot individen. Dessutom är den professionelles uppgift att 
skapa trygghet under samtalet. Metoden grundar sig i att individens känslor och perspektiv utforskas 
utan att skuldbeläggas, dömas eller kritiseras (ibid). Slutrapporten från Statens folkhälsoinstitut (2011) 
visar på att de intervjuade kvinnorna var rädda att kategoriseras av personalen. Kvinnorna upplevde 
även att de inte blev tillfrågade om hur situationen såg ut gällande exempelvis våldsutsatthet. Denna 
rapport betonar vikten av bemötande, som även de professionella som intervjuats för denna studie 
lyfter fram. Detta stämmer även överens med Peavys teori (1998) om att det är viktigt att individen tas 
på allvar, för att hon ska känna sig hörd och sedd.  

Enligt Socialtjänstlagen (kap 3, § 3) ska personal inom socialtjänsten ha en lämplig utbildning och 
erfarenhet för en god kvalitet i arbetet. De professionella i denna studie som har en högskoleutbildning 
säger att det har haft nytta av utbildningen i arbetet med kvinnorna. Enligt intervjupersonerna är det 
inte ett krav att ha genomgått en utbildning, men däremot är egna erfarenheter en viktig kompetens i 
arbetet med utsatta kvinnor. Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorrland (2006) som har 
utvärderat Eva-projektet förstärker detta och visar att både projektledningen och personalen har 
inhämtat kunskap om specifika kvinnliga aspekter gällande hemlöshetsproblematiken genom 
erfarenheter från arbetet med kvinnorna. Utöver dessa kompetenser står det i Socialstyrelsens rapport 
(2005) att det i dagsläget även kan behövas kunskaper inom fondsökning och projektledning för att 
bedriva en ideell verksamhet. En annan studie i Socialstyrelsens rapport visar att de anställda inom den 
ideella sektorn har en lägre formell kompetens (Socialstyrelsen, 2005). Detta stämmer delvis överens 
med intervjupersonernas utbildningsnivå från den ideella sektorn i denna studie. 
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Enligt Peavy (1998) är den professionellas uppgift att visa på de olika valmöjligheter som finns och ge 
relevant information för att individen ska kunna nå sina uppsatta mål. Ur intervjuresultatet 
framkommer det att ännu en viktig kompetens är att känna till de olika alternativen som finns i 
samhället. Dessutom ska den professionella ha kompetens inom utsatthet och utanförskap. Detta 
innebär att den professionella ska vara medveten om vad utsatthet och utanförskap kan innebära 
specifikt för en kvinna. Gällande detta visar både rapporten från FoU- Södertörn (Römpötti, 2009) och 
utvärderingsrapporten av projektet Gemet (Nilsson & Wadeskog, 2007) att utsatthet och utanförskap 
är komplexa och omfattar många aspekter i kvinnornas liv.  

I Statens folkhälsoinstituts rapport (2011) står det att kvinnorna i studien tycker att socialtjänstens 
kunskaper om mäns våld mot kvinnor är knappa och att socialtjänsten brister i bemötandet. Däremot 
påvisas det i rapporten från FoU- Södertörn (Römpötti, 2009) att kvinnorna i studien har blivit bemötta 
med respekt och fått hjälp vid behov. De professionella som intervjuades i denna studie menar att det 
är en fördel att känna till om vad exempelvis, utsatthet, misshandel och missbruk kan innebära. Detta 
för att bland annat kunna bemöta kvinnan och förstå henne på ett bättre sätt i arbetet. 

Samtalsmetoden MI nämns även som en viktig kompetens i intervjuresultatet då de professionella 
menar att den ger både verktyg och riktlinjer för gynnsammare förändringsarbete. Användningen av 
denna kompetens förstärks i rapporten från Samordningsförbundet i Södertälje (2010), som betonar 
vikten av att hjälpa individer att hitta drivkrafter och motivationer.    

Sammanfattning av temat kompetenser 

Inom temat kompetens kan det identifieras olika kategorier. Sammanfattningsvis omfattar temat 
kompetens kategorierna: bemötande, utbildning, erfarenhet, kunskap om valmöjligheter och kunskap 
om kvinnornas utsatthet samt samtalsmetoden MI. 

5.2. Analys av temat metoder 

Enligt den konstruktivistiska vägledningen (Peavy, 1998) är den professionelles främsta uppgift att 
kartlägga individens levnadsrum. Denna kartläggning syftar till att medvetande- och synliggöra 
innehållet i situationen. Kartläggningen av levnadsrummet är nödvändigt för att kunna genomföra en 
förändring. Denna kartläggning framkommer i intervjuresultaten som en metod som används i arbetet 
med kvinnorna. Det innebär att de professionella som intervjuats i studien utforskar och kartlägger 
kvinnornas situation. Vidare visar det sig att kartläggningen kan utformas på olika sätt. Peavy (1998) 
menar att kartläggningen av levnadsrummet ska göras med hjälp av exempelvis diagram, teckningar 
eller klotter. Detta i syfte att synliggöra och konkretisera fördelar, hinder samt behov i de uppsatta mål 
som sedan formuleras i en handlingsplan. I intervjuresultaten identifieras en liknande metod då de 
professionella använder sig av pedagogiska verktyg. Verktygen de professionella använder sig av är 
exempelvis tavlor för att både skriva och rita. Syftet med detta menar de intervjuade är att konkretisera 
individernas situation.   



 
 

 52

Enligt Socialtjänstlagen (kap 2, § 7) ska en individuell plan upprättas. Den konstruktivistiska 
vägledningsteorin (Peavy, 1998) menar att en handlingsplan måste upprättas utifrån de mål som 
individen har satt upp. Med hjälp av handlingsplanen kan individen sedan konkretisera de uppsatta 
målen (Ibid). Vidare i Socialtjänstlagen (kap 4, § 4) står det att verksamheternas syfte är att utveckla 
möjligheter till självförsörjning genom att individen kan påbörja en utbildning eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Detta ska göras i samverkan med individens önskemål och förutsättningar (ibid). 
Detta stämmer överens med intervjuresultatet som visar på att några av verksamheterna använder sig 
av metoden att göra en individuell jobbplan eller handlingsplan i arbetet med kvinnorna. 
Intervjuresultaten visar att den individuella handlingsplanen eller jobbplanen upprättas i samarbete 
med kvinnan, utifrån hennes behov och önskemål. En liknande metod som Samordningsförbundet i 
Södertälje (2010) visar är ett skapande av meritportfölj. Meritportföljen omfattar individens 
kompetenser som kan underlätta dennes etablering på arbetsmarknaden. Rapporten menar att denna 
metod även resulterar i ett ökat självförtroende hos individen (ibid).   

Enligt den konstruktivistiska vägledningsmetoden och teorin (Peavy, 1998) är utgångspunkten i 
arbetet med individen att denne är en aktiv deltagare i konstruktionen av sitt liv. Med detta menas att 
individen är experten gällande sitt liv, sina behov, de förmågor och förutsättningar den besitter. Detta 
visar även intervjuresultatet då samtliga intervjupersoner arbetar utifrån individens perspektiv. Det 
innebär att en metod som används är att lita på att individen har svaren inom sig och att alltid utgå från 
individens eget behov och vilja. 

Enligt intervjuresultaten är samtalsmetoden MI den metod som nämns mest. Författarna menar att MI-
metoden (Barth och Näsholm, 2006) syftar till att hjälpa individen att påbörja en förändring i 
beteendet. Detta stämmer överrens med det som framkommit i intervjuresultatet. I metoden är 
individen i fokus och individen har självbestämmanderätt. De professionella ska i praktiken hjälpa 
individen att plocka fram och stärka motivationen. Dessutom ska de professionella även hjälpa 
individen att hitta konstruktiva lösningar för att hantera situationen. En grundprincip i MI-metoden är 
att individens förändringsarbete ska ske med ett reflekterande förhållningssätt gentemot problemet. 
Enligt metoden kan inte en förändring ske förrän individen är redo att påbörja processen (Barth & 
Näsholm, 2006). 

En annan metod som lyfts fram i intervjuresultaten är perspektivvidgning. Enligt MI-metoden (Barth 
& Näsholm, 2006) ingår det i ”den perspektivutvidgande fasen” i samtalet att utforska individens 
situation. Syftet är att individen ska se situationen ur ett annat perspektiv. Utvidgningen ska visa på 
andra perspektiv som förut inte var synliga för individen (ibid).  

Stages of Change-modellen inom MI-metoden (Barth & Näsholm, 2006) underlättar anpassandet av 
insatserna till individens förändringsprocess. Dessutom har individen möjlighet att återgå till ett 
tidigare stadie i processen om den inte har lyckats genomgå förändringen. Ur intervjuresultatet 
framkommer det att samtliga arbetar på ett individanpassat sätt genom att exempelvis vara flexibel 
under arbetets gång, utifrån individen behov. Dessutom menar några av intervjupersonerna att arbetet 
sker i olika steg och att individen ibland behöver återgå till föregående steg. Detta återkommer även i 
uppsatsen om Kvinnofridsteamet (Lindberg & Vestman, 2006). Uppsatsen visar att i och med teamets 
myndighetsutövning kan de grunda besluten på individuella bedömningar, som anpassats till kvinnan 
och hennes situation (ibid).  Rapporten från FoU- Södertörn (Römpötti, 2009) visar att kvinnorna har 
olika behov och därför behöver olika lång tid för förändringsprocessen. 

Enligt intervjuresultaten framkommer det att en metod i arbetet med kvinnorna är att hjälpa kvinnan 
att bygga upp självbilden och självkänslan. Detta stämmer överens med MI-metodens syfte i att bland 
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annat stärka individens självbild och självförtroende (Bart & Näsholm, 2006). I förstudierapporten 
från Samordningsförbundet i Södertälje (2010) har olika åtgärder utvärderats. Kom-Projektet är en 
åtgärd där ett specifikt tillvägagångssätt har använts. Detta innebar att arbeta med olika aspekter så 
som att söka jobb, validera tidigare yrkeskompetenser, coacha, samhällsorientera, erbjuda 
hälsokunskap samt förbättra det svenska språket. Detta menar utvärderingen har som syfte att öka 
kvinnornas självkännedom och ställning i samhället (ibid). Rapporten från FoU- Södertörn (Römpötti, 
2009) visar att ”empowerment” är en metod som stärker individen till att komma till insikt om sin 
egenmakt. 

Enligt intervjuresultaten används gruppen som en träningsarena för utveckling. Inom träningsarenan 
kan kvinnorna utveckla bland annat sin sociala interaktion. Detta visar sig även i rapporten från FoU- 
Södertörn (Römpötti, 2009), som menar att en metod för att bryta utanförskapet eller utsattheten är att 
skapa arenor för alla individer. Vidare står det att de flesta individer har en vilja av att få vara 
delaktiga och bidra i samhället, men att det saknas arenor för detta (ibid). 

En annan metod som framkommit i intervjuresultaten är att informera i grupp om exempelvis 
samhällsorientering och valmöjligheter. Denna metod benämns dock inte som ett renodlat 
tillvägagångssätt i någon anknytande litteratur för denna studie.  

Sammanfattning av temat metoder 

Inom temat metoder kan det identifieras olika kategorier. Sammanfattningsvis omfattar temat metoder 
kategorierna: kartläggning, handlingsplan, individen är experten om sitt liv, MI-metoden, 
perspektivvidgning, individanpassning, uppbyggnad av självbilden och självkänslan, träningsarenor 
samt gruppinformation.  

5.3. Analys av temat förhållningssätt 

Peavys teori (1998) om konstruktivistisk vägledning grundar sig i den holistiska synen på individen. 
Det innebär att individen lever i ett socialt sammanhang och därför måste förstås utifrån detta. Denna 
syn genomsyras i en rapport från FoU- Södertörn (Römpötti, 2009). Rapporten menar att utsattheten i 
sig även leder till konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Dessutom kan arbetssituationen, 
ekonomin och bostadssituationen påverkas till följd av utsattheten (ibid). Denna syn stämmer även 
överrens med personalens synsätt utifrån utvärderingsrapporten av projektet Gemet (Nilsson & 
Wadeskog, 2007). Intervjuresultatet visar att intervjupersonerna arbetar utifrån ett öppet och 
respektfullt förhållningssätt. Detta innebär att möta kvinnan där hon befinner sig i dagsläget, att tro på 
att varje individ har svaret och lösningen inom sig, att det är viktigt att individen ansvarar för sitt liv 
samt att det är individen som har självbestämmanderätt utifrån vad den själv vill göra. Enligt 
samtalsmetoden MI (Barth & Näsholm, 2006) är det viktigt att den professionella har ett neutralt 
förhållningssätt i utforskandet av individens situation. Enligt författarna i denna studie är tolkningen 
av rapporten från Statens folkhälsoinstitut (2011) att ett förhållningssätt gentemot målgruppen ska vara 
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öppet, nyfiket och icke-dömande. Rapporten menar att eventuella fördomar måste medvetandegöras 
för att uppnå detta förhållningssätt (ibid).  

Ur intervjuresultatet framkommer det även ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att de 
professionella som intervjuades försöker se det friska hos individerna och locka fram det. De 
professionella menar att de pratar om andra ämnesområden som är av mer avslappnad art. Dessutom 
använder de sig av humor och värme gentemot kvinnorna. I utvärderingsrapporten av Gemet (Nilsson 
& Wadeskog, 2007) nämns att samhället bör ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot målgruppen 
där man ser till individens förmågor, inte brister eller diagnoser (ibid). 

I användningen av motiverande samtal (Barth & Näsholm, 2006) är det viktigt att tänka framåt och se 
det positiva med framtida förändringar. Detta kan kopplas till utvärderingsrapporten av Eva-projektet 
(Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorrland, 2006) som visar att ett viktigt 
förhållningssätt är att det är tillåtet att misslyckas när man prövar, för att sedan reflektera och lära sig 
av erfarenheterna. Liknande resonemang framkommer i intervjuresultatet. De menar att kvinnorna 
utvecklas genom att testa nya vägar som utgör erfarenheter. Med hjälp av detta menar de 
professionella att kvinnornas perspektiv vidgas då de reflekterar och vågar utforska nya erfarenheter. 
De menar vidare att vissa erfarenheter förstärker kvinnornas självkänsla och andra leder till 
exempelvis självkännedom.  

MI-metoden (Barth & Näsholm, 2006) betonar att vid tillfällen då motstånd till förändring uppstår ska 
den professionella inte ignorera, tolka eller kommentera detta. Istället ska den professionella ”rulla 
med motståndet”, vilket innebär att arbeta med motståndet för att få igång processen. Detta visar sig i 
studiens intervjuresultat. Det framkommer att ett förhållningssätt de intervjuade har är att våga göra 
fel. Det kan annars leda till att den professionella inte vågar gå in i situationer vilket kan bli 
missgynnsamt för individens förändringsprocess. Ett ytterligare förhållningssätt som nämns och är 
kopplat till detta är att den professionella faktiskt ska vilja vara närvarande och finnas till för kvinnan i 
processen, eftersom att förändringsarbetet ska ske i samverkan mellan dessa två.  

Den konstruktivistiska vägledningsteorin (Peavy, 1998) menar att individen ska komma att inse sin 
egen potential. Detta kan den professionella hjälpa individen med genom att vidga perspektivet för att 
på så sätt ge individen motivation till att söka nya möjligheter eller vägar. I intervjuresultaten 
framkommer att ett sätt att stötta individen i förändringsprocessen är att motivera individen att söka 
nya vägar och utmana individens tankegångar. Detta menar intervjupersonerna kan genomföras genom 
bland annat perspektivvidgning samt att informera kvinnan om valmöjligheter. Enligt författarna i 
denna studie är tolkningen av Socialstyrelsens sammanfattning av Socialtjänstlagen att ett 
förhållningssätt gentemot individen är att inte tvinga denne till att påbörja en förändringsprocess.11  
Istället ska man vänta tills individen själv visar att denne är redo att förändra sin situation. Ur 
intervjuresultatet identifieras ett förhållningssätt av tålamod gentemot kvinnorna. Intervjupersonerna 
visar detta förhållningssätt genom att påpeka att processen måste ta den tid det tar för att ett bra 
förändringsarbete ska ske och även vara hållbart. Författarna i denna studie tolkar att ovannämnda 
förhållningssätt även framkommer i utvärderingen av Eva-projektet (Kommunförbundet 
Västernorrland, FoU Västernorrland, 2006).  Förhållningssätten innebär att ha tålamod samt stödja och 
bekräfta individens egna initiativ och små framsteg. Författarna i denna studie tolkar att vissa metoder 
i Eva-projektet genomsyras av detta förhållningssätt, genom att personalen i projektet inväntade 
insatserna tills individen har efterfrågat dessa.  

                                                   
11Socialtjänstlagen (SoL) www.socialstyrelsen.se (hämtad 2012-04-29) 
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Avslutningsvis upplyser de intervjuade från den ideella sektorn att problemsituationen ser olika ut för 
kvinnor och män, vilket innebär att det bland annat krävs ett specifikt förhållningssätt med kvinnor. 
Detta visar sig även i utvärderingen av Eva-projektet. Projektets personal lyfter fram att män och 
kvinnors utsatthet ser olika ut (Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorrland, 2006).  

Sammanfattning av temat förhållningssätt 

Inom temat förhållningssätt kan det identifieras olika kategorier. Sammanfattningsvis omfattar temat 
förhållningssätt kategorierna: helhetssyn, salutogent förhållningssätt, tålamod, utforska nya 
erfarenheter, inte vara rädd att göra fel och vilja vara närvarande samt specifikt förhållningssätt till 
kvinnor. 

5.4. Analys av temat samarbetspartners 

Enligt Socialtjänstlagen (kap 2, § 6) ska kommunen bidra med finansiering till verksamheter som 
samverkar. Fortsättningsvis står det att kommunen får samarbeta med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och landstinget, inom socialtjänstens uppdrag. Detta medför en gynnsammare 
användning av resurserna. Kommunen kan även göra ett avtal med andra kommuner i de fall de inte 
kan erbjuda de resurser som individen har behov av (kap 2, § 5). Detta tolkar författarna för denna 
studie som en uppmuntran och att det finns en legitimitet till samverkan mellan olika aktörer. Statens 
folkhälsoinstitut (2011) visar att det behövs en ökad samverkan mellan myndigheterna samt mellan 
myndigheter och ideella organisationer (ibid). Ur intervjuresultatet framkommer det att de 
professionella som arbetar med kvinnorna är positiva till samverkan och samarbetar med många parter 
i varierande omfattning. Samarbetspartners som nämnts i intervjuresultaten är Arbetsförmedlingen, 
olika företag, olika folkhögskolor, polisen, Pelarens öppenvård/läkare, KrAmi, UMA-projektet, 
Jobbtorg Resurs, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Prostitutionsenheten/Spiral-projektet, 
psykiatrin/psykologer, socialtjänsten samt olika sektioner inom Stadsdelsförvaltningarna.  

Rapporten om Kvinnojoursprojektet – 14 jourers projekt (Socialstyrelsen, 2006) visar att vid 
bidragsgivning prioriterades projekt som skulle bedrivas i samarbete med berörda kommuner. En 
slutsats som framkommit i rapporten är att det är en fördel att skapa en samverkansmodell för att 
underlätta arbetsfördelningen mellan myndigheterna och frivilliga organisationer (ibid). Rapporten 
från Socialstyrelsen (2005) konstaterar att de ideella kvinnojourerna är en naturlig del av utbudet i 
många kommuner, i vissa fall även de enda. Dessutom visar de på att frivilligorganisationer kan 
erbjuda insatser som är utformade på annat sätt än myndigheternas insatser. Detta menar rapporten är 
en följd av att personalen i de ideella verksamheterna har andra kompetenser och andra erfarenheter. 
Dessutom konstaterar rapporten att dessa organisationer även har ett annat bemötande gentemot 
individerna.  

Till följd av SoFri- sekretariatet (Socialstyrelsen, 2005) visar utvärderingen att kommuner har 
utformat allt fler policys gällande deras samverkan med olika organisationer (Socialstyrelsen, 2005). 



 
 

 56

Utvärderingen av Eva-projektet (Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorrland, 2006) visar 
även den på samverkan. Projektets personal menar att de hade kontakt med många olika verksamheter 
för att få en helhetsbild av kvinnans situation. Detta menar personalen är på grund av att projektets 
målgrupp även kunde ha andra problem än hemlöshet (ibid). Av intervjuresultatet framkommer det att 
de professionella samverkar med kommunen genom att använda sig av de resurser som finns. Detta 
innebär att med hjälp av kommunen kan de få exempelvis olika föreläsningar som kvinnorna erbjuds, 
där bland annat studie- och yrkesvägledare och jurister besöker verksamheterna. 

Enligt Samordningsförbundet i Södertälje (2010) står det att syftet med samverkan är att göra 
individen delaktig i processen att nå egen försörjning. Dessutom visar rapporten att det efterfrågas 
mötesplatser där kvinnorna kan träffa potentiella arbetsgivare. I intervjuresultatet påvisas att samarbete 
med andra företag syftar till att gynna kvinnornas process att komma ut i utbildning eller arbete. 
Intervjupersonerna menar att med hjälp av samverkan utökas kvinnornas nätverk till arbetsmarknaden. 
Enligt Socialstyrelsen (2005) visar det sig att det även fanns ett behov av att skapa och utveckla 
nätverk, arenor samt samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer i syfte att samverka och 
göra informationsutbyte. Ur intervjuresultatet framkommer det att samarbetet med exempelvis 
socialtjänsten har lett till vidareutvecklingar av befintliga utbildningar. 

Utifrån intervjuresultaten har det framkommit att de ideella verksamheterna har ett önskemål av 
samarbete med politiker. De professionella menar att genom arbetet med kvinnorna har de inhämtat 
mycket information som samhället skulle kunna ta del av via politikerna. Socialstyrelsen (2005) visar 
att myndigheterna har en positiv syn på de ideella organisationerna och har en vilja att samarbeta med 
dessa. De menar att organisationerna har ett högt värde då de bidrar till ett identitetsskapande, ger stöd, 
skapar samhörighet samt arbetar för att samverka gällande gemensamma intressen (ibid).  

Samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer kan ske på olika sätt. Kvinnofridsteamet 
(Lindberg & Vestman, 2006) är ett exempel på en ideell organisation som slagits samman med en 
myndighet. Till följd av att verksamheten har utvecklats och fått en myndighetsutövning menar teamet 
att de har fördelen att både arbeta som myndighetspersoner och som professionella som kan bemöta de 
utsatta kvinnorna där de befinner sig. Detta menar Kvinnofridsteamet ger ett större hopp om att kunna 
stötta kvinnorna på bästa möjliga sätt. Ur intervjuresultatet framkommer det att KrAmi är ett annat 
exempel på ett gynnsamt samarbete där individen får möjlighet att ha de olika inblandade parterna i 
processen under samma tak. Detta syftar till att fånga upp så många som möjligt för att undvika att 
individerna ska ramla mellan stolarna. 

Sammanfattning av temat samarbetspartners 

Inom temat samarbetspartners kan det identifieras olika kategorier. Sammanfattningsvis omfattar 
temat samarbetspartners kategorierna: uppmuntran till samverkan, behov av samverkan, samverkan 
mellan myndigheterna samt mellan myndigheter och ideella organisationer, samarbete för att gynna 
kvinnan i processen samt samarbete för informationsutbyte. 
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6. Slutsatser 

Nedan redovisas studiens slutsatser. Detta genom att svara på syftet genom forskningsfrågorna utifrån 
studien.  

 
Syftet med studien var att ta reda på vilka sätt de professionella i undersökningen arbetade utifrån sin 
yrkesroll i verksamheter för utsatta kvinnor. Detta genomfördes genom att undersöka deras 
kompetenser, metoder, förhållningssätt och samarbetspartners. 

De kompetenser som behövs i arbetet med utsatta kvinnor är ett gott bemötande, passande utbildning, 
samtalsmetoden MI, lyssnandeteknik, erfarenheter, kunskap om valmöjligheter samt kunskap om 
kvinnornas utsatthet. 

De metoder som behövs i arbetet med utsatta kvinnor är att kartlägga situationen och göra en 
handlingsplan utifrån utgångspunkten att kvinnan är expert på sitt liv. Ytterligare metoder är 
perspektivvidgning, individanpassning samt hjälpa kvinnan att bygga upp självbilden och 
självkänslan. En annan metod är att ge information i grupp samt att använda gruppen som en 
träningsarena. Avslutningsvis är samtalsmetoden MI en gynnsam metod i arbetet med utsatta kvinnor. 

Förhållningssättet de professionella anses behöva i arbetet med utsatta kvinnor är ett specifikt 
förhållningsätt gentemot kvinnor. Förhållningssätten innebär en helhetssyn av kvinnans situation, se 
det friska hos kvinnorna, ha tålamod och utgå från kvinnans takt samt att uppmuntra kvinnorna i att 
utforska nya erfarenheter. Ytterligare ett förhållningssätt är att de professionella ska våga göra fel och 
lära sig av erfarenheterna. Avslutningsvis ska de professionella ha en vilja att finnas till i kvinnans 
förändringsprocess.  

Samarbetspartners som har nämnts i arbetet med utsatta kvinnor kommer inte enbart från näringslivet. 
Dessa är Arbetsförmedlingen, olika företag, olika folkhögskolor, polisen, Pelarens öppenvård/läkare, 
KrAmi, UMA-projektet, Jobbtorg Resurs, olika kommuner, SKL (Sveriges kommuner och landsting), 
Prostitutionsenheten/Spiral-projektet, psykiatrin/psykologer, socialtjänsten samt olika sektioner inom 
Stadsdelsförvaltningarna. Syftet med samarbetet är att skapa samverkan kring kvinnans helhetsbild för 
att slutligen öka hennes möjligheter till sysselsättning och etablering på arbetsmarknaden.   
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7. Diskussion 

Nedan redovisas kopplingar och slutsatser från studien till studie- och yrkesvägledarprofessionen. 
Avslutningsvis redovisas hur resultat och metod har gått till i denna studie.  

Kopplingar och slutsatser till studie- och yrkesvägledarprofessionen 

Utifrån denna studie kan vi dra slutsatser gällande kompetenser, metoder, förhållningssätt och syn på 
samarbetsparters. De kompetenser som har nämnts i studien liknar studie- och yrkesvägledarens 
kompetenser. En vägledarkompetens är att ha kunskap om valmöjligheter för individen. För att 
vägledaren ska kunna vara medveten om valmöjligheter krävs därför kompetenser så som kunskap om 
bland annat samhällsstrukturer, utbildningsväsendet, arbetsmarknaden samt beteendevetenskap. 
Ytterligare kompetenser som en vägledare har är kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar, 
exempelvis ADHD, vilka kan leda till utanförskap.  

Som studie- och yrkesvägledare använder man sig av den konstruktivistiska vägledningen genom att 
bland annat alltid utgå från individen och att det är individen som konstruerar sin verklighet och sitt 
liv. MI-metoden är en samtalsmodell som en studie- och yrkesvägledare använder sig av för att 
motivera individen i sin process. Utöver MI-metoden har en vägledare olika samtalsmetoder som 
verktyg för att kunna anpassas utifrån individen. Andra samtalsmetoder som vägledaren arbetar utifrån 
syftar till att vidga perspektivet, stärka individens självkänsla samt hjälpa individen att komma till 
självinsikt. Vägledaren har även goda lyssnartekniker för att kunna bemöta individen där den befinner 
sig. I lyssnandet är lyhördhet för individens berättelse hos vägledaren av vikt. En vägledare arbetar 
med att kartlägga individens nuvarande situation och upprättar en handlingsplan utifrån individens 
önskemål. Förutom ovan nämnda metoder använder sig både de professionella i studien och studie- 
och yrkesvägledare av gruppinformation. 

En studie- och yrkesvägledares förhållningssätt bör vara en helhetssyn av individens olika aspekter i 
livet. Detta innebär att vägledaren ska förhålla sig till individen utifrån att denne är autonom. Enligt 
denna studie har vikten av ett genusperspektiv framkommit. En studie- och yrkesvägledare bör vara 
medveten om olika fördomar utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Ytterligare ett 
förhållningssätt som är gemensamma för de professionella i studien och studie- och yrkesvägledare är 
att vara följsam och tålmodig i processen. Avslutningsvis är ett gemensamt förhållningssätt att se det 
positiva och friska hos individerna.   

För att kunna utgå från en helhetssyn av individen och dennes situation krävs en samverkan mellan de 
inblandade parterna i individens förändringsprocess. Studie- och yrkesvägledaren kan ofta ses som 
”spindeln i nätet” då den samarbetar med bland annat olika myndigheter, företag, skolor, kommuner 
och verksamheter. Det gemensamma syftet för de professionella i studien och studie- och 
yrkesvägledare med samverkan mellan olika parter är att bland annat gynna individens möjligheter till 
studier och arbete. 
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En avslutande reflektion utifrån studien gällande samverkan är att denna är gynnsam både för 
individen och samhället. I denna studie framkommer det att samverkan efterfrågas inom samhällets 
olika sektorer. En risk med en ökad samverkan är att denna kan leda till att fokus förflyttas till själva 
arbetet med samverkan. Samverkan kan vara tidskrävande då det kräver planering mellan de 
inblandade parterna. Som blivande studie- och yrkesvägledare tror författarna att individen riskerar att 
falla mellan stolarna, vilket gör att syftet med samverkan kan gå förlorat. Därför är det viktigt att 
reflektera över arbetssättet för att behålla individen i fokus. 

Avslutningsvis finns det många samband från intervjupersonernas arbetssätt i arbetet med utsatta 
kvinnor och studie- och yrkesvägledarprofessionen. Det har visat sig i denna studie att kompetenserna, 
metoderna och förhållningssättet utgör en gemensam grund. Utifrån detta tror författarna att studie- 
och yrkesvägledare även kan9 etablera sig inom många områden på arbetsmarknaden. Förhoppningen 
är att denna studie har bidragit till ett bredare perspektiv för studie- och yrkesvägledare. 

Resultat 

Under litteratursökningen har ingen liknande studie funnits. Därför har denna studie ej relaterats till 
andra resultat som framkommit vid exempelvis vetenskaplig forskning. Detta visar att denna studie 
belyser en ny vinkel på de professionella som arbetar med utsatta kvinnors perspektiv som det ännu 
inte har forskats kring. Forskningsfrågorna i denna studie har gett en inblick i, och bidragit till en 
beskrivning av de professionellas arbetssätt. Tanken var att intervjuguiden skulle bidra till att 
intervjupersonerna kunde besvara frågorna utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter, med 
minimal påverkan från intervjuarna. Trots detta var vi medvetna om svårigheten i att undvika att styra 
intervjupersonerna. Frågorna var specifika eftersom de var inriktade på endast fyra teman.  

Resultaten har bidragit till en ökad förståelse för hur det praktiska arbetet för de professionella som 
arbetar med utsatta kvinnor kan se ut. Resultaten har varit lärorika och kan utgöra en grund för vidare 
forskning inom området. Trots att studien endast omfattar fem intervjuer har resultatdelen i uppsatsen 
givit mycket information, som möjligtvis kan återanvändas eller omarbetas för att finna fler och nya 
slutsatser. På grund av begränsad tid för studien finns det en möjlighet att viktig information som 
framkommit under studiens gång kan ha förbisetts. 

Denna studie har förändrats under arbetets gång. Grundtanken var att intervjua 6 professionella som 
arbetar med utsatta kvinnor. Svårigheter uppstod med att hitta tillräckligt många intervjupersoner. 
Detta ledde till att två av intervjupersonerna arbetar både med kvinnor och män i dagsläget. Dessa två 
intervjupersoner har tidigare arbetat enbart riktat mot utsatta kvinnor vilket gjorde dem lämpliga för 
studien. Dessutom uppstod det ett bortfall då den sjätte intervjupersonen arbetade med utsatta kvinnor 
i en annan bemärkelse. 

Avslutningsvis anser vi att resultaten i denna studie är pålitliga och giltiga då de är baserade på 
intervjupersonernas upplevelser.  
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Metod 

Metoden som användes i denna undersökning har gett ett resultat som har lett till att syftet kunnat 
besvaras. Med andra förutsättningar så som tid och tillgänglighet av lämpliga intervjupersoner skulle 
observationer kunna ge en mer täckande bild av det praktiska arbetet med kvinnorna. Observationer 
skulle kunna användas som metod istället för intervjuer, eller som kompletterande tillvägagångssätt.  

Intervjumetoden och analysmetoden har visat sig relevanta och lämpliga för denna studie. Dessa 
resulterade i både konkret och användbar information. Dock resulterade dessa metoder i en stor 
faktamängd och omfattning som lämpar sig för denna studie. 

Framtid 

För vidare forskning kan denna studie vara en bra utgångspunkt och inspirationskälla. Utöver denna 
studie skulle vi vilja undersöka de utsatta kvinnornas upplevelser och vidare behov av de 
professionellas arbete i att vägleda dem till egen försörjning. Vi skulle även vilja genomföra en 
liknande intervjustudie med de professionella som arbetar på Alla kvinnors hus. Detta för att deras 
arbetssätt och metoder verkar likna studie- och yrkesvägledarens.   

Avslutningsvis ser vi likheter i de professionellas arbetssätt i arbetet med de utsatta kvinnorna och de 
kompetenser, metoder och förhållningssätt som studie- och yrkesvägledarprofessionen har.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet som 

kommer att skriva ett examensarbete på kandidatnivå.  

 

I vårt arbete vill vi undersöka hur de professionella arbetar i praktiken inom verksamheter för 

kvinnor som har tagit sig ur sin utsatta situation och påbörjat processen med att kartlägga och 

omorganisera sina liv.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka det professionella arbetssättet. Detta vill vi göra genom 

att få ta del av Din syn angående kompetens, förhållningssätt, arbetsmetoder och 

samarbetspartner från näringslivet. Detta vill vi göra för att lyfta fram den roll Du har i 

samhället. 

 

Vi hoppas att Du vill bidra till vårt arbete genom att ställa upp på en frivillig intervju. Denna 

kommer att hållas på din arbetsplats och du kommer att garanteras anonymitet.  

 

Meddela oss via mail eller telefon för bokning av intervju eller för vidare frågor 

 

Ellinor Möller  Naomi Markowicz 

XXX   XXX  

xxx   xxx 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
• Vad anser du är huvudsyftet med verksamheten du arbetar på? 

 
 

• Vilka kompetenser anser du dig behöva i ditt arbete? 
- Exempelvis kunskap om samhällsstrukturer, så som arbetsmarknad och 

utbildningsväsendet 

 
 

• Vilka metoder använder du i ditt arbete med kvinnorna? 
- Specifika samtalsmetoder  
- Gruppvägledning 
- Val och anpassning av metoder riktade mot kvinnorna 
- På vilket sätt arbetar du med den nämnda metoden? 

 
 

• Vilket förhållningssätt använder du dig av i arbetet med kvinnorna? 
- Något särskilt man bör tänka på i arbetet med kvinnorna? 

 
 

• Vilka samarbetspartner från näringslivet samarbetar du idag med i arbetet med 
kvinnorna? 
- Vilka anser du är viktiga att samarbeta med? 
- Har du något önskemål av andra samarbetspartners? 


