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ABSTRACT 

The main purpose of this qualitative study was to describe clients’ descriptions of the 

professional role case manager and how it relates to the job description provided from a 

project in which both case managers and clients were participating. Both what case managers 

do and are expected to do were explored. The project involved case management in the 

purpose to strengthen and enhance the care and quality of life for clients who are dually 

diagnosed. Interviews were conducted with five clients and the result was analyzed with 

theoretical concepts from role theory. The clients’ descriptions of the case manager 

corresponded fairly well to the job description and former studies that have captured client 

descriptions. The role of the case manager was described as being available, flexible, outreach 

oriented, motivating, supportive, committed, giving immediate assistance and doing a lot of 

tasks. Furthermore as someone who activates the clients, goes by car, represents, clarifies, co-

ordinates and should work professionally and individual-based.  
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1 Inledning 
 

En arbetsmetod för personer med missbruk och psykisk problematik 

Projektet ”Integrerad behandling för människor med komplexa vårdbehov” vid Älvsjö 

stadsdelsförvaltning i Stockholms södra förorter arbetar med case management. De beskriver 

att de arbetar mot att uppfylla kraven med Assertive Community Treatment-modellen (ACT) 

och målgruppen är personer med psykiatrisk problematik och samtidigt missbruk (Älvsjö sdf, 

20080114). Assertive community treatment betyder ungefär samhällsbaserad behandling som 

är aktivt uppsökande (Malm, 2002). Projektet eftersträvar att berörda aktörer, såsom psykiatri, 

beroendevård och socialtjänst integreras och samordnas och att de utifrån ett gemensamt 

synsätt arbetar för att klienterna i målgruppen ska uppnå förhöjd livskvalitet (Älvsjö sdf, 

20080114). Case management enligt ACT-modellen beskrivs som en evidensbaserad metod, 

och rekommenderas både i USA och i Sverige som en insats för målgruppen (SAMHSA
1
, 

2008; SOU 2006:100). Mycket av litteraturen inom case management-området anger hög 

klienttillfredsställelse med case management och yrkesrollen case manager, samt goda 

behandlingseffekter för ACT-modellen (se exempelvis Björkman & Hansson, 2001; Marshall 

& Lockwood, 1998).  

 

Problemformulering 

Bergmark och Lundström (2006) skriver hur klient-/brukarperspektivet i slutet av 1990-talet 

blev inkluderat i högre utsträckning i förespråkandet av evidensbaserat socialt arbete än i 

början av samma årtionde.  Ett sätt att undersöka klienters åsikter är att använda sig av 

samforskning, som har sina rötter i professor Tom Andersens utvecklade modell för att 

klienter ska kunna bjudas in och bli ’konsulter’ åt behandlare (Wallmark, 2008). Klienterna 

bjuds in för att bidra med sakkunskap då klienterna är experterna (a.a.). Vi tror i likhet med 

samforskningens fokus, att klienterna besitter mycket kunskap som kan utveckla yrkesroller 

inom det sociala arbetet.  

 

Undersökningar om klienters tillfredsställelse med, eller åsikter om en insats bedrivs ofta i 

form av enkätundersökningar eller skattningsskalor där undersökaren ber intervjupersonen 

skatta sin tillfredsställelse. Vad som däremot saknas, tror vi, är vad klienten anser ingå i det 

som den säger sig vara mer eller mindre nöjd med. Om klienter uppger sig vara nöjda med sin 

case manager tycker vi det är relevant och intressant att undersöka vad klienten mer precist 

tycker att denne case manager gör och ska göra. Det sätt som klienterna upplever och 

beskriver yrkesrollen blir då intressant att sätta i relation till den arbetsbeskrivning case 

managern arbetar utifrån. Åsikterna borde tas tillvara för lärdom och utveckling. Ett arbete 

som är till för klienterna borde alltså undersöka hur arbetet upplevs av dem för att vara både 

etiskt och kunskapsmässigt riktig. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka klienters upplevelser av och 

förväntningar på yrkesrollen case manager samt hur detta förhåller sig till case managerns 

arbetsbeskrivning.  För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar:  

 

1. Vad anser klienterna att case managern gör?  

2. Vad anser klienterna att case managern ska göra? 

                                                 
1
 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), en del av U.S. Department of Health 

and Human Services (HHS) 
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3. Vilka likheter och skillnader finns mellan klienternas beskrivningar och case 

managerns arbetsbeskrivning? 

 

1.2 Avgränsning 
Syftet är avgränsat till att undersöka klienternas uppfattningar i förhållande till case 

managerns arbetsuppgifter. Det betyder att vi undersöker klienternas samlade upplevelser av 

case managern och projektets arbetsbeskrivning för case managern. Vi undersöker alltså inte 

programtroheten, huruvida projektet arbetar efter ACT-modellen och inte heller case 

managerns egen eller andra projektmedlemmars upplevelser av yrkesrollen.  

 

1.3 Centrala begrepp 
De centrala begreppen beskrivs kortfattat nedan. De kommer att behandlas mer utförligt i 

bakgrundskapitlet.  

 

ACT: Assertive Community Treatment, en team-baserad case management-modell som med 

samhällsbaserad behandling arbetar aktivt uppsökande (Malm, 2002).  

 

Case manager: En samordnare som arbetar med case management, har planeringsansvar och 

ansvar att ordna så att målgruppen får behövd vård och stöd (SOU 2006:100). Förkortas 

ibland CM i texter. 

 

Dubbeldiagnos: Beskrivning av målgrupp med samtida förekomst av psykisk 

sjukdom/störning och missbruk/beroende (Piuva & Lobos, 2007; SOU 2006:100).  Synonym 

är exempelvis personer med komplexa vårdbehov.  

 

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer, i kapitel två, en kort introduktion till case management, 

dess modeller med betoning på ACT-modellen samt information om det projekt som vår 

studie avser. I kapitel tre presenterar vi kunskapsläget, där vi tar upp resultat från studier om 

ACT-modellen, klienters tillfredsställelse med case management, syn på case managern samt 

en studie av case managers arbetsbeskrivning. I det fjärde kapitlet introduceras vår teoretiska 

referensram rollteori och socialkonstruktionism, där vi även redogör för hur vi valt att 

applicera dessa i studien. Därpå följer, i det femte kapitlet, en beskrivning av vår metod, 

etiska överväganden samt en validitets-, reliabilitets- och generaliserbarhetsdiskussion.  Det 

sjätte kapitlet innehåller resultat och analys, samt en sammanfattande resultatpresentation. I 

det avslutande kapitlet, kapitel sju, för vi en diskussion kring vårt resultat, vår metod samt vad 

som kan vara relevant för fortsatt forskning inom området.  
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2 Bakgrund 
 

Här presenterar vi en bakgrund till området case management och case management-modeller 

samt ger en kort beskrivning av det projekt som vår studie berör. 

 

2.1 Framväxten av case management 
Det skedde en avinstitutionalisering inom den psykiatriska vården i USA och resten av 

västvärlden under 1960- och 1970-talen (se exempelvis Piuva & Lobos, 2007). Järkestig-

Berggren (2006) skriver att det på 1970-talet i USA riktades kritik mot de efterföljande 

effekterna och mot att hjälpen för psykiskt sjuka blivit splittrad och svår att överskåda.   

 

Case management utvecklades i USA som en metod att förmedla öppenvårdsbehandling till 

patienter inom psykiatrin (Palmstierna, 2004). System med case management växte särskilt 

efter avinstitutionaliseringen för att samordna och integrera vård och stöd för målgruppen 

(Lindström, 2002). Case management kom sedan att utvecklas och bestå av ett flertal olika 

modeller (Ekermo & Zovko, 2007; Lindström, 2002). Piuva och Lobos (2007) anger att case 

management inrättades i Sverige efter psykiatrireformen år 1995.  

 

Här nedan följer en kortfattad överblick av case management-modeller. Vi har utgått från en 

sammanställning som publicerats vid FoU Södertörn (Fredriksson, 2007). Sammanställningen 

bygger på personaltäthet, täthet i klientkontakt och behandlande funktion. Vi har utöver vad 

Fredriksson angett i sin tabell, kompletterat med två modeller, entreprenörmodellen och 

Intensive Case Management-modellen (ICM) (se exempelvis Piuva & Lobos, 2007).    

 

Tabell 1.  Case management-modeller* 
 

Modell Antal personal Kontakt med 

patienten 

Behandlande 

funktion 

Mäklarmodellen 1 Gles kontakt, ca 30-

50 klienter 

Nej 

Entreprenörmodellen 1 Gles kontakt Nej 

Kliniska case 

management modellen 

1 Ganska tät kontakt Ja, såsom 

krisintervention, 

social träning och 

familjestöd 

Resursmodellen 1 Ganska tät kontakt Ja, mer uttalat från 

klientens 

självbestämmande, 

jobbar med bl.a. 

boendeträning och 

arbetsträning 

Rehabiliteringsmodellen 1 Ganska tät kontakt Ja, mer uttalat från 

klientens 

självbestämmande, 

jobbar med bl.a. 

insatser som stärker 

sociala och 

instrumentella 

färdigheter.  
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Intensive 

Case Management 

(ICM)  

1 Tät kontakt, 10-15 

klienter 

Ja 

Assertive Community 

Treatment (ACT) 

Multidisciplinära 

team om 3-4 

personer 

Tät kontakt, ca 10 

klienter 

Ja, vård och 

stödinsatser, främst i 

hemmet 

Personligt ombud 1 Ser olika ut, arbetar 

på uppdrag av 

klienten 

Nej 

 

* Tabellen är kompletterad av författarna utifrån Fredrikssons modell (Fredriksson, 2007, s.15). 

 

Fredriksson (2007) anger som ett tillägg till tabellen gemensamma innehållsfaktorer för 

samtliga modeller (från Björkman, 2005 i Fredriksson, 2007). Dessa är: identifiera klienterna, 

behovsbedömning, planera, samordna, uppföljning och utvärdering av insatser. Fredriksson 

sätter vidare personligt ombud inom streckade rutor och skriver att personligt ombud ibland 

jämställs med case managers. Personligt ombud är en insats vars relation till case 

management har diskuterats av många författare. Järkestig-Berggren (2006) beskriver till 

exempel att det är en variant på funktionen case manager och att likheter finns med de 

internationellt förekommande förebilderna men att personligt ombud skiljer sig mycket från 

bland annat ACT-modellen. Piuva och Lobos (2007) skriver att personligt ombud blev de 

kommunala verksamheternas namn på case management, och case manager blev termen inom 

den psykiatriska vården.  Enligt ovanstående sammanställning framgår också att ACT skiljer 

sig från övriga modeller genom att vara teambaserad. Modellen utgår från en arbetsgrupp och 

inte bara en enskild personal.  

 

2.1.1 ACT-modellen, en behandling för dubbeldiagnoser 
ACT-modellen utvecklades på 1970-talet i USA som ett alternativ med mer heltäckande och 

intensivare insatser för personer med svårare psykisk problematik och andra högkonsumenter 

inom vården (Socialstyrelsen, 2004). Modellen har beskrivits som “more intensive, integrated, 

and outreach-oriented than are most other case management approaches” (Drake et al., 1998, 

s.202). ACT innebär att arbetet utförs i multidisciplinära team, sammansatt av olika 

yrkesgrupper, till exempel från socialtjänst, psykiatri och sjukvård, som tillsammans arbetar 

för och med klienten (Järkestig-Berggren, 2006; Malm, 2002).  Arbetssättet innebär att arbetet 

bedrivs uppsökande, har få klienter knutna till case managern, ingen tidsbegränsad insats samt 

tillgänglighet dygnet runt (Malm, 2002). Ansvaret för klienten delas av samtliga 

teammedlemmar och insatserna utförs i klienternas närmiljö (a.a.). Vidare betonas kontinuitet 

i både personalsammansättning och behandling (Socialstyrelsen, 2004). Det finns många 

efterföljare till ACT-modellen, där trofastheten till ursprungsmodellen varierar (Björkman, 

2000). En efterföljare i Sverige är så kallad integrerad psykiatri (Järkestig-Berggren, 2006; 

Piuva & Lobos, 2007).  

 

Personer med dubbeldiagnos faller ofta mellan stolarna inom vården och socialtjänsten 

(Palmstierna, 2004).  Något som kan möta målgruppens behov är så kallad integrerad 

behandling som också får stöd i forskningen (Drake et al., 1998; Palmstierna, 2004). Drake 

och Mueser (2000) skriver att case management är en baskomponent för integrerad 

behandling av psykiatri och missbruk. Palmstierna (2004) skriver att det bör skapas en 

behandling med hänsyn till de evidens som finns tillgängliga och förordar verksamheter som 

bör jobba med case management utifrån ACT-modell. 
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2.2 Projektet ”Integrerad behandling för människor med komplexa 

vårdbehov” 
Regeringen beslutade år 2003 att tillsätta en nationell psykiatrisamordnare, Anders Milton, 

som skulle utreda situationen för de psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Detta 

ledde till ett antal åtgärder, där bland annat projekt av olika slag startades. (SOU 2006:100). 

Däribland projekt med satsning på samverkan mellan socialtjänst och psykiatri som 

finansierades med så kallade Miltonmedel (Socialstyrelsen, 2007). Projektet ”Integrerad 

behandling för människor med komplexa vårdbehov” härstammar från ett Miltonprojekt som 

bedrevs mellan stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen samt Älvsjö (A. Wisting, 

personlig kommunikation, 18 december, 2008).  

 

Följande beskrivning är en återgivning av dokumentet ”Projektplan och budget” (Älvsjö sdf, 

20080114). Projektet i sin nuvarande form är en del av vuxenenheten inom Älvsjö 

stadsdelsförvaltning med samarbetspartners som är beroendemottagningen Team Sydväst, 

Skärholmens stadsdelsförvaltning samt Gröndals psykosmottagning. De klienter som 

remitteras till projektet är aktuella för insatser inom de två stadsdelsförvaltningarna och 

remittering sker via behandlingskonferenser där personal från samtliga parter i projektet 

medverkar. I projektplanen anges att projektet syftar till att ”utveckla och stärka vården för 

personer med komplexa vårdbehov, missbruk i kombination med psykisk störning” (a.a., s.1). 

Tid för projektet anges från 1 januari 2008 till 31 december 2008. 

 

I projektplanen betonas att personer med så kallade dubbeldiagnoser (eller komplexa 

vårdbehov) är resursmässigt och ekonomiskt kostsamma. Det står även att uppfyllande av 

ändamålen med Miltonprojekten kräver ett långsiktigt arbete för att nå case management-team 

enligt ACT-modellen. I projektplanen skrivs att ACT-modellen: 

 
”syftar till att organisationerna arbetar utifrån ett gemensamt synsätt med integrerade och 

samordnade verksamheter som har som mål att uppnå ökad livskvalitet för såväl enskilda 

individer i målgruppen som för målgruppen som helhet” (Älvsjö sdf, 20080114, s.2).  

 

En case manager och en boendestödjare är anställda i projektet. Boendestödjaren är under 

utbildning till case manager samt har case manager-ansvar för tre klienter (A. Wisting, 

personlig kommunikation, 17 november, 2008). Projektet skall vara riktat mot uppsökande, 

motiverande, stödjande, samordnande arbete och samverkansarbete.  Case managern ska ha 

en samordnande funktion för insatser samt arbeta uppsökande. Projektets arbetsbeskrivning 

för case managern återfinns som bilaga 1. 

 

Förutom att vården skall stärkas för personer med dubbeldiagnos ämnar projektet att införliva 

arbetet med målgruppen i den ordinarie verksamheten samt att samverkan med landstinget 

skall förstärkas. Dessutom nämns en samordning av insatserna från socialtjänsten, samt att 

dessa ska bli lättare att tillgå för målgruppen. Också kostnadseffektivitet nämns, då insatsen 

skall vara ett alternativ till placeringar inom slutenvården. Gentemot den deltagande 

målgruppen anges projektets mål vara att genom en starkare vårdkedja öka möjligheterna för 

klienterna att leva ett självständigt liv samt ge högre livskvalitet.  
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3. Kunskapsläge 
  
I detta kapitel kommer vi att presentera studier inom området case management. Vi inleder 

med resultat angående ACT-modellen eftersom det är den modellen som anges i 

projektplanen till det undersökta projektet. Vi kommer också att behandla studier som 

undersökt vad klienter har uttryckt om case management, både om insatsen och om 

yrkesrollen. Vi presenterar också en studie av arbetsbeskrivningar för case managers. 

Avslutningsvis uppmärksammas svårigheter med internationella jämförelser av studier.  

 

3.1 Behandlingseffekt av ACT och klienttillfredsställelse med case 

management 
Att ACT har evidensstöd och effekt återfinns i mycket litteratur (Drake et al., 1998; Essock et 

al., 2006; Marshall & Lockwood, 1998). Exempelvis påvisas att ACT är en kliniskt effektiv 

metod, att patienter i ACT-behandling i jämförelse med standardbehandling löpte större 

trolighet att behålla kontakten med psykiatrin samt att ACT innebär en reducering i 

sjukvårdskostnader (Marshall & Lockwood, 1998). I en jämförelse mellan ACT och en 

mindre intensiv case management-modell, uppvisade ACT bättre effekt på missbruks- och 

livskvalitetsmätningar hos målgruppen (Drake et al., 1998).  

 

Vissa studier har förutom att påvisa effekt för ACT-modellen också undersökt klienters 

tillfredsställelse med insatsen i olika case management-modeller. Palmstierna (2004) 

presenterar studier som påvisar att när behandlingar integrerats med ACT minskas antalet 

dygn inom slutenvård, det behövs inte lika mycket akuta insatser från sjukvården och 

resulterar i mer behandling i öppenvård. Klienternas hälsa, boende, symptom och 

tillfredsställelse uppvisar också mer positiva resultat (a.a.). I en studie av ett case 

managerprojekt i centrala Stockholm undersöktes hur klienterna värderade insatsen case 

manager. Arbetsmodellen anges likna ACT och ICM. Där framkommer resultatet att 

klienterna värderar de mottagna insatserna högt och vill behålla sin case manager.  (Piuva & 

Lobos, 2007).  

 

Björkman och Hansson (2001) har gjort en studie på tio verksamheter med olika case 

management-modeller, där de undersöker hur tillfreds klienterna är med case management. 

154 klienter medverkade i studien genom att besvara enkäter, arton månader efter att 

verksamheterna startades. I studien ställdes klienternas tillfredsställelse bland annat i relation 

till case managerns egenskaper och typ av case manager-intervention. Studien visade att 

klienterna var nöjda med case management, 72 % uppgav bättre vård och stöd än innan case 

managern. Den högst skattade tillfredställelsen gällde just relationen, emedan den lägsta (som 

ändå var hög) gällde klientens upplevelse av inverkan på planering.  

 

Björkman och Hansson fann att klienternas tillfredsställelse oftast inte hörde samman med 

vilken sorts intervention case managern gav eller inom vilket livsområde interventionen gavs. 

Men klienternas tillfredsställelse med case managerns kompetens samt upplevd delaktighet i 

vårdplanering var relaterat till de interventioner som berörde klienternas psykiska hälsa och 

levnadsvillkor. De fann även signifikant samband mellan hur mycket tid som case managern 

la ner på att fungera som företrädare/ombud för klienter och klienternas tillfredsställelse med 

case management.  
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3.2 Case managers arbetsbeskrivning 
En kanadensisk studie som undersöker case managers arbetsbeskrivning är gjord av Forchuk, 

Ouwerkerk, Yamashita och Martin (2002). Studien är en innehållsanalys på 29 

arbetsbeskrivningar inom case managementprogram för mental hälsa. Studiens resultat visar 

på att det mesta som beskrivs angående arbetet som case manager rör det direkta arbetet med 

klienten, vilket handlade om: bedömning, planering, krisintervention, samordning, 

utvärdering, tillgänglighet samt dagliga interventioner.  

 

Forchuk et al. beskriver att många olika uppgifter tillhör beteckningen dagliga interventioner, 

såsom terapeutisk relation och rådgivning. Även klientutbildning fanns med där tre områden 

betonades. Ett riktades mot färdigheter för klienterna att leva ett självständigt liv (exempelvis 

ekonomi, transport, hygien), ett mot användandet av samhällets resurser samt det sista mot 

den psykiska hälsan. Ytterligare uppgifter som identifierades i studien var uppgiften att agera 

företrädare/ombud, ge stöd och sammanlänkning. I det senare beskrivs case managern vara 

den som mellan klient och samhällsbaserade resurser skapar och bibehåller kontakten. 

Studiens resultat visar även att case managern arbetar med saker utöver det direkta 

klientarbetet såsom utveckling och planering av samhällets resurser.  Författarna menar att det 

är omfattande förväntningar som riktas mot case managern och uttrycker att det behövs en 

ordentlig beskrivning av case managers arbetsbeskrivning.  

 

3.3 Klienternas syn på case managers 
I en utvärdering av Ekermo och Zovko (2007), med fokus på metodutvecklingsarbete av 

ACT-projekt i tre landsting med samarbetskommuner, var en huvudfråga hur klienterna 

uppfattar case management. Författarna gjorde intervjuer med sex klienter. Resultatet är att 

klienterna inte har så mycket vetskap om case managern, att uttalanden om förväntningar görs 

försiktigt men att klienterna ändå uttrycker sig positivt. Ekermo och Zovko skriver vidare att 

en intervjuperson som haft en längre kontakt med sin case manager visar uppskattning över 

stöd, hembesök, kontakt via telefon, bilskjuts, hjälp med myndighets- och vårdkontakter samt 

att case managern finns till hands.  

 

Författarna ställde en fråga om case managerns roll, vilket de upplevde att klienterna hade 

svårigheter att svara på. De upplevelser som dock skildras i studien handlar bland annat om 

att case managern kan ses som en coach, någon som organiserar de personer som finns i 

klientens liv, ser till rättigheter, går att få kontakt med snabbt och är någon som gör att 

klienter inte behöver vänta i kontakt med myndigheter, att det sker snabbare. Författarna 

presenterar även intervjupersonernas röster kring hur en bra case manager bör vara, där 

klienterna tycker att case managern ska lyssna, inte döma, finnas där, stötta, ställa krav, fråga 

om klientens intressen och att kunna stå för det den säger. I diskussionen till resultatet betonas 

att detta är en målgrupp vari många gått in i projekten med dålig erfarenhet av hjälpinsatser 

och att:  

 
”Ingångsvärdet för enskilda klienter är således att man har (r)inga förväntningar på CM-

kontakten. Detta innebär i sin tur att CM måste få tid att bygga upp en relation till 

klienten präglad av förtroende och tillit […]” (Ekermo & Zovko, 2007, s.82).  

 

Ekermo och Zovko skriver att de positiva uttalanden de tagit del av från klienterna visar på en 

förändring jämfört med de tidigare erfarenheterna. De lyfter också en enligt dem central fråga 

som uppkommit utifrån intervjuerna med klienterna, som case management-projekten bör 

hantera i vidare metodutvecklingsarbete, nämligen vilket mandat som ges till case managern, 

vilken möjlighet den har att gentemot klienterna uppfylla deras behov och de löften den ger. 
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Järkestig-Berggren (2006) har i sin avhandling som baseras på ett underlag av tre läns 

personligt ombud-verksamheter undersökt yrkesrollen personligt ombud, en variant av case 

management. Författaren har undersökt yrkesrollen ur olika perspektiv, ombud-, klient- och 

myndighetsperpektiv. Hon betonar dock hur klienterna är viktigast i sammanhanget:  

 
”Klienterna utgör de viktigaste relationerna för konstruktionen av personligt ombuds 

yrkesroll då de presenterar arbetsuppgifterna och ofta agerar tillsammans med ombudet” 

(Järkestig-Berggren, 2006, s.19). 

 

Utifrån Järkestig-Berggrens intervjuer med 23 klienter framkom att klienternas kontakter med 

myndigheter påverkas av ombudets närvaro, att klienterna blir hörda i möten med tjänstemän 

och i högre grad får efterfrågad hjälp beviljad. Klienterna uppfattar som ombudets viktigaste 

funktion att vara en ”förmedlare av ’trygghet’” (a.a., s.144) och ombudet uppfattas som någon 

som står mer på klientens sida. 

 

Klienterna beskrev också det personliga ombudet med andra ord och betydelser såsom: vän, 

professionell vän, lärare, förebild, bollplank för utbyte av idéer och vittne. Ombuden beskrevs 

ge praktisk hjälp och ha ”betydelse för klientens självbild” (Järkestig-Berggren, 2006, s.138). 

Personliga ombudet beskrevs även som ett minne, där ombudets deltagande i möten kunde 

kompensera klienternas svårigheter att minnas vad som nämnts under möten. Ytterligare 

beskrivningar var advokat och företrädare, då ombudet företrätt klienten. Klienterna beskrev 

även hur det personliga ombudet anpassar både tid och utrymme efter klienterna och att det är 

”enklare att nå ombuden på telefon än andra yrkeskategorier. Det finns ingen växel, telefonkö 

eller telefontid” (a.a., s.140). Slutligen tar Järkestig-Berggren upp att ett spontant utbyte av 

personliga erfarenheter mellan ombud och klient betydde mycket för klienterna och gjorde att 

de inte kände sig som klienter.   

 

Sargent, Pickard, Sheaff och Boaden (2007) har gjort en kvalitativ studie i England, som utgör 

en del av en större utvärderande studie. Syftet är att beskriva både patienters och vårdgivares 

perspektiv av case management för att få större förståelse för hur case managementmodellen 

levereras till patienterna. Detta då case managerns arbetsroll i det dagliga arbetet med 

målgruppen inte beskrivs i policydokument från Hälsovårdsdepartementet (Department of 

Health), där enbart målsättning och principer för case managementarbetet framkommer. 

Målgruppen var personer med mycket komplexa åkommor, till övervägande del bestående av 

äldre.   

 

Sargent et al. gjorde intervjuer med 52 vårdgivare och 72 patienter med case manager knuten 

till sig. Resultatet visade på fem kategorier av case management-uppgifter; klinisk 

behandling, koordination av behandling, utbildning, företrädare/ombud och psykosocialt stöd. 

Som exempel på klinisk behandling ges att ta blodtryck, exempel på koordination av 

behandling att samarbeta och skapa band mellan olika individer och organisationer kring 

patienten. Uppgiften utbildning innefattade case managerns förmåga att på lättförståeligt vis 

förmedla exempelvis medicinsk fakta och rådgivning till patienten. Att vara 

företrädare/ombud omfattar förespråkande å patientens vägnar inför sådant som socialtjänst, 

läkare och farmaceuter. Det psykosociala stödet underströks som viktigt och lika 

betydelsefullt som den kliniska behandlingen. Stödet innefattade uttalanden som att case 

managern är någon de kunde räkna med, någon vars besök de ser fram emot.  
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Enligt Sargent et al. studie verkade intervjupersonernas uppfattning av case management 

kontrastera sig med officiella riktlinjer, framförallt eftersom psykosociala stödaktiviteter inte 

beskrivs. Författarna menar att fynden i studien understryker vikten av patienters och 

vårdgivares åsikter när nya case managementprogram ska utformas.  

 

Avslutningsvis bör betonas att en viss försiktighet bör iakttas vid jämförelse av resultat från 

olika länder angående case management. Resultat från andra länder kan vara svårt att 

applicera på svenska förhållanden (se Burns, Fioretti, Holloway, Malm & Rössler, 2001; 

Lindström, 2002; Socialstyrelsen, 2004). En annan problematik är att de arbetssätt som 

använts som jämförande komponenter till case management-modeller ibland haft influenser 

av case management (se Björkman, 2000; Drake et al., 1998; Essock et al., 2006). Ytterligare 

att vara uppmärksam på är programimplementeringen, där case management-modeller som 

utvecklats på olika håll kan vara olika till innehållet trots samma modelletikettering (se 

Ekermo & Zovko, 2007; Ridgely & Jerrel, 1996). Detta kan naturligtvis också gälla de studier 

som vi presentar angående klienters uppfattning om case management. 
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4. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras det bakomliggande vetenskapsfilosofiska perspektivet, 

socialkonstruktionismen samt vår teoretiska referensram, som består av de rollteoretiska 

begrepp som vi valt ut. Vi avslutar med att beskriva hur och varför vi tillämpar dessa i vår 

studie.  

 

4.1 Socialkonstruktionism  
Socialkonstruktionismen, som har sina rötter i postmodernismen, kan beskrivas med ordet 

”anti-essentialism” (Burr, 1995, s.5) att det inte finns någon essens eller sann grund inom oss 

eller om världen, den skapas/konstrueras i sociala processer. Därför finns ett särskilt fokus på 

interaktionen och språket som särskild komponent för denna konstruktionsprocess, vilket 

också innebär en form av “anti-realism” (a.a., s.6). Då vi skapar och konstruerar våra egna 

versioner av verkligheten mellan oss kan vår kunskap inte vara någon direkt uppfattning av 

verkligheten och kunskapen blir därmed också avhängig historiska och kulturella 

sammanhang (a.a.).  Berger och Luckmann (2003) ger ett målande exempel för att belysa 

detta:  

 
”Vad som är ’verkligt’ för en tibetansk munk är kanske inte ’verkligt’ för en amerikansk 

affärsman. Brottslingens ’kunskap’ skiljer sig från kriminologens ’kunskap’ […] 

specifika agglomerationer av ’verklighet’ och ’kunskap’ hör samman med specifika 

sociala kontexter” (Berger & Luckmann, 2003, s.12)  

 

Sökandet efter en sanning blir därmed orimligt inom socialkonstruktionismen och istället bör 

studier snarare fokusera på hur fenomen eller kunskap förvärvas av människor i interaktion 

med varandra (Burr, 1995).   

 

I enlighet med ovanstående skriver också Alvesson och Sköldberg (1994) hur det, (med 

postmodernistiska tankar), i intervjusituationer sker en identitetskonstruktion. I 

intervjusituationerna framkommer inte hur något faktiskt är, utan snarare utsagor i relation till 

den kontext intervjun utförs i och utgör. Det är därför viktigt att inte helt sätta sin tillit till 

intervjuer och se till bland annat intervjuarnas inverkan. (a.a.).  

 

Människan och personligheten är socialt konstruerad, en produkt av sociala möten och 

relationer. Uppsättningen av ett flertal själv är samtliga lika verkliga och rollteorin är en 

annan teori som också ifrågasätter synen på personlighet som något konstant och 

förekommande i singularis. (Burr, 1995).  

 

4.2 Rollteori  
Payne (2008) skriver att rollteorin länge förekommit inom socialt arbete då människors 

samspel undersöks samt hur bland annat förväntningar och tolkningar leder till karaktäristiska 

reaktioner. Guvå (2001) beskriver fyra olika perspektiv inom rollteorin; det strukturella, det 

interaktionistiska, det psykologiska och det systemrelaterade och kombinerar dessa i sin 

avhandling. Vi har istället valt ut specifika rollteoretiska begrepp att analysera vårt material 

gentemot och lutar oss mot Guvås kommentar att de olika rollbegreppen inte på något sätt 

utesluter varandra, utan snarare fäster vikt vid olika aspekter av förhållandet mellan individ 

och omvärld. 

 

Trost och Levin (1999) beskriver fyra nyckelbegrepp inom rollteorin; position, förväntningar, 

beteende och roll som vi kopplar samman med begrepp från annan litteratur: kontraposition, 
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formell och informell förväntning samt roll, delroll, rollsektion, referensgrupp och sanktion 

(se nedan). 

 

En position står alltid i relation till en annan position, en förälder kan enbart vara förälder om 

det finns ett barn inblandat (Trost & Levin, 1999). Positioner som står i motsats till varandra 

benämns kontrapositioner (Forsén, 1978). Också Aubert (1979) menar hur det till varje roll 

finns motstående roller och att rollpar snarare än enstaka roll bör undersökas.  

 

En position har vissa normer och förväntningar knutna till sig och en individ som innehar en 

position, märker medvetet eller omedvetet de förväntningar som riktas mot denne vilket leder 

till en process, där processen är rollen. Processen leder i sin tur till att personen beter sig på 

något vis i förhållande till denna roll, men inte tvunget likt förväntningarna.  (Trost & Levin, 

1999). 

 

Dahrendorf (1973) skriver hur individen är sina sociala roller och nämner hur 

beteendeförväntningarna tillhörande rollerna är bindande för individen som inte kan ignorera 

eller avvisa dessa utan att skada sig själv. Dessa skador är så kallade sanktioner som kan vara 

positiva och negativa samt sägas vara en form av socialt tryck. Den som inte lever upp till 

rollförväntningen på den roll den innehar straffas, den som uppfyller förväntningen belönas, 

eller får en belöning i form av uteblivet straff. Dahrendorf betonar dock att rollförväntningar 

och sanktioner inte på något vis är konstanta över tid.  

 

Förväntningarna på en position kan vara skiftande beroende på vem som riktar dem mot 

positionsinnehavaren (Trost & Levin, 1999). Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) skriver 

hur förväntningar som riktas mot en yrkesroll kan uttryckas formellt, exempelvis genom 

lagar, föreskrifter och arbetsbeskrivningar. De formella förväntningarna hör till positionen på 

arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter som ska göras och hur. Men det finns även förväntningar 

på yrkesroller som är informella, beroende på normer, behov och traditioner. Också Aubert 

(1979) skriver hur rollen kan vara formell och därmed styrd av till exempel lagar och 

föreskrifter men den kan även utgöras av det sociala tryck som skapas av förväntningar från 

andra individer och därmed vara informell.  

 

Dahrendorf (1973) menar att det är den/de grupper som kan sättas i relation till rollen som 

innehar och utövar normer, förväntningar och sanktioner mot rollen och därmed bestämmer 

rollens innehåll. I ett exempel med en lärare anger Dahrendorf hur en sådan så kallad 

referensgrupp på en mindre formell nivå kan bestå av lärarens elever och på en mer formell 

nivå vara professionella föreskrifter och förordningar. Detta kan jämföras med det som ovan 

sagts om formella och informella rollförväntningar på yrkesrollen. För att kunna blotta vilka 

förväntningar som finns knutna till en roll är det därför av relevans att kartlägga vilka 

referensgrupper som finns till den position vars roll är av intresse (a.a.). Också Aubert (1979) 

skriver, liknande det Dahrendorf (1973) benämner referensgrupp, hur en person kan ha olika 

grupper med förväntningar på vad rollen ska innebära. Aubert (1979) skriver att rollen är 

summan av alla de förväntningar och normer grupperna sänder till positionsinnehavaren.  

 

En delroll, är summan av förväntningarna från en sådan grupp. En pappa får till exempel 

olika delroller gentemot maka och barn, eftersom förväntningarna på positionen skiljer sig åt 

beroende på om de är makans eller barnens. Rollsektioner är de ’uppgifter’ delrollen utför i 

relation till någon. (Trost & Levin, 1999). Calais (1966 återgiven i Trost & Levin, 1999) tar 

som exempel upp hemmafrun där delrollen gentemot maken beskrivs: 
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”en sektion [kan] vara att göra i ordning morgonkaffet åt honom, en annan att se till att 

det är städat, en tredje att handla mat, en fjärde att laga middag, en femte att sköta disken, 

etc.” (Trost & Levin, 1999, s.143).  

 

4.3 Tillämpning av det vetenskapsfilosofiska och teoretiska perspektivet  
Vi ser mötet mellan klient och case manager som mötet mellan två positioner (Trost & Levin, 

1999), och som mötet mellan kontrapositioner (Forsén, 1978). Klienterna kan dessutom, 

enligt rollteorin, ses som en referensgrupp till case managern och bestämmer därmed en del 

av de förväntningar som riktas mot yrket case manager (Dahrendorf, 1973). Vi vill undersöka 

hur klienterna beskriver case managern och kan därmed sägas titta på delrollen (Trost & 

Levin, 1999) case manager i relation till klienten och mer ingående hur en referensgrupp 

(klienterna) formulerar innehållet och förväntningarna på den position (case managerns) som 

de är med och definierar.  

 

Vi har också valt att söka likheter/skillnader mellan vad klienterna uppfattar som case 

managerns arbetsuppgifter och vad som står i projektets arbetsbeskrivning för case managern. 

Det här kan då ses som en jämförelse mellan case managerns informella roll som klienterna 

beskriver och den formella roll som projektets arbetsbeskrivning utgör (Aubert, 1979).   

 

Socialkonstruktionismen är vårt bakomliggande perspektiv genom hela vår uppsats. Det har 

inverkat på vår studie då vi inte tror att det finns en sanning, utan snarare ett flertal lika reella 

versioner beroende på vem som uppfattar situationen och vad i situationen som uppfattas. I 

vår studie ämnar vi särskilt försöka skildra klienternas versioner.  

 

Vi finner motiv för att det rollteoretiska perspektivet går väl samman med det 

socialkonstruktionistiska då mötet och interaktionen mellan människor behandlas inom både 

rollteorin och socialkonstruktionistismen. Rollteorin liksom socialkonstruktionismen 

ifrågasätter tanken om en personlighet och personlighet som något konstant (Burr, 1995). Vi 

belyser en del av case managerns ”personlighet”, delrollen i relation till klienterna, såsom 

klienterna upplever den. Vi har sett rollteori och socialkonstruktionism kombineras i andra 

sammanhang (se Järkestig-Berggren, 2006 som undersöker yrkesrollen personligt ombud).  
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5. Metod  
 

I följande kapitel kommer vi att beskriva vårt metodologiska tillvägagångssätt: ansats, urval, 

hur intervjuerna gått tillväga, etiska överväganden samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

 

5.1 Metodval 
Vi har i denna studie använt en kvalitativ ansats, vilket väl samspelar med vårt syfte då en 

metod som är kvalitativ ”försöker att nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån 

hennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar” (Larsson, 2005, s.92). Det passar även 

då kvalitet åsyftar karaktären av något till skillnad från kvantitet som åsyftar mängd och 

storlek och kvalitativ metod passar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Kvale, 1997).  

  

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun kan ses 

som en metod där innebörder och erfarenheter kan fångas ur intervjupersonernas värld samt 

hur intervjupersonerna ur sina perspektiv och på eget sätt kan förmedla sin upplevelse. 

(Kvale, 1997). Det är dessa beskrivningar som vi eftersträvat i vår studie, och har därför 

tillämpat en metod som på ett adekvat sätt motsvarar vårt syfte.  

 
Vi har under studiens gång låtit både empirin och teorin varit styrande. Samtidigt som vi 

samlat in vår data har vi studerat det valda teoretiska perspektivet. När vi i ett första skede 

kodade våra transkriberingar (se nedan) tog det sitt ursprung i syfte och frågeställningar samt 

rollteoretiska begrepp. De kategoriseringar som följde, baserades på en blandning mellan vad 

som empiriskt framkommit under intervjuerna, våra egna anteckningar under och efter 

intervjutillfällena samt teorin. På detta sätt menar vi att vi arbetat abduktivt, något som 

beskrivs som en växelverkan och ömsesidig påverkan mellan den data som framkommit 

empiriskt och teorin (se Alvesson & Sköldberg, 1994; Larsson, 2005).  

 

5.2 Litteratursökning 
Tidigare forskning har sökts i ERIC (Education Resource Information Center) via CSA 

(Cambridge Scientific Abstracts) där ämnesområdet valdes till social science. Vi har också 

sökt i universitetets bibliotekskatalog, ArtikelSök och Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA). Sökord vi använt oss av var: case management, case manager, case manag*, dual 

diagnosis, comorbidity, abuse, mental disorders, missbruk, psyk*, dubbeldiagnos alternativt 

dubbel*, client/patient och perception/description.  

 

Övrig litteratur har sökts i bibliotekskataloger tillhörande Stockholms universitet samt 

Stockholms stadsbibliotek, med sökord såsom rollteori, kvalitativ forskningsmetod och 

socialkonstruktionism. Litteratur har också funnits i tidigare studier som använt sig av 

liknande perspektiv (till exempel Järkestig-Berggren, 2006) samt efter tips från handledare.  

Information om projektet har förmedlats från projektledaren.  

  

5.3 Urval  
Vårt urval var så kallat självselektionsurval (se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2004). För studien tillfrågades samtliga tolv tillgängliga klienter, varav fem av tolv svarade 

jakande till medverkan i studien, resterande sju svarade antingen nej eller svarade inte alls. Vi 

använde oss av en grindvakt (Gustafson, 2006), där projektledaren var den som gav oss 

tillträde till dessa klienter. Klienterna ifråga var av olika kön, i olika åldrar och med 
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varierande problematik. Samtliga med så kallade komplexa vårdbehov, vilket är 

beskrivningen av den målgrupp som omfattas av projektet.  

 

5.4 Intervjuguide 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som Trost (1993) beskriver ofta består av en hög 

strukturering, att frågorna behandlar det valda undersökta ämnet, och en låg standardisering, 

då frågor och frågesituationer kan skilja sig åt.  En fördel med kvalitativa intervjuer är 

friheten vid utformningen av intervjuerna då en öppenhet råder i avsaknad av standardteknik 

på området (Kvale, 1997). Vi formulerade vissa fasta teman och frågeområden med 

underfrågor.  De huvudteman vi använde oss av var: startfrågor, historiskt, nutid (uppfattning 

om kontakt och uppgifter), inställning till arbetsuppgifter, relationen och slutfrågor (se bilaga 

4 för intervjuguide). Startfrågorna var i enlighet med vad Trost (1993) rekommenderar 

specifikt utformade och i övrigt har vi försökt ställa intervjufrågorna en i taget på ett enkelt 

och direkt sätt.  

 

Vi har valt att låta intervjuerna vara halvstrukturerade. Vi har förvisso en relativt 

välorganiserad intervjuguide, men frågorna har ställts på varierande sätt, med varierande 

ordningsföljd och med möjlighet till följdfrågor (Kvale, 1997). Intervjufrågorna har utformats 

både tematiskt och dynamiskt, där de dynamiska frågorna snarare än de empiriinsamlande 

tematiska, agerat uppvärmande eller för att få ett flöde i samtalet (a.a.).  

 

I utformandet av vissa frågor har vi låtit både teori och tidigare kunskapsläge sammanstråla då 

till exempel intervjufrågor lånats eller inspirerats från andra studier på området. 

Intervjufrågorna 7, 15, 16 och 17 inspirerades av Järkestig-Berggrens (2006) avhandling. 

Intervjufråga 3 har lånats och fråga 5 och 12 har inspirerats av Piuva och Lobos (2007) 

utvärdering. Rollteorin återspeglas i intervjufrågorna bland annat då intervjufråga 9 

efterfrågar förväntningar på yrkesrollen och fråga 10 anspelar på (negativa) sanktioner.  

5.5 Genomförande av intervjuer 
Vi valde att genomföra individuella intervjuer då vi ansåg att samtalsämnen bland annat 

skulle komma att beröra vad case managern gör för just intervjupersonen och att detta kan 

anses vara av privat natur.  

 

De klienter som angett att de ville ställa upp på intervjuer kontaktades via telefon och efter en 

förfrågan om intresset fortfarande kvarstod bestämdes tid och plats för intervjuer. Vi frågade 

också intervjupersonerna om de ville bli uppringda exempelvis dagen innan intervjun. Vissa 

tackade ja till detta och medförde en möjlighet för intervjupersonerna att dels säga om de 

ångrat sig, ställa frågor eller helt enkelt bara bli påminda om intervjutillfället.  

 

Några återbud och uteblivna intervjupersoner resulterade i att nya tider då bokades och vid två 

tillfällen genomfördes telefonintervjuer. Trost (1993) skriver att telefonintervjuer kan ha olika 

struktureringsgrad, men att de ofta är standardiserade eftersom de inte är lika lämpliga vid 

frågor som är av djupgående slag. Vi har dock valt att använda samma intervjuguide vid 

telefonintervjuerna och högtalartelefon användes. Intervjupersonerna befann sig i bostaden 

vid intervjutillfällena. Telefonintervjuer var vid dessa två tillfällen en förutsättning för att 

kunna få ta del av intervjupersonernas upplevelser.  

 

De resterande tre intervjuerna skedde i direkt möte, två i den lokal som vi via projektet fått 

tillträde till och en i intervjupersonens bostad. Liksom Trost (1993) tror vi att i stort sett alla 

platsval innebär fördelar och nackdelar, men att det bör eftersträvas att klienterna känner sig 
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trygga och att det inte finns åhörare i närheten. Vi värdesatte även klienternas åsikt om hur 

och var de ville bli intervjuade. Platsvalen var också lämpliga ur säkerhetssynpunkt, då det 

rekommenderats från projektets sida att personal inom projektet skulle vara i närheten när 

intervjuerna genomfördes, dock inte i samma rum. Intervjun som genomfördes i en 

intervjupersons bostad skedde med personal i närheten.  

 

Vi var bägge närvarande vid intervjutillfällena, vilket vi tror underlättade intervjuerna då vi 

kunde ställa följdfrågor, be om förtydliganden samt möjliggjorde löpande anteckningar. Det 

stärks av det Trost (1993) skriver, att det ibland kan vara en fördel att intervjuarna är två till 

antalet, det kan innebära ett stöd och om intervjuarna samarbetar väl kan intervjun bli bättre 

och ge en större mängd information och förståelse. Trost nämner att intervjupersonen kan 

känna sig i underläge då intervjuarna är två, men vi tror att då vi kände oss tryggare genom att 

vara två, också bidrog till skapandet av en tryggare miljö än om vi varit en.    

 

Intervjuerna varade trettio till sextio minuter. Intervjuerna startade med en repetition av de 

forskningsetiska principerna (se Vetenskapsrådet, 2002) då vi berättade om studien, att 

deltagandet var frivilligt, att de när som helst fick avbryta och att de kunde säga pass om de 

inte ville svara på någon fråga. Vi förklarade syftet med inspelning och bad om tillåtelse 

vilket samtliga samtyckte till. Vi berättade även att vi enbart använder den information som 

framkom under intervjuerna till vår uppsats. Vi informerade även att en av oss ledde intervjun 

och att den andra hade en mer tillbakalutad roll som skulle anteckna, ställa följdfrågor och 

finnas som stöd till den som ledde intervjun. Vi behöll samma roller under samtliga 

intervjuer, vilket gjorde oss mer samspelta och bekväma i rollerna som intervjuare.  

 

5.6 Inspelning, transkribering och utskriftsredigering 
Vi spelade in intervjuerna digitalt. Som en extra säkerhetsåtgärd använde vi oss av två 

inspelningsapparaturer. Trost (1993) tar upp fördelar och nackdelar med inspelning och 

poängterar att vid tolkning och analys är undersökarens minne viktigt, därför kan intervjuarna 

med fördel skriva ner personliga anteckningar i anslutning till intervjuerna. I enlighet med 

detta skrevs spontana reflektioner ner efter intervjuerna för att vi senare skulle kunna minnas 

vad och hur intervjupersonerna uttalat sig. Samtliga intervjuer transkriberades till fullo, så 

långt som möjligt ordagrant, där en intervjuare transkriberade tre intervjuer och en intervjuare 

transkriberade två.  

 

Kvale (1997) skriver att uttalanden i intervjuer skapas av både intervjuare och intervjuperson 

tillsammans och hur transkribering är att översätta från talspråk till skriftspråk. Vi försökte att 

transkribera i talspråk, men omvandlade till skriftspråk vid presentation av citaten i enlighet 

med det Trost (1993) skriver om att en omvandling till skriftspråk kan vara mer etiskt än att 

ange uttalanden i talspråk. Även ord som intervjupersonerna använde återkommande 

(exempelvis ”liksom”), har uteslutits för att identifiering av intervjupersonerna ska försvåras. 

Vidare markerade vi paus/tystnad med …, vid fniss eller skratt har vi skrivit (skratt), vi har 

dock uteslutit vissa bekräftande ord och läten från intervjuarna/intervjupersonerna. Vid 

citatpresentation har vi även ändrat intervjupersonernas uttalanden av case managernas namn 

eller kön till ”den”. 

 

5.7 Dataanalys  
Inte heller för textanalys finns några standardmetoder men det vanligaste sättet för dataanalys 

är kodning och kategorisering av intervjuuttalanden (Kvale, 1997). Vi använde oss dels av 

analysredskapet att ställa preciserade frågor (se Esaiasson et al., 2004) till transkriberingarna 

och kodade utifrån svaren, samt kategoriserade.  Frågorna till transkriberingarna utformades 
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ur syfte, frågeställningar och rollteori, med början i våra två första frågeställningar, och gav 

utifrån svaren olika kodbeteckningar (se bilaga 2 för frågorna). Utifrån en transkriberingssida 

i taget kodade vi var och en för sig utifrån svaren och jämförde därefter kodningarna med 

varandra. Detta möjliggjorde diskussion vid eventuell olik kodning eller bekräftelse av 

överensstämmande kodning. När alla transkriberingar kodats på följande sätt, valde vi att 

utifrån kodningen lägga in materialet i nytt dokument.  

 

Vi gick vidare i bearbetningen av materialet och gjorde kategoriseringar för att få fram en 

mening genom skapandet av enheter som utgår ifrån ”just den typ av fakta man har att 

bearbeta” (Ely et al., 1993, s.159). Kvale (1997) talar om meningskategorisering som en 

kodning i kategorier. Våra använda kategorier hade delvis utvecklats med start från 

intervjutillfällena, där vissa mönster sågs i de anteckningar vi förde både under och efter 

intervjun. Men de växte också fram under analysens gång, med begrepp från 

intervjupersonerna, från teorin samt från oss själva. Detta beskriver Kvale som en framväxt ad 

hoc av kategorier. I det kodade materialet skapade vi kategorierna: skjutsa/åka bil/hämta, 

kontakt med/åt/för klienten, följa med klienten på möten/annat, annat som görs ihop, 

beskrivningar av case managern och dennes arbete. Samt: inledande presentation av case 

managern och tillhörande förväntningar på vad case managern borde göra, och slutligen 

nuvarande förväntningar/vad case managern bör göra.  

 

För resultatanalysen, som Kvale (1997) beskriver som att innebörder i intervjuerna utvecklas 

och klarläggs, gjordes en slutlig tolkning i relation till syfte, frågeställning och vårt teoretiska 

perspektiv. I analysen lyftes också resultat från tidigare studier in. För att besvara 

frågeställning tre om likheter och skillnader mellan klienternas beskrivningar och projektets 

arbetsbeskrivning för case managern, ställdes våra tidigare analyser mot innehållet i 

arbetsbeskrivningen.  

 

5.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Under studiens gång har vi beaktat validiteten då vi tänkt på alternativa tolkningar, alternativa 

synsätt och alternativa teorier i utformning och bearbetning. Samband mellan syfte, 

frågeställningar, intervjufrågor, frågor till transkriberingar, kodningar, kategoriseringar och 

analys har hela tiden ifrågasatts av oss själva ifråga om logisk härledning, rimligheten i 

tolkningar och beaktande av alternativa tolkningar, teorier, åsyftningar och dylikt. Detta 

härrör sig till det Kvale (1997) skriver om att tanken på kunskapen och verkligheten som 

något objektivt och sant har skingrats i den postmoderna epoken:  

 
”Kunskapen föreställs inte längre spegla verkligheten utan betraktas som en social 

konstruktion av verkligheten. Sanning skapas genom dialog; valida kunskapsanspråk 

framträder när konkurrerande tolkningar och handlingsalternativ diskuteras och blir 

föremål för förhandlingar bland medlemmarna av en gemenskap” (Kvale, 1997, s.216).  

 

Fokus ligger därför snarare på att falsifiera än verifiera och socialkonstruktionismen, som 

vilar på bland annat postmodernismen, delar ovanstående syn på kunskap, sanning och 

verklighet (Burr, 1995). Att vi dessutom har varit två undersökare under hela processen ser vi 

som en fördel eftersom vi hela tiden växelvis ifrågasatt varandras perspektiv, något som 

breddat samtliga moment av studien.  

 

Andra metodologiska val som har samband med en diskussion om studiens validitet är 

platsvalet för intervjuerna. Projektets lokaler kan förvisso påminna klienterna om pågående 

behandling men vi tror att dessa införlivat en trygghet då miljön är väl känd. Detta tror vi har 



  22 

påverkat intervjupersonerna positivt då en känsla av trygghet kan ge rikare svar än vid det 

motsatta. Detsamma tror vi gäller då intervjupersonerna befann sig i bostaden. Intervjufråga 

12 som rör konkreta områden tror vi också höjt både validiteten och reliabiliteten i 

intervjusvaren då dessa valts för att underlätta för intervjupersonerna att beskriva vad case 

managern gör. Angående om fråga 12 kan ses som ledande fråga, lutar vi oss mot det Kvale 

(1997) beskriver om att det centrala snarare är vart intervjufrågorna leder och att ledande 

frågor därför inte alltid minskar tillförlitligheten i intervjusvaren utan kan stärka dem genom 

att bekräfta svar och tillhörande tolkningar. Våra följdfrågor har också agerat som ett sätt att 

be om förtydliganden och att ibland testa svarens innehåll och därmed öka tillförlitligheten, 

reliabiliteten. Detta är ytterligare en fördel med att vi var två.   

 

Kvale (1997) benämner reliabiliteten i samband med flera faser för intervjuforskningen; under 

intervjutillfället avseende intervjuarens frågor, under transkriberingarna avseende hur 

utskrifterna görs samt analysen, hur kategoriseringarna genomförs. Gällande intervjufrågorna 

utformade vi de flesta frågor som öppna, att det inte skulle gå att svara ja/nej enbart. När det 

gäller intervjufrågorna som rör historiska skeden var dessa av intresse för vår studie men vi är 

medvetna om det Trost (1993) skriver att vi inte får en bild av hur det var då, utan hur 

intervjupersonerna nu upplever att det var då.  

 

Inför transkribering kom vi överens om att vi bland annat skulle transkribera hela intervjuerna 

i talspråk. Trots diskussion om tillvägagångssätt för transkribering kan det ha påverkat 

reliabiliteten då vi upplevde svårigheter att veta var meningar slutade, vad som var 

tystnad/paus och liknande (Kvale, 1997). För att säkerställa reliabilitet samt undvika slarvfel, 

lyssnade vi på avsnitt av de intervjuer där den andre transkriberat för att jämföra textfil och 

ljudfil samt lade extra tonvikt på de partier som upplevdes svårhörda (se Esaiasson et al., 

2004).   

 

Något som också kan höja både reliabilitet och validitet är att vi enskilt kodade en sida i taget, 

eftersom detta möjliggjorde diskussion om kodningen. Detta liknar det Larsson (2005) skriver 

om undersökartriangulering som ett sätt att höja reliabilitet och validitet.   

 

Att vi lånat och inspirerats av frågor från tidigare studier som använts i liknande sammanhang 

med målgruppen, tror vi stärker vår studie. Vi antar att dessa frågor är utformade för att passa 

målgruppen. Vi har med hjälp av dessa frågor försökt undvika misstag i utformandet av 

frågorna likt det Elofsson (2005) skriver om fördelen med att använda frågor från liknande 

undersökningar. 

 

Angående generaliserbarhet menar Kvale (1997) att det utifrån ett postmodernt synsätt söks 

efter det heterogena och ett kontextualiserande av kunskapen snarare än efter en ”universell 

kunskap och kulten av det individuellt unika” (s.210).  Vårt generaliseringsanspråk är därför 

blygsamt och vårt fokus är snarare att skildra hur det kan vara än hur det är. Vårt resultat har 

stora likheter med tidigare resultat på området, vilket skulle kunna innebära att viss 

generalisering är möjlig inom området. Vissa av de studier vars resultat liknar vårt berör 

också annan case management-modell samt annan målgrupp än personer med 

dubbeldiagnoser. Detta kan innebära att generalisering skulle vara möjlig också på andra 

modeller och målgrupper där case management tillämpas.  

 

5.9 Etiska överväganden  
 

Informationskravet och samtyckeskravet 



  23 

Samtliga intervjupersoner fick ett följebrev (se bilaga 3) som innehöll information utifrån de 

etiska riktlinjerna om informationskrav, samtyckeskrav samt konfidentialitetskrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Följebreven lämnades till klienterna via personal i projektet. Vi 

valde att låta jakande/nekande svar till deltagande anges på en talong längst ner i brevet, 

tillsammans med telefonnummer, och att detta svar skulle lämnas i ett kuvert till personal 

inom projektet som vidarebefordrade detta till oss. På detta sätt ville vi till största möjliga 

mån underlätta för klienterna att inte inför personalen ange om de ville ställa upp eller inte. 

Detta gav klienterna en möjlighet till minskade upplevda påtryckningar från projektets sida att 

medverka i studien, i enlighet med samtyckeskravet (se Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Tre förslag på sätt att komma i kontakt med oss presenterades: frågor/synpunkter kunde e-

mailas, frågor kunde skrivas på talongen för svar via telefon och dels kunde klienterna fråga 

personal inom projektet för att komma i kontakt med oss. Vid intervjutillfället upprepades 

också syftet med studien. I samband med förfrågan om deltagande, uppringning för bokning 

av intervju samt vid intervjutillfället frågades också om intervjupersonerna fortfarande ville 

delta i studien, informerades att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Alla som medverkade var över 18 år och blev också informerade om 

att de kunde säga pass på våra frågor.  Detta innebär att vi återupprepade de etiska principerna 

om informations- och samtyckeskravet (se Vetenskapsrådet, 2002)   

 

Konfidentialitetskravet 

I enlighet med konfidentialitetskravet har vi särskilt beaktat försiktighet vid hantering av de 

personliga uppgifter som framkommit vid intervjuerna. Ljudfiler, transkriberingar och andra 

anteckningar har förvarats på behörigt avstånd från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

också informerat att ljudfilerna inte skulle publiceras samt förstöras efter examination.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar även att utomstående inte ska kunna känna igen enskilda 

intervjupersoner i materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har för att undvika igenkänning lagt 

stor möda på att det inte ska framgå vem som har sagt vad i resultatet. Vi använder oss av ett 

så kallat tematiskt presentationssätt, vilket innebär att uttalanden ”styckas upp efter de teman 

som valts ut” (Svensson, 2007, s.30). Namn/bokstav eller dylikt anges inte och därmed skapas 

inte mönster i uttalanden. På detta sätt ges inte läsaren möjlighet att kunna skapa sig en 

helhetsbild av respondenterna och anonymiteten blir därmed större. Forskningsetiskt är denna 

temamodell motiverad. En nackdel med temamodellen är att personerna/individerna 

försvinner i presentationen. (a.a.). Vi tror att temamodellen är den modell som bäst lämpat sig 

för vår studie, då intervjupersonerna varit kända av projektet. Vår uppgift blev då, med en 

etisk övertygelse därom, att i största möjliga mån skydda intervjupersonerna från att bli 

igenkända. Möjligen har vi inte alltid lyckats med detta, men tror att temamodellen bidragit 

med ett sätt att åtminstone försvåra igenkännande.  

 

Nyttjandekravet 

Vi uppfyller även nyttjandekravet, då det insamlade materialet endast kommer att användas 

inom ramen för vår uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). Det kommer ej att sparas för annat 

ändamål eller delges socialtjänsten.  

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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6. Resultat och Analys 
 

Vi kommer att presentera vårt resultat under huvudrubriker. Dessa har samröre med våra 

frågeställningar och är: vad case managern gör, vad klienterna anser att case managern ska 

göra samt likheter och skillnader mellan klienternas beskrivningar och arbetsbeskrivningen. 

Analys av resultatet gentemot rollteorin, sker löpande under dessa rubriker. Därefter sätter vi 

under separat rubrik vår resultatanalys i förhållande till kunskapsläget och kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av vårt resultat.  

 

6.1 Vad case managern gör 
 

6.1.1 Kontakt case manager – klient 
I intervjuerna framkom upplevelser av hur case managern och klienten har kontakt 

sinsemellan. Kontakten mellan case manager och klient kan ske genom att de träffas och 

intervjupersonerna beskriver hur platserna, tidpunkterna och intervallerna kan variera:  

 

”En gång i veckan, det blir mera om man har tid” 

 

”Hemma hos mig… […]eller så brukar vi träffas på någon annan plats […]”
2
  

 

”[…] det beror på mycket vad jag har för behov eller vad jag gör också den är ju väldigt 

såhär flexibel med sina tider […]”  

 

Case manager och klient har också kontakt över telefon:  

”[…] och i telefonen pratade vi väldigt ofta, flera gånger i veckan och även sent på kvällarna 

när jag var ledsen och så […]”. 

 

Någon annan uttrycker också hur kontakt kan ske via sms: ”… ja det är väl både och ringa 

messar” och ytterligare någon: ”den skickade ett meddelande imorse”.  

 

En intervjuperson uttrycker hur case managern brukar påminna om tider och ger ett exempel 

på hur det inte skett:  

 

”[…] jag sa till den: ’varför har du inte väckt mig! Oh förlåt jag glömde (skratt) skulle jag 

det… nej men du brukar göra det… du har inte sagt att du skulle men du brukar göra det’ ”.   

 

Någon uttrycker också hur telefonsamtal sker i samband med att case manager och klient ska 

träffas:  

 

”Ja vi träffas […] och då brukar vi höras, höra av oss … eller åtminstone jag brukar slå en 

pling och sen ringer väl den också… och sen blir det väl att den ringer upp om den kan någon 

mer tid […] och frågar om jag har lust att träffas”. 

 

Angående sökandet av kontakt beskriver några intervjupersoner upplevelsen att case 

managern oftast kan nås, och på skilda tider på dygnet och någon uttrycker hur case managern 

varit: ”[…] väldigt tillgänglig till 100 % […]”. Någon annan beskriver hur case managern 

svarat när den åt och sagt: ”[…] kan prata ändå om det inte stör att jag smaskar såhär”.  

 

                                                 
2
 […] markerar utelämnad text i citaten till följd av personlig, utlämnande eller ovidkommande information    
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En av intervjupersonerna beskriver också hur den försökt nå case managern: ”[…] det har väl 

hänt att den inte vill svara någon gång men det är väl förlåtligt”. Någon beskriver också att 

case managern i avsaknad av kontakt med klienten: ”[…] varit uppe och ringt på [någon 

annans] dörr först […] så tänkte den att jag kanske var [där] skulle lämna tid […]”.  

 

Flexibel, tillgänglig och uppsökande  
Klienterna är en referensgrupp till case managerns roll och utifrån denna kontrapositions 

synvinkel (klienternas) undersöker vi en del av case managerns roll nämligen delrollen 

gentemot klienterna. I likhet med det Trost och Levin (1999) skriver om hur delrollen 

hemmafru kan ses innehålla en uppsättning rollsektioner (med hänvisning till Calais, 1966, i 

Trost & Levin, 1999), använder vi samma resonemang på hur klienten uppfattar case 

managerns arbetsuppgifter. Vi väljer att i vår analys göra en indelning av begreppet 

rollsektion i konkret och övergripande rollsektion, där vi stryker under de övergripande första 

gången de nämns. Vi motiverar denna indelning med att detta sätt är vad vi uppfattar rimligt 

då exempelvis att städa skulle kunna ses som en övergripande rollsektion där konkreta 

rollsektioner i så fall skulle kunna vara dammsuga, damma och skura golv. 

 

Utifrån intervjupersonernas upplevelser kan vi utläsa flera sådana rollsektioner som klienten 

upplever tillhör delrollen. Övergripande rollsektioner tycker vi kan sammanfattas i att vara 

tillgänglig, då kontakt kan tas på olika sätt och på skiftande tider men också att vara flexibel, 

då kontakten sker utifrån klientens behov och på olika ställen. Konkreta rollsektioner på att 

vara tillgänglig är ringa till klienten, sms:a till klienten, men också det motsatta, det vill säga 

ta emot sms och ta emot samtal. Vissa uttalanden kan också förstås som att en rollsektion är 

att söka upp klienten, det vill säga att arbeta uppsökande, där ringa på någon annans dörr 

exemplifierar detta.   

 

Den intervjuperson som berättar hur case managern inte gjort det den brukar göra, förväntade 

sig att case managern skulle bete sig på ett speciellt sätt. Den skulle ringa och när den inte 

gjorde det sade personen till och ifrågasatte uteblivet beteende. Viktigt för intervjupersonen 

var vad case managern brukar göra inte vad som lovats. Detta tycker vi uttrycker en negativ 

sanktion gentemot case managerns beteende (Dahrendorf, 1973).  

 

6.1.2 Kontaktens innehåll 
Upplevelserna kring vad kontakten mellan case manager och klient består av, uttrycks på 

följande sätt:  

 

Intervjuperson: ”[…] ringt och stöttat så… och skällt”  

Vi/intervjuare: ”och skällt också! (skratt)” 

Intervjuperson: ”men det har bara varit bra då har det blivit så här ’nej [intervjupersonens 

namn]’ så fast på ett fint sätt […]”.  

 

”[…] pratar om allt möjligt […]” att case managern: ”lyssnar på mitt gnäll […] den har 

synpunkter på vissa grejer” 

 

”[…] den lyssnar […] den frågar ’[intervjupersonens namn] hur går det nu klarar du dig 

över helgen’… och så… ibland vet man inte riktigt om man klarar sig över helgen…” 

 

 ”[…] den frågar alltid hur jag mår och vad som är på gång […]” .  
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Vidare hur case managern upplevs: ”[…] inte dömt och lyssnat […]” och som någon som: 

”[…] är ju en slags kompis… som verkar bry sig och lyssnar och så”.  

 

Case managern har för någon ”[…] blivit en person som man kan… ja kan prata mer om 

riktiga saker […] ett slags förtroende för den”, där riktiga saker beskrivs som personliga 

problem.  

 

Samtal kan också röra sådant som inte sker i nuläget:  

 

”Det blir nästa fråga sysselsättning vi har pratat om det… […]” 

 

”[…] nummer ett har liksom varit mera akuta behov så fritiden har vi pratat lite löst om… om 

vad jag är intresserad och vad jag vill göra och så… […]” 

 

 ”Men jag tror den har frågat någon gång vad jag gör på fritid […]”.  

 

Andra upplevelser och andra sammanhang som handlar om kontakten mellan klient och case 

manager kan handla om att case managern:  

 

”[…] verkligen pushat mig till att jag ska återuppta mina studier och den hjälpte mig med 

ansökan […]”  

 

”[…] den verkar ju vara intresserad av att försöka få till stånd någon förbättring i min 

situation […] helt klart att den engagerar sig […] verkar bry sig helt enkelt…”.  

 

”[…] varit ett stöd för mig […]” 

 

”En trygghet […] stått där och brytt sig om mig när saker varit som värst […]”  

 

 ”Den finns ju där… den hjälper ju till […]”.  

 

I samband med missbruks-/beroendefrågor framkommer att case managern: ”[…] kört mig till 

avgiftningar kommit till avgiftningar när det varit tungt för mig… […]” och intervjupersoner 

återger hur case managern sagt: ”Men [intervjupersonens namn] kan du inte försöka vara 

nykter till nästa gång” att den: ”[…] kommer med såhär förslag och tryckt på och så […]”  

 

Eller som en annan röst uttrycker det: ”Absolut absolut till 100 % har den försökt… […] den 

har gjort allt för att jag ska börja må bättre och börja se att jag har andra… möjligheter ... 

än att leva i misär”.   

 

Röster finns kring hur case managern varit delaktig på områden såsom ekonomi och att 

komma ut ifrån hemmet. Någon beskriver upplevelsen av case managern i något vidare 

ordalag, som en ”[…] allt i allo…”.  

 

Många uttalanden nämns i samband med orden ”hjälpa till” eller ”hjälp”:  

 

”Den gör mycket den hjälper till mycket”  

 

”[…] den är inställd till att verkligen underlätta för mig och hjälpa till med allt […]”  
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”[…] är det någonting jag ber om som jag behöver hjälp med och om den har tid […] så gör 

den det och det skulle ju säkert kunna vara…  sjukvård alltså allt sådant också… […]” 

 

”[…] den har stöttat och hjälpt till med saker och få saker och ting gjort… […] den har tagit 

tag i saker och ting […]” 

 

”[…] fixar det på en gång […] det är pang bom så går det den gör allt den säger..[…] den är 

väldigt bra på att hjälpa till med allt […]”.  

 

I samband med samtal om vad case managern gör, när den som intervjupersonerna uttrycker 

det ”hjälper till”, förmedlas också följande upplevelser: ” … den gör så gott den kan… enligt 

sina befogenheter ” att case managern är en person som ”[…] far och flänger och gör så gott 

den kan… […]”. 

 

Någon annan anger att den inte haft en case manager under så lång tid och svarar därför ”vet 

inte” på frågan om case managern varit behjälplig på området hälsa (både psykisk och fysisk) 

samt ger liknande svar på området fritid. En annan intervjuperson uttrycker ett område där 

case managern inte upplevs varit till hjälp: ”Nej den har ju inga möjligheter att hjälpa mig 

med ekonomin”. 

 

Motivera, stötta, engagera sig, ge omedelbar hjälp och göra mycket  
Intervjupersonerna verkar uppleva att kontakten mellan klient och case manager innehåller 

många faktorer. Vi tror att en övergripande rollsektion är att motivera, med konkreta 

rollsektioner bestående av att case managern upplevs som någon som pushar på, som kommer 

med synpunkter och förslag samt för samtal om framtiden. En ytterligare övergripande 

rollsektion för case managern kan vara att stötta, där den utifrån intervjupersonernas 

upplevelse lyssnar utan att döma, är en trygghet samt är någon som finns där. Vi ser även som 

en övergripande rollsektion att case managern engagerar sig där de konkreta rollsektionerna är 

att case managern bryr sig om, frågar hur klienterna mår och om de klarar sig samt är 

intresserad av att få till en förändring i klienternas liv.  

 

Områden som berörs av ovan nämnda rollsektioner är till exempel området fritid (frågat om), 

arbete/sysselsättning (ansökan), missbruk (försökt, kommit till avgiftningar). Gällande fritid 

kan uttalandet att fokus i första hand legat på akuta behov, vara en förklaring till att det vid 

första anblicken kan ses som ett ljumt engagemang från case managerns sida på just det 

området. Det område som berör ekonomi nämns också (hjälper till) där dock en 

intervjuperson har upplevelsen att case managern inte kunde hjälpa denne alls.  Det senare 

kan ses som att intervjupersonen ifråga inte ser detta som en rollsektion tillhörande delrollen, 

utan istället är en uppgift för exempelvis socialsekreterare, eller att klienten ser detta som 

något den själv ska/kan utföra.   

 

Vi har även från en klient stött på uttrycket ”pang bom” vilket vi ser som en konkret 

rollsektion till den övergripande rollsektionen ger omedelbar hjälp. Ytterligare en upplevelse 

av vad case managern gör är den övergripande rollsektionen gör mycket vilket vi tolkar 

utifrån de konkreta rollsektionerna att den hjälper till med mycket samt uttrycket ”far och 

flänger”. En intervjuperson säger ”allt i allo”, vilket vi tycker tyder på att den uppfattar att 

delrollen inbegriper flertalet rollsektioner.   

 

En annan intervjuperson säger att case managern ” …den gör så gott den kan… enligt sina 

befogenheter”, vilket vi tror betyder att klienten uppfattar att case managern är styrd av något 
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annat, såsom annan referensgrupps förväntningar (Dahrendorf, 1973) eller formella 

förväntningar i form av lagar eller riktlinjer (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005).   

 

6.1.3 Vad klient och case manager gör tillsammans 
Exempel på vad case manager och klient gör tillsammans fås från flera håll med varierat och 

ibland återkommande innehåll: ”[…] gå på stan simma… shoppa… vad är det mer… bara 

softa här hyra film eller gå på bio… […]”,”[…] käka lunch när vi varit på något möte […]”, 

”[…]promenera […] fika och pratar och sådär... annars är det inget märkvärdigt tycker 

jag…”.  

 

En intervjuperson uttrycker hur case managern ”[…]den har ju alltid försökt att ordna så att 

jag ska kunna ha någonstans att bo.. […]”. Exempel på sådana aktiviteter i samband med 

bostadsfrågor ges från många håll såsom att de tillsammans gjort studiebesök, att case 

managern tillsammans med klienten ställt klienten i bostadskö, hjälpt till med byte av bostad, 

tillfälliga bostadslösningar, ansökan om träningslägenhet men också mer konkret såsom 

städning i hemmet. 

 

I samtliga intervjuer upplevdes bilåkning som något som case manager och klient gör: ”[…] 

den har ju skjutsat runt mig […]”, en annan uttrycker: ”[…] och sen blir det väl att åka bil 

[…]”. Någon betonar att det upplevs positivt: ”[…] den får ju jättegärna köra runt mig i bil 

hit och dit”. 

 

Vissa beskrev bilåkning i samband med flytt, möten och sjukhusbesök. Några säger till 

exempel: 

 

”[…] den har hjälpt till att flytta... ett flertal gånger, jag vet inte hur många gånger vi har 

suttit i bilen fram och tillbaka till olika ställen […]”  

 

”[…] jo den hjälpte till och hämta mina grejer och… så skjutsa…[…]”.  

 

 ”Ja när vi hade möte i Skärholmen och jag var i [annan ort] då kör den mig hit […]” 

 

Någon säger hur den frågar case managern: ”Jag frågar den om den kan låna bilen då… för 

att bestämma det innan… då säger den om den kan då eller inte eller har tid […]”. 

 

Utöver ovanstående gavs uttryck för en annan situation då hämtning kan ske: ”[…]så sen har 

den hjälpt till jättemånga gånger när jag… hamnat i lite problem…  gjort bort mig sådär då 

har den ju hämtat mig bland annat […]”.  

 

Några intervjupersoner berättar om det case managern gör på följande sätt: ”[…] de gör ju så 

gott det går, sedan är det upp till mig och … att följa det […]”. En annan intervjuperson 

uttrycker: ”[…] även om den har hjälpt mig så har det varit på mig som det fallit […]”. 

 

Aktivera, åka bil och tidigare angivna rollsektioner: 

I det första stycket återges många olika exempel på vad case manager och klient kan göra 

tillsammans. Vi hade svårt att vid första anblick hitta en övergripande rollsektion som beskrev 

alla dessa. Kan vissa exempel på aktiviteter ses som rent praktiska? Det vill säga mat efter 

möten för att personerna behöver äta, eller shopping för att saker behöver inhandlas? Eller 

kanske kan aktiviteterna ses som en normalisering av klienternas liv, där dessa saker är vad 

som skulle kunna klassas som ”normala” inslag i ett vardagligt liv, då till skillnad från 
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exempelvis missbruk eller kriminalitet. Någon uttrycker också att de aktiviteter som görs ihop 

inte är något märkvärdigt vilket skulle kunna stärka att det upplevs som något rent praktiskt 

också för intervjupersonen. Vi tycker oss dock ha funnit den övergripande rollsektionen att 

aktivera kunna täcka in alla dessa aspekter. Många av dessa aktiviteter verkar också ske 

utanför kontorets väggar, och i vissa fall också utanför kontorstid och det skulle kunna 

kopplas tillbaka till det vi nämnde under tidigare avsnitt om de övergripande rollsektionerna 

vara flexibel och tillgänglig.  

 

För att hänvisa till tidigare analys, kan vi kanske se flera av aktiviteterna såsom shoppa, titta 

på film och promenera som just fritidssysselsättningar. Intervjupersonerna har i tidigare 

avsnitt uttryckt vad som skulle kunna ses som ett ljummet deltagande på området fritid från 

case managerns sida. Där fokus snarare varit de akuta behoven i klienternas liv. Frågan är 

dock om intervjupersonerna upplever något de gör med en anställd (i detta fall case 

managern) som fritid, eller om det i sig förutsätter frånvaro av tjänstemän.   

 

I det stycke som berör bostadsfrågor tycker vi oss se uttalanden som är exempel på 

upplevelsen av den övergripande rollsektionen att case managern engagerar sig. Detta kan 

styrkas med uttrycken för att den gett flytthjälp, eller att den ”alltid försökt ordna” för boende, 

men också att den hjälpt klienten med att ställa sig i bostadskö. Där case managern, i likhet 

med tidigare resonemang, försöker få till en förändring i klienternas liv, i detta fall i 

bostadsfrågor.  

 

Konkreta rollsektioner såsom att skjutsa, hämta och köra klienten framkommer från 

intervjupersonerna i olika sammanhang såsom vid flytt, sjukhusbesök eller möten. 

Tillsammans tror vi dessa konkreta rollsektioner kan utgöra den övergripande rollsektionen 

åka bil. Bilåkning återkommer i intervjupersonernas berättelser, och verkar utgöra en så stor 

del av hur de beskriver vad case managern gör, att vi låter den stå som en egen övergripande 

rollsektion. I och med att bilåkning sker i samband med sådant som flytt, sjukhusbesök och 

möten skulle vi också kunna se den övergripande rollsektionen bilåkning som en förutsättning 

för en annan övergripande rollsektion, nämligen den att case managern engagerar sig. Kanske 

kan också det faktum att bilåkning sker i många skilda sammanhang vara ett exempel på vad 

en intervjuperson sagt i tidigare avsnitt om att case managern ”far och flänger”.  

 

Att en intervjuperson frågar case managern om denne har tid och möjlighet att använda bilen, 

kan vi se som en uttryckt förväntning på att case managern ska kunna använda bilen, för till 

exempel hämtning och skjutsning. Med andra ord en förväntning på rollsektionen att åka bil.  

Detta tycker vi också stöds i uttalandet: ”[…] den får ju jättegärna köra runt mig i bil hit o 

dit”.  

 

Vi kunde också urskilja en något speciell situation där bilåkning sker, och detta syns i 

uttalandet om att case managern hämtar klienten när den hamnat i problem. Det här liknar den 

situation som nämndes under tidigare avsnitt, där case managern knackade på någons dörr och 

sökte klienten. Också här sker en typ av den övergripande rollsektionen att arbeta uppsökande 

då klienten söks på flera håll. Huruvida det är klienten själv som ber om hämtning eller om 

det är case managern som agerar på eget initiativ framkommer inte av intervjupersonens 

uttalande men vi tycker ändå att detta kan ses som underlag för att kallas uppsökande arbete.  

 

Ytterligare en upplevelse från klienternas sida om case managerns rollsektioner kan vi se i 

sista stycket. Där uttrycker intervjupersonerna något som kan ses som en begränsning i case 

managerns arbetsuppgifter som härrör sig till klienterna själva. Klienterna verkar uppleva hur 
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case managern försöker initiera aktiviteter eller förändring, men att det är intervjupersonerna 

som har ansvaret för att det ska ske, och ibland avböjer. Kanske kan vi se detta som 

intervjupersonernas sätt att se på delrollen case manager i relation till klienten. Där de ser sig 

själva i egenskap av klienter som delaktiga och bidragande till delrollens beteende.  

 

Att klienterna avböjer förslag skulle också kunna ses som en form av negativ sanktion 

(Dahrendorf, 1973), att klienterna avböjer förslag från case managerns sida för att betona att 

det inte går väl samman med förväntningarna på case managerns beteende.   

 

6.1.4. Case managerns kontakt med klientens kontakter 
I intervjuerna framkommer också hur case managern är involverad i andra kontakter i 

klientens liv:  

 

”Ja… den fixade ju ett möte med en socialsekreterare […]”   

 

”[…] den har ju varit jättehjälp med… med socmöten och sådana saker… […]” 

 

”[…] den har ställt upp och varit med mig på möten bland annat… […]”  

 

En av intervjupersonerna uttrycker också att den kan ringa till case managern efter möten:  

 

”Ja… jag ringer ibland och frågar… vad sa vi på mötet egentligen […] kom vi fram till 

någonting… (skratt) […] det är lättare att prata med en i telefon än fem stycken samtidigt 

[…]”.  

 

En annan röst är hur ”[…] det blir ju rörigt när man har jättemycket kontakter överallt […] 

det är ju jätteskönt att den finns liksom […]”. Och någon annan uttrycker att när case 

managern var med på möte var det för att ”Den ville gärna vara med och se vad som händer 

och så”.  

 

Andra kontakter där case managern är inblandad kan enligt intervjupersonerna vara i samband 

med sysselsättning och hälso-/sjukvård, där case managern ordnat med kontakt och följt med. 

Andra områden kan vara bostad, hur case managern förmått: ”[…] komma i kontakt med till 

exempel hyresvärden och så…”. Eller att case managern: ”[…] har ju hjälpt mig i kontakten 

med socialtjänsten […]”.  

 

När det kommer till upplevelsen av vad case managern gör när den tar dessa kontakter, kan 

det låta såhär: ”Den ringde väl och pratade med dom sen ringde den upp mig […]” en person 

beskriver att case managern hört efter ”[…] hur det hade gått om det hade gått igenom eller 

inte”. Flera intervjupersoner upplever att case managern tagit reda på information åt dem.  

 

Flera uttrycker hur saker avancerat i och med case managerns inblandning på olika områden, 

till exempel bostad och insatser från socialtjänsten:  

 

”[…] när jag själv försökte med brev eller telefon så hände ju ingenting…” 

 

 ”[… ]den gör allting den kan göra liksom och den gör det på en gång (skratt) […]” och 

utvecklar att det är viktigt för att ”[…] så är det ju så frustrerande… och… vilja någonting 

och så händer de aldrig någonting för att allting tar så lång tid […]”.  
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”(suck) det blev ju lite fart på det hela jag tjatade […] sen när den kom in i bilden då gick det 

såhär fort (klapp med hand)[…]”.  

 

En intervjuperson beskriver något liknande: ”[…] varit drivande […]” 

 

Flera intervjupersoner beskriver hur case managern också varit involverad på området familj, 

i klientens kontakter med familjemedlemmar. Det kan vara: ”Där har den gått in och medlat 

mycket […]” och andra beskriver hur de och case managern gemensamt besöker familjen, till 

exempel för att fika och prata.  

 

Det är inte i alla kontakter som intervjupersonerna upplever att case managern är involverad, 

detta uttrycks som:  

 

(apropå kontakt med specifika myndigheter): ”Men det behöver jag inte den till… det är en 

bagatell… […]”  

 

”Nej det har inte blivit så än”  

 

Och någon säger: ”[…] ber jag om det så gör den ju säkert det så hjälper den ju till det är 

inga problem […]”  

 

(apropå området familj): ”Men det har jag inte bett om heller […]” 

 

Företräda, samordna och klargöra 
I ovanstående uttalanden från intervjupersonerna kan vi utläsa flera rollsektioner. Vi tolkar 

uttalanden om att case managern kan träda in och fixa praktiskt med sådant som möten, att 

den sitter med på möten eller kan ringa samtal åt/för klienten som konkreta rollsektioner på 

den övergripande rollsektionen att företräda. Detta företrädarskap kan visa sig inom många 

olika områden, på området kontakt med myndigheter, då case managern upplevs både ordna 

med möten och underlätta kontakten med exempelvis socialtjänsten. Men också på området 

bostad, i och med kontakt med hyresvärd, kontakt med klienters familjer genom att medla, 

och på området sjukvård där den följer med klienten till sjukhus/annan medicinsk inrättning.  

 

I och med detta företrädarskap uttrycker också en intervjuperson hur den upplever att case 

managern kan klargöra, något vi tolkar som en övergripande rollsektion, då den beskriver hur 

den kan ringa upp case managern och faktiskt fråga vad som sagts på möten istället för att 

ringa flera. Vi tycker oss också se den övergripande rollsektionen att samordna. Case 

managern upplevs inte bara följa med på möten, utan också både sköta och ordna med 

kontakter, det vill säga sätta klienterna i relation till andra.  

 

Det är intressant att se hur vissa intervjupersoner skiljer sig åt i uttalanden om vilka områden 

case managern varit aktiv inom. Vi ser i sista stycket i resultatet röster som inte anser att case 

managern behövs eller hur de inte bett om hjälp på ett visst område. I likhet med upplevelsen 

att case managern inte kan hjälpa till på området ekonomi, är också detta röster om områden 

som för dem inte tillhör delrollen. Case managern behöver eller kan helt enkelt inte vara 

delaktig, hjälpa till eller vara aktiv på samtliga områden i klientens liv. Detta innebär även att 

förväntningen att case managern ska utföra uppgiften kan saknas, förutom i uttalandet ”Nej 

det har inte blivit så än”, där vi tänker oss att det finns en förväntning att case managern ska 

kunna bistå med denna rollsektion om klienten uppfattar det nödvändigt. 
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6.2 Vad klienterna anser att case managern ska göra 
 

6.2.1 Förväntningar då och nu 
I samband med berättelser om hur case managern introducerades första gången, tog vi del av 

ursprungliga tankar om vad intervjupersonerna trodde om case managern. Dessa tankar 

skiftade: 

 

 ”Jag tyckte det var jättebra… för jag hade ju vi hade ju pratat lite innan om att någon slags 

kontaktperson innan det här… så att nä men jag tyckte väldigt positivt…” 

 

”[…] titta på den då… vad det är för någonting… den var ju rolig” 

 

”[…] jag sa ju det ’okej vi kan ju börja träffas så får vi väl vad det leder till’.. så var det inge 

mer” 

 

”Nej men när de började prata lite löst om att […] det skulle komma någon som man kunde 

gå och åka och bada med eller åka och en fika med och sådana saker så tänkte jag ’men 

herregud vad är det här för något? Det låter ju helt idiotiskt’ men då hade jag ju inte den 

rätta bilden… det var sen senare jag förstod vad det var för någonting men då när de la ut det 

för mig så tänkte jag men vad är det för något […]” 

 

Några andra uttryckte också upplevelsen att tankarna förändrats över tid:  

 

”[…] tyckte det mest var jobbigt när jag såg dens nummer på nummerpresentatören på 

mobilen men nu i efterhand då förstår jag att hade den inte funnits där när det var som värst  

[…]så kanske inte jag hade stått där jag gör… […]”.   

 

”[…] det kan ju låta väldigt bra men sen visade det sig att det var väldigt bra också”. 

 

Intervjupersonerna berättade också om sina upplevelser kring vad de idag tycker att en case 

manager ska göra. Några intervjupersoner beskriver:  

 

”[…] en sån bör vara.. inte döma alla folk efter en mall utan förstå att alla människor är 

olika vad det nu är man har för problem om man är missbrukare om man har gått på en 

speciell drog eller om man har psykiska besvär… och väga in allting och jobba efter det… 

tycker jag är viktigt. Och tillgänglighet ofta när man försöker nå folk som jobbar som 

socialsekreterare är det omöjligt att få tag på dom […] utan det är viktigt tycker jag, 

tillgänglighet…  […]  inget ska vara svårt utan det ska vara lättsamt för det är inte kul att be 

om hjälp alla gånger det drar man sig för.”  

 

”Det heter ju samordnare på svenska… då får den väl samordna… ser till att alla personer är 

på rätt plats på rätt tidpunkt… och att alla förstår vad man säger… och att man kommer fram 

till någonting… man får ett svar… tycker jag…” 

 

”[…] alla kontakter, hjälpa till, stötta […]” 

  

En annan röst beskriver hur det är viktigt att case manager och klient: ”[…] kommer bra 

överens […] har respekt för varandra […]” men uttrycker även att: ”[…] det kanske blir fel 

om det blir… om man får för personlig relation […]”.   
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Och någon annan uttrycker något liknande:  

 

”Det är alltid viktigt att respektera den personliga integriteten för det kan ju bli att om man 

kommer nära den personen som jobbar som case manager så kan det vara lite svårt att sätta 

gränser […] till exempel så behöver inte hon eller han fråga vem det är som ringer när 

telefonen ringer […]”  

 

Någon relaterar sina funderingar kring vad en case manager bör göra till dess arbetsvillkor: 

”[…] desto mer de får betalt desto mer ska dom göra (skratt)” och funderar kring om det 

finns fler än de två case managers personen hört talas om och säger”[…] det finns gränser 

hur mycket en människa kan klara av också […]”.  

 

Någon säger följande angående vad de tycker att en case manager bör göra: ”Det är en för 

svår fråga […] så jag säger pass. jag kan för lite för det” men svarar gällande vad dens egen 

case manager bör göra: ”Ja det är som den gör […] det är bra. ”.  

 

Någon annan uttrycker något liknande om sin case manager:  

 

”[…] jag kan inte komma på någonting för jag tycker att det den har gett det har hjälpt det 

har räckt för mig i alla fall.. och jag tycker ändå att jag har varit ganska krävande (skratt) 

[…]”.  

 

Ytterligare någon uttrycker: ”Jag vet inte vad man kan be om […] och jag har inte frågat 

heller” men intervjupersonen säger också ”Jag har inte bett om någonting som den inte har 

gjort”.  Andra röster är: 

 

”Det är ju ganska ny jobb de vet ju knappt själva vad de har för uppgifter (skratt) hur ska jag 

veta det”. 

 

”Nä eftersom jag har ju insett den har ju inte några möjligheter att… få till stånd någon 

större förändring i saker och ting… […]” och att case managern: ”[…] står ju mycket mellan 

mig och sina överordnade… […]”.  

 

Förväntningar på rollsektioner tillhörande case managern 
De ursprungliga tankarna kring vad case managern skulle kunna göra tror vi ledde till 

förväntningar som baserades på hur rollsektionerna enligt de formella beskrivningarna av case 

managerns arbetsuppgifter förmedlades till klienterna. Reaktionerna var skiftande och vissa 

röster uttryckte hur de inte hade några större förväntningar, vilket vi utläser ur uttryck såsom 

”se vad det leder till”. Kanske kan detta ses som ett eventuellt prövande/testande av 

yrkesrollen, se om den faktiskt kan åstadkomma något överhuvudtaget. Med andra ord en 

ganska stark skepticism, eller negativ förväntning, i inledningsskedet. Att det var svårt att få 

grepp om vad som ingick i case managerns arbetsuppgifter (och därmed rollsektioner) syns i 

uttalandet från intervjupersonen som säger att den upplevde hur det lät idiotiskt vid den första 

presentationen av tjänsten.  

 

Intervjupersonen som beskriver hur presentationen av yrkesrollen framstod som idiotisk, fick 

exempel på saker som case manager och klient skulle kunna göra ihop som vi tidigare angett 

under den övergripande rollsektionen att aktivera. Det är intressant hur intervjupersonen 

tyckte detta verkade urbota dumt men att denna bild förändrades när den senare fick en mer 
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korrekt bild av yrket. Vi tolkar det som att intervjupersonen blev mer positiv till yrkesrollen 

då den insåg att yrkesrollen omfattade mer än enbart att aktivera, och därmed ändrades även 

de ursprungliga förväntningarna till nya förväntningar. Att intervjupersonernas ursprungliga 

tankar om case managern förändrats kan vi koppla till det Dahrendorf (1973) nämner om hur 

förväntningar inte är konstanta över tid. Det som uttrycks om att insatsen case manager kan 

formuleras fint, men också blev bra kan vara en förklaring till varför inte fler negativa 

sanktioner framkommit i intervjuerna. Kanske tycker många av de intervjuade att case 

managerns beteende på ett adekvat sätt överensstämmer med de förväntningar de hade.  

 

I det som intervjupersonerna anger att en case manager ska göra skildras olika upplevelser. 

Utifrån beskrivningen att case managern ”inte ska döma” och ett konkret uttalande att case 

managern ska ”stötta” ser vi att det riktas en förväntning att case managern ska utföra den 

övergripande rollsektionen att stötta. Vi ser även uttryck för förväntningen att case managern 

ska ha en inställning som handlar om att se till den individ som den möter, till exempel i 

uttalandet ”förstå att alla människor är olika”. Detta tolkar vi som en förväntning om en 

övergripande rollsektion som vi väljer att kalla att arbeta individuellt utformat. Vi kan även se 

förväntning på de två övergripande rollsektionerna att vara tillgänglig och flexibel, där det 

första uttrycks ordagrant och det senare härrör sig ur att case managern ska utgå från att ”inget 

ska vara svårt”. 

 

I ett uttalande nämns att case managern bör ha en samordnande funktion och en annan säger 

att den bör hantera alla kontakter, vilket vi ser genererar förväntningen om den övergripande 

rollsektionen att samordna. Vi ser även en förväntning om att case managern bör ha en 

rollsektion att företräda, utifrån att case managern kan vara behjälplig i att göra så att ”alla 

förstår vad man säger”. Dessutom nämns uttryckligen att case managern ska utföra den 

konkreta rollsektionen hjälpa till, som är en del av den övergripande rollsektionen göra 

mycket, och vi ser detta som ytterligare en förväntning.  

 

Fler förväntningar på att case managern ska arbeta individuellt utformat är upplevelsen att 

case managern bör ha respekt för den personliga integriteten. Detta tillsammans med 

förväntningen om att det kan bli mindre bra om case managern och klienten får en alltför 

”personlig relation” anser vi kan härröra till att det finns en förväntning att case managern 

ska arbeta utifrån den övergripande rollsektionen professionell inställning.  

 

En intervjuperson berättar om hur case managerns arbete bör bero på hur många de är och 

vilken lön de får. Detta tycker vi tyder på en insikt om att rollen som case manager är ett yrke 

samt att klienten ser en begränsning i hur många rollsektioner som kan ingå i delrollen case 

manager i relation till klienten. Med andra ord att intervjupersonen har en förväntning om att 

en case manager inte kan ha alltför många arbetsuppgifter, eftersom arbetsuppgifterna 

bestäms av de formella förväntningar (dokument, riktlinjer) som också ligger till grund för 

case managerns lön. 

 

Någon säger att den inte kan veta vad case managern bör göra eftersom case managern knappt 

vet det själv. Detta skulle kunna tyda på att personen ifråga upplever att de formella 

förväntningarna på case managern avseende arbetsuppgifter är otydliga eller helt saknas. 

Andra uttalanden tyder på en osäkerhet inför vad en case manager bör göra. I förhållande till 

sin egen case manager upplever intervjupersonerna att det den gör är tillräckligt. Detta skulle 

kunna ses som att det inte finns några ytterligare förväntningar på vad en case manager ska 

göra men det kan även bero på att intervjupersonerna inte har insikt eller vetskap om vad mer 

de kan ”använda” sin case manager till. I samband med detta uttalar en intervjuperson sig om 
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att det case managern gjort är tillräckligt för intervjupersonen själv. Något vi tycker är 

ytterligare ett uttalande som stärker förväntningen på att case managern ska utföra sina 

uppgifter baserat på ett arbete som är individuellt utformat, med hänsyn till varje enskild 

klient.  

 

Vi kan även i ett uttalande se förväntningen om att case managern inte kan förändra något 

alls. Det nämns också en upplevelse om att case managern utför sitt arbete mitt emellan 

klienten och case managerns överordnade. Vilket kan tyda på att intervjupersonen ser att case 

managern har olika delroller, exempelvis delrollen, case manager i relation till sin chef. På så 

sätt kan vi tolka det som att intervjupersonen sätter in case managern i en typ av institutionellt 

sammanhang, där placeringen upplevs som begränsande för case managerns delroll i relation 

till klienten.  

 

6.3 Likheter och skillnader mellan klienternas beskrivningar och 

arbetsbeskrivningen 
 

6.3.1 Informella och formella beskrivningar 
Såsom Calais (1966 i Trost & Levin, 1999) beskriver ingår rollsektioner i delrollen.  En roll 

består även av de förväntningar som riktas mot den (Aubert, 1979).  Intervjupersonernas 

upplevelser av vad en case manager gör och vad den förväntas göra utgör därmed 

tillsammans, ur klienternas synvinkel, en beskrivning av delrollen case manager i relation till 

klienten. Denna beskrivning kommer vi först att kort sammanfatta och sedan ställa i relation 

till den arbetsbeskrivning som tillhör case managers inom projektet. Såsom Lennéer-Axelson 

och Thylefors (2005) skriver kan förväntningar vara både informella och formella. Vi ställer 

de informella beskrivningarna från referensgruppen bestående av klienterna mot de formella 

förväntningarna/beskrivningarna i form av projektets arbetsbeskrivning. Detta i likhet med att 

elever på en informell nivå är referensgrupp till lärare (Dahrendorf, 1973). 

 

Vår analys av klienternas beskrivning av delrollen case manager utgörs av följande 

övergripande rollsektioner: vara tillgänglig, flexibel, arbeta uppsökande, motivera, stötta, 

engagera sig, ge omedelbar hjälp, göra mycket, aktivera, åka bil, företräda, klargöra, 

samordna, arbeta individuellt utformat samt arbeta utifrån professionell inställning. 

Tillsammans är dessa rollsektioner den informella roll (Aubert, 1979) som framträtt ur 

intervjupersonernas upplevelser. När rollsektionerna sätts i relation till projektets formella 

förväntningar på yrkesrollen case manager, sätter vi den informella rollen mot den formella.  

Många övergripande rollsektioner finns med i arbetsbeskrivningen men vissa är mer otydliga 

eller saknas helt.  

 

Enligt projektets arbetsbeskrivning har case managern en formell förväntning på sig att 

”skapa kontakt med klienten” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Detta anser vi kan innefattas i de 

övergripande rollsektionerna vara tillgänglig samt flexibel, då dessa rör case managerns 

kontakt med klienter på olika sätt och vid olika tidpunkter. Till den informella rollen finns 

även en förväntning på att denna kontakt ska bestå av arbete utifrån professionell inställning. 

Det grundas på upplevelsen att relationen inte ska vara alltför personlig och uttalandet att 

”Det är alltid viktigt att respektera den personliga integriteten […]”.   

 

En förväntning som hör till den formella rollen case manager är att den skall arbeta 

uppsökande. Detta ser vi även finns i den informella rollen case manager. En annan 

förväntning på den formella rollen är att case managern ska ”uppmärksamma, initiera, och 

samordna behov och insatser” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Där anser vi att det finns en likhet 
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med den informella förväntningen på att case managern ska uppmärksamma behov inom den 

övergripande rollsektionen engagera sig, där case managern bland annat frågar klienten om 

den klarar sig. Det finns även en informell förväntning om att case managern ska initiera 

insatser inom den övergripande rollsektionen att aktivera. Där case managern varit aktiv bland 

annat inom området fysisk hälsa. Aktivera, som en beskrivning av den informella rollen, kan 

liknas med den formella genom ”Bryta isolering; motivera klienten till sysselsättning och 

aktiviteter, uppföljning av insatserna” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Den senare delen av 

arbetsuppgifterna har dock inte återfunnits konkret beskriven i den informella rollen. 

 

Till den formella rollen hör även ”akuta insatser” (Älvsjö sdf, 20080402, s.2). Detta anser vi 

motsvarar beskrivningen av den informella rollen på så sätt att case managern omfattar de 

övergripande rollsektionerna ge omedelbar hjälp samt arbeta individuellt utformat. En annan 

formell förväntning på rollen är att case managern ska ”motivera till förändring av vanor som 

rör drogintag” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Det överensstämmer med klienternas beskrivning 

av den informella rollen case manager där det finns upplevelser om att denne inom området 

missbruk har de övergripande rollsektionerna motivera, engagera sig samt stötta.  

 

Det finns en formell förväntning på att case managern ska ”lokalisera och hålla kontakt med 

de aktuella instanserna. Säkerställa att klienten och de olika instanserna upprätthåller kontakt” 

(Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Detta tycker vi motsvarar förväntningen på den informella rollen 

genom den övergripande rollsektionen samordna, både genom att case managern sätter 

klienten i kontakt med andra samt att case managern i vissa fall upprätthåller den kontakten 

för klientens räkning. En förväntning på den formella rollen som till viss del stämmer överens 

med förväntningen på den informella rollen är ”Ansvara för att beslut tas av respektive 

befattningshavare” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Vi har för denna rollsektion delade meningar 

bland klienternas upplevelser. I den övergripande rollsektionen att företräda ingår att 

klienterna i kontakten med myndigheter ser att det går snabbare men även upplevelsen av att 

case managern är begränsad i en position mellan klienten och överordnade.  

 

Den informella rollen att samordna och företräda motsvaras av att den formella rollen ska 

”agera ombud för klienten. Bevaka samhälliga (sic) rättigheter och skyldigheter. Följa med 

och stödja klienten i kontakter med myndigheter, landsting och andra berörda 

samverkanspartners” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Vi tror också att den informella 

rollsektionen att klargöra ingår här. I den informella rollbeskrivningen av case managern har 

vi inte fått något konkret som visar på att case managern jobbar efter följande förväntning på 

den formella rollen: ”sammankalla till nätverksmöten och andra samarbeten med klientens 

bästa i fokus” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Däremot kan vi se likheter med att klienterna 

upplever den informella rollen med övergripande rollsektioner såsom att samordna, företräda, 

ge omedelbar hjälp samt att göra mycket. Dessa rollsektioner skulle tillsammans kunna vara 

uttryck för upplevelsen att case managern arbetar med klientens bästa för ögonen.   

 

Det finns vissa förväntningar på den formella rollen case manager som vi inte har uppfattat 

återkommer i den informella rollen case manager, däribland: ”motivera till kontakt/fortsatt 

kontakt med teamet” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). Det kan bero på att rollsektionen inte 

uppmärksammas av klienterna i delrollen case manager i förhållande till klienten. Eller att 

våra intervjufrågor var ställda så att detta inte kom att omfattas av vad klienten upplever att en 

case manager gör eller bör göra. 

 

En ytterligare förväntning på den formella rollen är att case managern ska ”upprätta 

vårdplaner med realistiska mål och delmål. Följa upp vårdplaner” (Älvsjö sdf, 20080402, s.1). 
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Detta har vi ej funnit som rollsektion tillhörande den informella rollen, men vi kan se detta 

som en del av den övergripande rollsektionen att arbeta individuellt utformat, där individens 

behov styr vad case managern gör. Vi har inte heller i intervjuerna funnit uttalanden som 

uppmärksammar den formella förväntningen ”Dokumentera teamets insatser” (Älvsjö sdf, 

20080402, s.1). Detta är troligen en rollsektion som inte tillhör delrollen case manager i 

förhållande till klienten, och framkommer därför inte som en beskrivning av den informella 

delrollen.  

 

Till den formella rollen hör även att case managern ska ”Samarbeta med boendestödjaren i 

ADL-träning, socialträning, och övrigt arbete. Motivera till provlämning och medicintagning” 

(Älvsjö sdf, 20080402, s.2).  Detta är inget vi kan tolka som en del av beskrivningen av den 

informella rollen. Det kan härröra sig till att boendestödjaren i sig har samma uppgifter som 

case managern för vissa klienter. Det kan även bero på ett individuellt utformat arbete, att en 

del inte har en boendestödjare eller att det inte är något som uppmärksammas i delrollen case 

manager i relation till klienten. Dock är det intressant att en av våra intervjufrågor som 

berörde om det fanns någon annan som utförde ett liknande arbete som case managern inte 

gav något utslag på att boendestödjaren har vissa arbetsuppgifter/rollsektioner tillsammans 

med case managern.  

 

Utifrån ovanstående kan vi se att det till stora delar är överensstämmelse mellan den 

informella och formella rollen, även om vissa delar inte har kunnat uttydas. Dokumentation 

och samarbete med boendestödjare kan exempelvis vara arbetsuppgifter av administrativ 

karaktär eller krav som formulerats i stadsdelens policydokument. Att åka bil är en rollsektion 

som klienterna beskriver case managern med. Detta framkommer inte uttryckligen i den 

formella arbetsbeskrivningen. Det kan dock tänkas att det är en naturlig del av case 

managerns arbete för att kunna utföra bland annat de formella arbetsuppgifterna arbeta 

uppsökande och följa med klienterna till myndighetsmöten. När klienterna beskriver case 

managern som någon som stöttar och motiverar verkar de mena att det gäller flera områden. 

Det skiljer sig från den formella arbetsbeskrivningen som enbart anger området missbruk.  

 

6.4 Belysning av resultatet i förhållande till kunskapsläget  
 

Flexibel och tillgänglig 

Att intervjupersonerna uttrycker att case managern är och ska vara flexibel och tillgänglig kan 

jämföras med tidigare studier där bland annat en klient i Ekermo och Zovkos (2007) 

utvärdering uppskattar telefonkontakt med case managern och besök i hemmet. Också 

Järkestig-Berggrens (2006) avhandling lyfter fram klientröster om att case managern upplevs 

som någon som kan nås och att case managern anpassar sig efter klienterna.  

 

Motivera, stötta, engagera sig 

De övergripande rollsektionerna motivera, stötta och engagera sig återges också i tidigare 

studier. Känslan av trygghet, som vi tycker ingår i att stötta, återges i Järkestig-Berggrens 

(2006) avhandling där klienterna upplever det som en av de viktigaste funktionerna hos det 

personliga ombudet. Ekermo och Zovkos (2007) intervjuade klienter tyckte att en case 

manager bör finnas där/stå kvar samt lyssna utan att döma, vilket stämmer överens med vår 

rollsektion att stötta. Vi tror att motivera, stötta och engagera sig kan vara vad Sargent et al. 

(2007) samlat under beteckningen psykosocialt stöd, där ett exempel är att case managern 

upplevs som någon att räkna med. Författarna anger också att psykosocialt stöd ofta saknas 

som formell beskrivning men är något klienterna beskriver. Det liknar vårt resultat apropå 

rollsektionerna att stötta och motivera.  
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Aktivera 

De aktiviteter (shoppa, titta på film och dylikt) som ingår i rollsektionen att aktivera kan 

kanske också ses som en form av det Sargent et al. (2007) benämner psykosocialt stöd. Vilket 

författarna anger är något av vad deras intervjuade klienter tyckte var viktigast. Kanske kan 

också dessa aktiviteter motsvara det som författarna anger saknas i policydokument, det vill 

säga det dagliga arbetet med målgruppen. Forchuk et al. (2002) upptäckte dock dagliga 

interventioner i sin studie av case managers arbetsbeskrivningar. Enligt författarna kan detta 

innefatta bland annat klientutbildning riktat mot alltifrån samhällets resurser till klienternas 

självständiga boende.  

 

Att ställa krav är något som klienterna i Ekermo och Zovkos (2007) utvärdering tyckte att 

case managern borde göra. Att en del av våra intervjupersoner nekar förslag på aktiviteter från 

case managerns sida kan kanske liknas med detta. Case managern gör klienten ansvarig och 

det är upp till klienten om den vill delta eller inte. Eller kanske upplever klienterna att case 

managern inte ställer tillräckligt med krav eftersom klienterna kan avböja förslaget. 

 

Åka bil, ge omedelbar hjälp, göra mycket 

Att case managern åker bil, ger omedelbar hjälp och gör mycket stöds också i de tidigare 

studier vi tagit del av. I Ekermo och Zovkos (2007) utvärdering uppges bilskjuts och att 

klienterna tycker sig slippa vänta i kontakten med myndigheter, vilket kan motsvara att ge 

omedelbar hjälp.  Kanske kan rollsektionerna göra mycket och bilåkning omfattas av det som 

klienterna i Järkestig-Berggrens (2006) avhandling uttrycker om att det personliga ombudet 

utför praktisk hjälp.  

 

Företräda, klargöra, samordna 

Att klienterna uppfattar case managern som företrädare återkommer i tidigare studier. 

Klienterna i Järkestig-Berggrens (2006) avhandling berättar hur det personliga ombudet följer 

med till myndighetsmöten och att klienterna därför oftare blir hörda. Klienternas benämningar 

advokat och företrädare uttrycker detta (a.a.). Sargent et al. (2007) skriver hur klienterna i 

deras studie uppfattar att case managern kan föra deras talan inför myndigheter. Ekermo och 

Zovkos (2007) intervjuade klienter tyckte också att case managern underlättar kontakten med 

myndigheter och att det går snabbare. Björkman och Hansson (2001) finner dessutom 

signifikant samband mellan klienters nöjdhet och upplevelsen av case managern som 

företrädare.  

 

Att case managern uppfattas klargöra, återspeglas också i Järkestig-Berggrens (2006) 

avhandling där klienterna beskriver det personliga ombudet som ett minne. Kanske kan också 

detta relateras till det Sargent et al. (2007) benämner utbildning, att case managern upplevdes 

ta reda på exempelvis medicinska fakta och förmedla detta på ett lättförståeligt sätt. 

 

Att det ges uttryck för att case managern samordnar kan vi koppla till det som Sargent et al. 

(2007) skriver om hur patienterna upplevde case managern koordinera behandling. Ekermo 

och Zovkos (2007) intervjupersoner uppgav att case managern är någon som organiserar 

personer i klientens liv. Parallell kan också dras till Forchuk et al. (2002) upptäckta 

arbetsuppgift samordning för case managern samt till de arbetsuppgifter som anges 

gemensamt för samtliga case management-modeller (Björkman, 2005 i Fredriksson, 2007).  

 

Uppsökande  

Vi har inte i tidigare studier funnit uttryck för att klienten upplever case managern utföra 

uppsökande arbetet. Kanske kan en förklaring vara att uppsökande arbete är något som ingår 
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specifikt i ACT-modellen och att de studier vi tagit del av inte enbart berört denna modell.  

Eventuellt kan vi se en svag koppling till Ekermo och Zovkos (2007) utvärdering där en klient 

uppfattar, och uppskattar, att case managern gör hembesök.  

 

Arbeta individuellt utformat  

En förväntning från våra intervjupersoner är att case managern ska utföra individuellt 

utformat arbete. Detta har vi inte kunnat knyta till några av de studier som tar upp klienters 

upplevelser. Vi kan relatera det till arbetsuppgiften bedömning som Forchuk et al. (2002) 

anger i sin studie. Om behovsbedömning sker av varje enskild klient skulle det kunna förklara 

skillnader i upplevda insatser och vara en förutsättning för ett individuellt utformat arbete.  

 

Intervjupersonerna gav inte uttryck för att de upplevde att case managern upprättade och 

följde upp vårdplaner. Vi kunde dock se detta som en del av den övergripande rollsektionen 

att arbeta individuellt utformat, där individens behov ska styra. Även detta skulle kunna 

motsvara det Forchuck et al. (2002) uppmärksammar om den formella förväntningen på 

bedömning i arbetet med klienter.  

 

Professionell inställning  

Det kan finnas en svag koppling mellan upplevelsen att case managern bör arbeta utifrån en 

professionell inställning och Björkman och Hanssons (2001) resultat. Författarna finner där en 

koppling mellan klienttillfredsställelse med insatsen case manager och klientuppfattningen om 

relationen. Eventuellt finns en parallell mellan denna upplevelse och vad Järkestig-Berggrens 

(2006) intervjupersoner benämner professionell vän samt hur de uppgav att spontana utbyten 

av erfarenheter bidragit till känslan av att inte enbart vara klienter.  

 

Andra delroller 

En intervjuperson anger att case managern enligt sina befogenheter gör så gott den kan. Vi 

tolkade detta som att case managern upplevs vara styrd av något annat, såsom annan 

referensgrupps förväntningar eller formella förväntningar i form av lagar eller riktlinjer.  

Detta kan diskuteras i relation till det som Ekermo och Zovko (2007) tar upp om vilket 

mandat case managern har för att kunna arbeta för klienten. Fler likheter finns i uttalandet om 

att case managern agerar mellan klient och överordnade. Intervjupersonen verkar uppleva 

placeringen som begränsande för case managerns delroll i relation till klienten.  

 

Våra intervjupersoner upplevde inte att case managern utför den formella rollens rollsektion 

om att dokumentera teaminsatserna (se Älvsjö sdf, 20080402). Att klienten inte uppfattar 

denna rollsektion, kan relateras till det Forchuk et al. (2002) skriver om att case managerns 

arbete inte bara riktas direkt mot klienten.  

 

Inledande och nuvarande inställning 

Några intervjupersoner uttryckte en ganska stark skepticism (eller negativ förväntning) i ett 

inledande skede inför insatsen case manager. Det liknar det Ekermo och Zovko (2007) skriver 

om hur klienterna i deras utvärdering hade ringa förväntningar på grund av tidigare negativa 

erfarenheter av insatser. 

 

Vissa av våra intervjupersoner hade också mycket svårt att uttrycka förväntningar om vad en 

case manager borde göra, men verkar uttrycka nöjdhet med vad deras case manager gjort. Det 

stämmer överens med Ekermo och Zovkos (2007) resultat där klienterna inte visste mycket 

om case management men uttryckte sig positivt, om än försiktigt om case managern.  
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6.5 Sammanfattning av resultat och möjliga slutsatser  
 

Avslutningsvis kommer vi här, med stöd av de inledande frågeställningarna, att sammanfatta 

vårt resultat av intervjustudien. 

 

Vad anser klienterna att case managern gör? 

 Klienterna upplever att delrollen case manager i relation till klienten gör följande 

övergripande rollsektioner: är tillgänglig, flexibel, arbetar uppsökande, motiverar, 

stöttar, engagerar sig, ger omedelbar hjälp, gör mycket, aktiverar, åker bil, företräder, 

klargör och samordnar.  

 

Vad anser klienterna att case managern ska göra? 

 Klienternas förväntningar om vad en case manager ska göra är följande rollsektioner: 

åka bil, stötta, arbeta individuellt utformat, vara tillgänglig, flexibel, samordna, 

företräda, göra mycket samt arbeta utifrån professionell inställning.  

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan klienternas beskrivningar och case managerns 

arbetsbeskrivning? 

 Ovanstående beskrivningar utgör den informella rollbeskrivning som till stor del 

stämmer överens med projektets formella rollbeskrivning av case managern (enligt 

arbetsbeskrivningen). 

 Rollsektioner som återfanns i formell rollbeskrivning men inte, eller delvis inte, i 

klienternas informella var: ”sammankalla till nätverksmöten och andra samarbeten 

med klientens bästa i fokus”, ”motivera till kontakt/fortsatt kontakt med teamet”, 

”upprätta vårdplaner med realistiska mål och delmål. Följa upp vårdplaner”, 

”dokumentera teamets insatser” samt ”samarbeta med boendestödjaren i ADL-träning, 

socialträning, och övrigt arbete. Motivera till provlämning och medicintagning.” 

(Älvsjö sdf, 20080402, s.1-2).  

 Rollsektioner som återfanns i klienternas informella rollbeskrivning men inte i 

projektets formella var: åka bil och till viss del stötta, motivera och arbeta utifrån 

professionell inställning.  

 

Vad klienterna anser att case managern gör och ska göra stämmer i huvudsak överens med 

projektets arbetsbeskrivning för case managern. Klienternas informella rollbeskrivning 

stämmer relativt väl överens också med resultat från tidigare studier som undersökt hur 

klienterna uppfattar sin case manager. Rollsektioner beskrivna av klienterna som inte helt 

kunde knytas till tidigare studier är: arbeta utifrån professionell inställning, arbeta individuellt 

utformat och uppsökande.  
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7. Diskussion 
 

Med utgångspunkt från vårt syfte kommer vi nedan att diskutera resultatet. Vi för också en 

diskussion om vår tillämpade metod och avslutar med att presentera förslag på vidare 

forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien har varit att undersöka klienters upplevelser av och förväntningar på 

yrkesrollen case manager samt hur detta förhåller sig till case managerns arbetsbeskrivning. 

Genom intervjuer med klienter har vi tagit del av deras kunskap om case managern. Utifrån 

deras samlade beskrivningar av hur de uppfattar yrkesrollen, både vad den gör och ska göra, 

har vi fått en gedigen beskrivning av delrollen case manager i relation till klienterna. Många 

av dessa beskrivningar stämmer överens med projektets arbetsbeskrivning och tidigare 

resultat på området, men skiljer sig på vissa punkter.  

 

Vi tror att en anledning till att mycket överensstämmer mellan klienternas beskrivningar och 

arbetsbeskrivningen är att projektet eller case managerna kunnat förmedla en tydlighet i vad 

delrollen innefattar till klienterna. Det kan också vara så att arbetsbeskrivningen utformats 

utifrån klienternas behov, där kunskap från klienter indirekt kan ha hämtats genom 

målgruppsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningen kan också ha baserats på tidigare studier på 

området och därför förklara varför mycket överensstämmer med andra studiers resultat. Att 

allt inte stämmer överens kan bero på att vissa saker inte uppfattas av klienterna som en del av 

delrollen case manager i relation till klienten. Att det är något som inte direkt berör klienterna 

(exempelvis dokumentation), eller att det tas som så pass självklart att det inte nämns som en 

rollsektion.  

 

Extra viktigt är dock de informella beskrivningar som inte återges i den formella 

arbetsbeskrivningen, såsom åka bil och till viss del stötta, motivera och arbeta utifrån 

professionell inställning. Klienterna verkar här uttrycka något som inte återspeglas som en 

formell arbetsuppgift för case managern och vi tycker att detta är en kunskap som kan 

utveckla case managerns yrkesroll. Denna kunskap kan tas tillvara genom en dialog med 

klienterna. En annan intressant aspekt är att varken den informella eller den formella rollen 

har med en rollsektion som betonar den psykiska hälsan, vilket vi tror är relevant för 

målgruppen. Vi kan bara spekulera i att detta kanske inte upplevs tillhöra den delroll vi har 

undersökt, eller att den psykiatriska vården både från formellt och informellt håll anses 

tillhöra en annan domän. Möjligtvis skulle den informella rollbeskrivningen med vissa 

psykosociala funktioner (såsom att stötta) kunna ses som rollsektioner förknippade med den 

psykiska hälsan.  

 

Vi tror att intervjupersonernas beskrivningar av delrollen case manager är en blandning av hur 

case managern själv beskrivit sig och vad klienterna uppfattar och förväntar sig att case 

managern gör. Detta sker troligen i ett kontinuerligt samspel, där inget är konstant utan 

föränderligt likt det Dahrendorf (1973) skriver. Klienternas förväntningar beror dels på hur 

case managern förmedlat sina möjliga arbetsuppgifter men också på vad klienterna ser att case 

managern gör eftersom de förväntar sig att case managern ska fortsätta göra det. Därför blir 

viktigt hur case managern förmedlar sina möjliga arbetsuppgifter. Vi spekulerar i att det 

troligen både vid en alltför mager liksom alltför rik beskrivning skapas förväntningar hos 

klienten som kan resultera i felaktiga uppfattningar. Dessa felaktiga uppfattningar kan i bästa 

fall omvärderas, eller leda till djup besvikelse och negativa sanktioner från klienternas sida. 
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Vi har inte stött på särskilt många uttalanden om sådana negativa sanktioner. Att klienterna 

ibland avböjer initiativ från case managern eller att de säger till när case managern inte gjort 

som förväntat kan dock ses som sådana. Huruvida dessa uppstått beroende på vad case 

managern förmedlat vet vi däremot ingenting om. En anledning till att negativa sanktioner 

uteblivit är kanske att klienterna finner stort överensstämmande mellan förväntningar på och 

uppträdande från case managern. Sanktioner kan också vara positiva och klienternas positiva 

uttalanden kan då ses som sådana. Uteblivna negativa sanktioner från intervjupersonernas sida 

kan också bero på vilka intervjufrågor som ställdes och eventuell rädsla hos 

intervjupersonerna att uttrycka något negativt.  

 

De första beskrivningarna av insatsen verkar också sätta spår. Detta tror vi betyder att det är 

viktigt även hur andra yrkesgrupper beskriver insatser för klienter då detta leder till 

förväntningar, negativa liksom positiva.  Vissa beskrivningar kanske har lett till att klienter 

avstått från insatsen. En anledning till att information förmedlas på ett inadekvat sätt kan bero 

på att exempelvis socialsekreterare enbart har tillgång till otydliga formella 

arbetsbeskrivningar.  Det borde betona vikten av att tydliga arbetsbeskrivningar finns att 

tillgå.  

 

De positiva och negativa förväntningarna borde också kunna påverka hur behandlingen 

fortlöper. I så fall blir det av stor vikt att så långt möjligt vara tydlig med vad en case manager 

kan och inte kan göra. Det bör också föras en dialog med klienterna under behandlingens 

gång för att stämma av att formella och informella rollbeskrivningar så långt möjligt 

överensstämmer.  Tillsammans med de formella kraven på yrkesrollen kan klienternas 

kunskap definiera rollen både från formellt och informellt håll. Vilka förväntningar som 

skapats på rollen borde också ha en stor betydelse om case managers skulle bytas ut eller 

ersättas av andra personer eller yrken. Därför tror vi att det är särskilt viktigt att klargöra vilka 

förväntningar klienterna har med sig in i den nya relationen.  

 

Hur lång tid klienterna har haft insatsen case manager kan ha inverkat på resultatet. I ett 

inledande skede är kanske fokus på kontaktskapande. Detta skulle kunna förklara att 

klienterna uppfattar vissa insatser i dagsläget, men inte andra.  Insatsen kanske också upplevs 

som mer positiv i nuläget än vad det skulle komma att upplevas senare. Med andra ord kanske 

vårt resultat är hur klienter uppfattar case managern ungefär ett år efter att insatsen inletts.  

 

Vi vill även betona att dessa skildringar på intet sätt speglar en sanning, enbart en möjlig 

sådan. Samtidigt som vi försökt att inte röja identiteterna på intervjupersonerna har vi försökt 

ta hänsyn till sammanhanget för uttalandena. Vi är medvetna om att vissa nyanser kan ha 

missats då vi presenterar resultatet i tematiserad form (se Svensson, 2007). Våra tolkningar av 

uttalanden har baserats på vår uttydning av ords och meningars innebörd. Även om vi och 

intervjupersonerna lever och verkar i Sverige, som därmed kan ses som en gemensam kontext, 

kan andra bakgrundsvariabler ses som vitt skilda kontexter.    

 

7.2 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer tror vi har varit ett lämpligt metodval för att 

uppfylla syfte och frågeställningar. Vad som däremot kan har påverkat studien är de 

intervjufrågor vi valt att ställa, hur vi ställde dem samt vår förmåga att följa upp 

intervjupersonernas svar. Vissa av våra intervjufrågor kan ha upplevts som svåra att svara på, 

och för en del tror vi att de mer konkreta frågorna underlättade. Svårigheter att besvara vissa 

frågor kan även bero på att det är svårt att prata om vad någon bör göra jämfört med vad 

någon faktiskt gör. Detta skulle kunna motivera att en liknande studie med fördel kan bestå 
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av, eller kombineras med, deltagande observationer av case managern och klienten, om 

tillträde ges.  

 

Att vi var två intervjuare kan ha deltagit till en känsla av underläge för intervjupersonerna och 

därför påverkat svaren. Vi är i egenskap av studenter inga experter på intervjuer men tror att 

vi genom vårt intresse och engagemang bidragit till en positiv atmosfär. Vi är dock medvetna 

om det Kvale (1997) betonar om att uttalanden i intervjuer skapas av både intervjuare och 

intervjuperson tillsammans. Vi är med och skapar intervjuerna och det bör betonas att en del 

upplevelser framkommit som svar på riktade, ibland konkreta, frågor. I de två 

telefonintervjuerna var det svårt att på samma sätt som i de direkta mötena, utnyttja sådant 

som tystnader för att få mer utvecklade resonemang. Att anteckna ansiktsuttryck blev 

naturligtvis omöjligt. Vi valde trots detta att använda samma intervjuguide som vid de direkta 

mötena och lät följdfrågor förtydliga. Vi kan enbart spekulera i det, men möjligheten finns att 

dessa intervjupersoner kände sig tryggare över telefon än de hade känt sig vid direkt möte.   

 

Den tematiserade presentationen av intervjupersonernas upplevelser har lett till omöjligheten 

att skildra klienters inbördes längre eller återkommande resonemang. Vi har därför inte 

kunnat lägga vikt vid eventuella motsägelser inom intervjuerna. Detta var vi medvetna om 

innan och valde därför att i största möjliga mån med hjälp av följdfrågor, be om 

förtydliganden när något upplevts oklart/otydligt. Presentationssättet har också inneburit att vi 

i studien presenterar en samlad bild av delrollen case manager i relation till klienten men vi 

har försökt betona nyanserna. Intervjupersonernas svar kan ändock ha påverkats av det faktum 

att vår grindvakt känt till intervjupersonerna. Det kan ha påverkat vilka upplevelser om case 

managern som intervjupersonerna valde att dela med sig av.   

 

Anledningarna till att fem intervjupersoner av tolv ville delta i vår studie och inte fler, kan vi 

enbart spekulera i. Det kan bero på att de inte ville, inte hade tid eller att de blev tillfrågade 

vid fel tidpunkt. Att vi tillfrågade alla klienter gav dock alla möjlighet att dela med sig av sina 

upplevelser. Hur vårt resultat skulle ha blivit påverkat om fler intervjupersoner medverkat är 

svårt att säga, men det kan vara så att de som uppskattar case managern minst också hade 

minst intresse av att delta. Om dessa också är de som har mest komplext vård- och 

hjälpbehov, skulle det i så fall betyda att vi kunde ha fått delvis andra upplevelser från dem. 

Det är inte nödvändigtvis så att det är de som är mest negativa som avstår från deltagande, det 

skulle likväl kunna vara de mest positiva klienterna som inte velat ställa upp. Om de upplevde 

att ett eventuellt deltagande skulle kunna riskera kontakten till case managern. Fler deltagare 

skulle kanske ha lett till andra upplevelser på delrollen case manager i relation till klienter. Vi 

tycker dock att vårt antal intervjuer har gjort materialet hanterbart, där det går att få både 

överblick men ändå möjlighet att se mönster och detaljer (se Trost, 1993).  

 

Vår delaktighet i en identitetskonstruktion i intervjusituationerna måste beaktas (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Vi kan ha fått intervjupersonerna att särskilt tänka kring förhållandet 

mellan case manager och klient som en dikotomi och därmed erhållit svar som inte riktigt 

speglar det komplexa samspelet dem emellan. Dock har vårt syfte varit att just skildra hur 

intervjupersonerna uppfattar sin case manager och kanske har därmed en sådan konstruktion 

varit behjälplig. Med hänsyn till socialkonstruktionistiskt tänkande är det också viktigt att inte 

enbart förlita sig på intervjuutsagor. Vi har inte haft möjlighet till så kallad pluralism (a.a.) på 

så vis att vi kunnat komplettera intervjuerna med exempelvis deltagande observationer. Vi har 

inte heller kunnat intervjua andra som är medskapare av rollen som case manager, såsom case 

managern själv, andra teammedlemmar eller samarbetspartners. Vi anser dock att vi har 
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fångat mycket av delrollen case manager i relation till klient i våra intervjupersoners 

upplevelser. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då vår studie har fokuserat på delrollen case manager i relation till klienten, tror vi att 

fortsatta studier inom samma område skulle kunna innefatta hur case managern själv 

respektive de andra referensgrupper som är med och definierar rollen (utöver klienterna också 

teamet, samarbetspartners och överordnade) upplever case manager-rollen. Andra förslag på 

områden att belysa är relationen mellan case manager och klient, vad klienterna vill att case 

managern ska hjälpa till med samt relatera klientens upplevda hjälpbehov med vad den 

upplever sig få/faktiskt få. Ytterligare ett område att undersöka kan vara huruvida eventuellt 

behandlings- eller kontaktmotstånd från klienters sida kan bero på klienters förväntningar på 

insatsen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 
Projektets arbetsbeskrivning för case managern 

Vi återger här arbetsuppgifterna för case managern, taget ur dokumentet ”Arbetsbeskrivning” 

(Älvsjö sdf, 20080402).  

 

- ”Skapa kontakt med klienten. Motivera till kontakt/fortsatt kontakt med teamet. 

Uppsökande arbete.  

- Upprätta vårdplaner med realistiska mål och delmål. Följa upp vårdplaner. 

- Uppmärksamma, initiera, och samordna behov och insatser.  

- Lokalisera och hålla kontakt med de aktuella instanserna. Säkerställa att klienten och 

de olika instanserna upprätthåller kontakt.   

- Ansvara för att beslut tas av respektive befattningshavare.  

- Sammankalla till nätverksmöten och andra samarbeten med klientens bästa i fokus. 

- Dokumentera teamets insatser.  

- Agera ombud för klienten. Bevaka samhälliga (sic) rättigheter och skyldigheter. Följa 

med och stödja klienten i kontakter med myndigheter, landsting och andra berörda 

samverkanspartners.  

- Bryta isolering; motivera klienten till sysselsättning och aktiviteter, uppföljning av 

insatserna.  

- Motivera till förändring av vanor som rör drogintag.  

- Samarbeta med boendestödjaren i ADL-träning, socialträning, och övrigt arbete. 

Motivera till provlämning och medicintagning.  

- Akuta insatser”. (s.1-2).  
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Bilaga 2 
Frågor ställda till transkriberingarna, utifrån vilka vi kodade: 

- Vilka arbetsuppgifter upplever klienten att CM gör? 

 

- Hur omnämns CM av klienterna? Vilka andra beskrivningar av CM finns (inklusive 

andra icke-arbetsuppgifter klienten upplever att cm gör)?  

 

 

- Vilka uttryckta förväntningar vad en CM bör göra framkommer? 

 

 

- Vilken information har klienten fått om CM? Finns en vetskap om CM? Finns de 

oklara eller avsaknad av förväntningar?  

 

 

- Vad gör klienten om förväntningar inte uppfylls?  
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Bilaga 3 

Följebrev 

Hej, 
Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm som vill skriva en uppsats om 
hur det är att ha en Case manager/boendestödjare/kontaktperson (för dig: 
XX)3. Vi skulle vilja intervjua dig i ungefär en timme, vi kommer vilja spela in 
intervjun för att sedan göra om det till text. Vi kommer att förstöra ljudfilen så 
snart uppsatsen är examinerad. Deltagandet är frivilligt och finns det några frågor 
du inte vill besvara kan du säga till under intervjun.  
 
Vi har tillgång till lokaler i Älvsjö och Skärholmen, men intervjun kan äga rum på 
annan plats som känns bra för dig.   
 
I uppsatsen kommer vi inte skriva ut namn på vilka som deltar och inte heller vem 
som har sagt vad, men vi kommer att presentera en del av resultatet i citatform.  
När uppsatsen är examinerad kommer den att finnas tillgänglig för andra att läsa.  
Om du vill vara med ber vi dig kryssa i ja-rutan i talongen samt fylla i namn och 
telefonnummer så att vi kan nå dig för att boka tid för intervju. Lämna talongen i 
ett kuvert till XX senast måndagen den 27 oktober 2008. Vill du inte vara med, ber 
vi dig att kryssa i nej-rutan och lämna talongen i ett kuvert till XX.   
 
Om du har några ytterligare frågor så skriv dem på talongen så kontaktar vi dig eller 
så kan du skicka ett mail till xxx@xx.se. Du kan även vända dig till XX så hjälper 
hon dig att komma i kontakt med oss.    
 
Med vänlig hälsning,  
Liselott Claesson och Lisa Karlsson. 
 
 
 

Talong: 

 

□ Ja, jag vill deltaga i studien. Namn: 

   Telefonnummer: 

 

□ Nej, jag vill inte deltaga i studien. 

 

Frågor till studenterna/intervjuarna:________________________________ 

 

 

                                                 
3
 Dessa begrepp och namn, angavs ifall intervjupersonerna inte kände till begreppet case manager 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 

(Info om frivillighet, inspelning, möjlighet att säga ’pass’, fråga gärna om det är något som 

är oklart, rollfördelning intervjuare, längd för intervjun… etc.) 

 

Intervjufrågor 

Startfrågor 

1
4
.Om du pratar om XX eller XX, vem säger du att det är? /Hur benämner du den?  

2. Vi kommer att ställa frågor om case manager, är det ett ord du känner igen?  

 

Historiskt 

3.Hur länge har du haft en case manager?  

4.Vet du varför du fick en case manager? 

5. Vem såg till att du fick det/Hur gick det till när du fick en case manager? Sade de varför?  

6. Kände du case managern (personen) innan?  

 

Nutid, uppfattning om kontakt och uppgifter  

7. Kan du berätta om din kontakt med case managern? (följdfrågor: hur ofta, var, när, vad gör 

ni?). 

8. Vad tycker du att din case manager gör för dig?  

 

Inställningar till arbetsuppgifter 

9. Vad tycker du en case manager bör göra? Finns det något du tycker den bör göra som den 

inte redan gör? 

10. Vad tycker du att en case manager inte ska göra? Hur skulle du reagera om den gjorde 

något sådant? 

11. Vad hoppas du att case managern kan göra för dig? Utöver vad den redan gör? 

12. Inom vilka områden tycker du att case managern hjälper dig, och på vilket sätt? 

 

Bostad              Ekonomi          Arbete/sysselsättning          Hälsa (t.ex. psykisk eller fysisk) 

Missbruk          Kontakt med myndigheter, hälso- och sjukvård                Fritid 

Familj 

 

13. Är det något område du tycker att vi missat (ovan)? I så fall vilket/vilka? 

14. Är det någon skillnad nu när du har en case manager, jämfört med innan? 

 

Relationen  

15. Finns det någon annan som gör det som du tycker case managern gör? Eller liknande det 

som den gör? I så fall vem och vad? 

16. Är det något som är speciellt med case managern? Finns det något som case managern gör 

som ingen annan gör? I så fall vad?  

17. Vad betyder case managern för dig? 

 

Slutfråga 

18. Är det något du skulle vilja tillägga, som du tycker vi har missat eller som du skulle vilja 

förtydliga? 

                                                 
4
 Numrering är gjord för att läsaren lätt ska kunna se vilka intervjufrågor som hänvisas till i metodkapitlet.  


