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Abstract 

Youth unemployment is a problem in Sweden and there are several young people who receive 

income support. It has proven difficult for some young people to establish themselves in the 

labor market and local governments have a responsibility to create labor market policies 

which help people to establish themselves on the labor market. Some young people are more 

vulnerable than others so they may be in need of more intensive support. The aim of this 

study is to examine which components or events in the case management project that has 

impacted the young adults' lives. The project is a labor market program aimed at helping 

young people that find it difficult to structure their daily lives. A study has been done to 

examine both clients and professionals experience of the project. This was done by semi-

structured interviews with four clients and three professionals participated. Previous research 

shows that a good relationship between client and helper is an essential component and that a 

close cooperation between agencies and clients is a crucial factor if the effort will have any 

effect. Additional network is also a helping factor and that the client is motivated to change 

their lives. The results of the study shows that all respondents are in favor of the project and 

the clients consider that the case manager has been the support that they have been missing. 
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Sammanfattning 

Ungdomsarbetslösheten är ett problem i Sverige och det finns flera unga som uppbär 

försörjningsstöd. Det har visat sig vara svårt för en del ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden och kommunerna har ett ansvar för skapa arbetsmarknadsåtgärder som kan 

hjälpa personer att komma ut i arbetslivet. En del unga är mer utsatta än andra vilket gör att de 

kan vara i behov av ett intensivare stöd. Denna studies syfte är att undersöka vilka 

komponenter eller händelser i Case management-projektet som haft inverkan för de unga 

vuxnas livssituation. Projektet som är en arbetsmarknadsåtgärd syftar till att hjälpa ungdomar 

som har svårigheter med att strukturera upp sin vardag. En kvalitativ studie har gjorts för att 

undersöka vilka erfarenheter både klienter och professionella har av projektet. Detta skedde 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer där fyra klienter och tre professionella deltog. 

Tidigare forskning visar att en god relation mellan klient och hjälpare är en väsentlig 

komponent och att ett tätt samarbete mellan myndigheter samt klient är en avgörande faktor 

för om insatsen ska ha någon effekt. Samtidigt är övrigt stöd från nätverket en hjälpande 

faktor samt att klienten är motiverad till att förändra sin livssituation. Undersökningens 

resultat visar att alla respondenter är positivt inställda till projektet och att klienterna anser 

case managern har varit det stöd som de har saknat. 

Nyckelord 

Unga vuxna, arbetslöshet, försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, case management, 

komponenter 
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Inledning 

För de personer som är arbetsföra är kanske arbete det viktigaste sättet att vara delaktig i 

samhället. Forskning visar att känslan av att inte tillhöra ett sammanhang, ohälsa och 

upplevelsen av utanförskap ökar ju längre tid människor är arbetslösa (Social rapport, 2010). 

Merparten av den forskning som gjorts gällande konsekvenserna av arbetslöshet har berört 

vuxna, men det finns flera studier som visar att arbetslöshet även är negativt för unga 

människors hälsa (SOU 2003:92). Statistiska centralbyrån rapporterade för andra kvartalåret 

år 2009 att ungdomsarbetslösheten i Sverige låg på 29 %. Även om ungas arbetslöshet sjönk 

efter 1990-talskrisen, började den efter en tid att öka igen (Social rapport, 2010). Det blev 

svårare än tidigare för unga vuxna under 1990-talskrisen att etablera sig på arbetsmarknaden 

och till skillnad från de grupper som var förlorare på arbetsmarknaden under 1990-talet, är 

unga vuxna den grupp som fått tagit minst del av de förbättringar som gjordes på 

arbetsmarknaden i samband med krisen (Social rapport, 2006). Kommunerna fick under 1990-

talet ökat ansvar vad gäller arbetsmarknadsfrågor, de fick även huvudansvaret för olika 

åtgärdsprogram. Detta gjorde att det utvecklades ett antal verksamheter och insatser på lokal 

nivå (Socialstyrelsen, 2006). Det finns en del kommuner som arbetar särskilt med att utforma 

arbetsmetoder som innebär tydligare vägledning, samarbete mellan myndigheter och 

användande av särskilda ungdomshandläggare, för att kunna stötta de unga vuxna som står 

utanför arbetsmarknaden. Det finns många svårigheter för unga vuxna när det gäller att 

etablera sig på arbetsmarknaden och det innebär att det finns inte bara ett sätt att hjälpa 

ungdomar. Det är viktigt att de arbetslösa får ett individuellt stöd och handlingsplaner som är 

anpassade efter deras behov (SOU 2006:102).  

Ungefär sedan tidigt 1960-tal, när den första undersökningen angående unga vuxna och den 

stigande arbetslösheten publicerades, har arbetslösheten bland unga vuxna betraktads som ett 

problem (Björklund, 1994). Även efter 1990-talet finns det många unga människor som är i 

behov av ett arbete. Det finns många arbetsmarknadsåtgärder som används för att hantera 

arbetslösheten hos unga vuxna (Björklund, 1994). Arbetsmarknadsprogram är i synnerhet 

verkningsfullt för de personer som är långtidsarbetslösa och saknar grundläggande utbildning 

(Perry & Maloney, 2007). Trots att det finns många arbetsmarknadsåtgärder som används 

dagligen, är det få som har blivit vetenskapligt utvärderade (Björklund, 1994). En del 

forskningsresultat visar på klara positiva effekter i samband med intensifierade 

arbetsmarknadsåtgärder, medan arbetsutbildning och tillfälliga arbeten visade på tvetydiga 

eller ringa effekter (Björklund, 1994). Forskning visar att en av de komponenter som gör en 

åtgärd verkningsfull är de unga vuxnas egen inställning till arbetsmarknadsprogrammet. De 

unga vuxna som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd och vill ha ett arbete tar till sig programmet 

mer än de unga vuxna som inte är motiverade (Nielsen Breidahl & Lund Clement, 2010, s. 

13). Andra forskningsresultat inom ungdomsarbetslöshet visar att komponenter som den 

unges stöd av nätverket, påverkar utfallet efter en avslutad kurs eller ett program. Samtidigt 

visar forskningsresultat att några av dessa unga människor lever med en frustration för hur de 

ska ta sig igenom dagen på grund av deras arbetslöshet (Behrens & Evans, 2002). I ett försök 

att etablera sig på arbetsmarknaden får arbetslösa ungdomar ta del av olika 

arbetsmarknadsåtgärder (Perry & Maloney, 2007). 
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Problemformulering  

Unga vuxna i åldern 16-24 år befinner sig i en etableringsfas där de flesta övergår från studier 

till arbete. En del ungdomar upplever denna tid som problemfri och med möjligheter att pröva 

sig fram i livet, men denna period kan också innebära problem. Det är svårt att välja en 

yrkesutbildning och unga vuxna utan arbetslivserfarenhet har svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden (SOU 2003:92). Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och många unga 

känner sig osäkra och vilsna. Flera utav dem har funnits i systemet under lång tid och anser 

sig sakna stöd och uppmuntran (SOU 2006:102). Det finns olika arbetsmarknadsåtgärder för 

arbetslösa, dock är dessa arbetsmodeller sällan föremål för empiriska studier för att se vilka 

delar i arbetssättet som gör att människors levnadssituation förändras. Anledningen till bristen 

på studier kan bero på ett flertal faktorer; det kan finnas svårigheter att isolera arbetsmodellen 

från andra faktorer; i den omgivande miljön och att försörjningsstödshandläggningen är 

outvecklad och har en bristande grad av systematisering (Milton, 2006, s. 17). Det finns 

många studier som utvärderat olika arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa som uppbär 

arbetslöshetskassa, men det saknas forskning på arbetsmarknadsåtgärders inverkan på de mest 

utsatta grupperna som till exempel försörjningsstödstagare. Detta är en olycklig situation 

eftersom arbetsmarknadsåtgärder för utsatta grupper växer. En ytterligare anledning till att det 

behövs mer forskning på området är bland annat att EU förespråkar att socialpolitiken ska 

bygga på en vetenskaplig grund. Det finns därmed ett behov av forskning som utvärderar hur 

dessa arbetsmarknadsåtgärder och vilka typer av åtgärder som bidrar till att 

försörjningsstödstagare kan bli självförsörjande (Lorentzen & Dahl, 2005). I en mellanstor 

stad i Sverige har socialtjänsten på prov startat ett projekt för unga vuxna (18-25 år) som 

uppbär försörjningsstöd och behöver stöd på olika sätt för att kunna bli självförsörjande. 

Projektet bygger på case management metoden och har en anställd case manager som gör en 

utredning enligt socialtjänstlagen kapitel 11 §1 för att komma fram till vilken sorts hjälp och 

stöd den unge kan vara i behov av. Det kan exempelvis innebära att ungdomen har psykiska 

problem och behöver stöd i att kontakta psykiatrin och detta kan case managern vara 

behjälplig med. Målet med projektet är att den unge ska komma tillrätta med den problematik 

som gör att denne inte kommer ut i arbetslivet (Socialtjänsten, 2010). I föreliggande studie 

undersöks vilka komponenter, eller händelser i Case management – projektet som haft 

inverkan på de unga vuxnas livssituation. De unga vuxna som är aktiva i projektet, som i sig 

är en arbetsmarknadsåtgärd, är en utsatt grupp som uppbär försörjningsstöd och där ett antal 

av dessa ungdomar har problem med psykisk ohälsa, droger och socialt utanförskap. 

Undersökningen syftar till att studera om insatsen har haft någon positiv inverkan på de unga 

vuxnas livskvalité och etablering på arbetsmarknaden.  

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka vilka komponenter, eller händelser, i Case management – 

projektet som bidragit till förändrade möjligheter på arbetsmarknaden och en förändrad 

livskvalité för de unga vuxna som deltagit i projektet. Syftet konkretiseras i följande 

frågeställningar.  

a) Vilka komponenter och bärande fundament bygger projektet på?  

b) Har några särskilda komponenter i projektet, enligt de unga vuxna, varit värdefulla 

respektive ogynnsamma för de livsomständigheter som föranledde insatsen? 

c) Har tiden i projektet bidragit till förändring i de unga vuxnas liv och i så fall på vilket sätt? 

d) Finns det andra orsaker till förändring?  
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Verksamhetsbeskrivning 

Case management har till syfte att hjälpa unga vuxna som lider av psykiska problem, 

kriminalitet eller har en missbruksproblematik att få den hjälp de behöver för att övervinna sin 

problematik (Wirbing & Borg, 2011, s. 21). På socialtjänsten, i den aktuella staden för 

studien, har de valt att använda sig av case management metoden på prov. Metoden går ut på 

att den befintliga case managern arbetar med att försöka få unga vuxna i åldern 18 till 25 år att 

komma ifrån försörjningsstöd och sin problematik, för att ta sig vidare till någon annan form 

av försörjning. Case managern arbetar som en samordnare för klienterna och har mellan åtta 

till tio klienter som denne hjälper. Sammantaget betyder det att case managern hjälper 

klienterna genom att strukturera upp deras tillvaro (Socialtjänsten, 2010).  

Case management metoden går ut på att försöka få unga vuxna i åldern 18-25 år att komma ut 

i annan försörjning.  Detta sker i form av fyra faser som den unge måste gå igenom. Den 

första fasen är utrednings-, motivations- och relationsfasen. Denna fas innebär att 

projektledaren tillsammans med klienten ska ta kontakt med försörjningsstödshandläggaren 

för att göra upp en ekonomisk handlingsplan. Projektledaren ska under den första fasen göra 

en utredning kring klientens, hälsa, utbildning, sociala situation, nätverksinverkan m.m. för att 

avgöra vilken hjälp klienten kan behöva (Socialtjänsten, 2010). I utredningen använder case 

managern utredningsverktygen ADAD och ASI. Andra fasen handlar om behandling och 

dagligverksamhet, vilket betyder att vid eventuellt missbruk kan klienten få hjälp av 

socialtjänstens öppenvård. Projektledaren är delaktig steg för steg i behandlingen från 

introduktionen till uppföljningen av behandlingen. Case managern ser även till att klienten 

kommer i tid till avtalade möten med öppenvården (Socialtjänsten, 2010). Målet för klienten i 

fas två är att den unga vuxna ska kunna ha någon form av skolgång eller dagligverksamhet i 

samband med missbruksbehandlingen, för att lättare avhålla sig från missbruk och se andra 

sociala sammanhang som inte grundar sig i droganvändning. För att klienten ska kunna 

komma vidare till fas tre krävs en dokumenterad drogfrihet. Fas tre berör praktik eller att 

prova på studier (Socialtjänsten, 2010). I fas tre blir klienten med hjälp av projektledaren 

aktuell hos en arbetsmarknadskonsulent. Under den tredje fasen har case managern ansvar att 

göra regelbundna uppföljningar, stödja och motivera klienten att ha god närvaro samt att följa 

tiderna i dennes strukturerade sysselsättning. Efter fas tre ska klienten vara redo att klara av 

ett kommunalt traineearbete, offentlig skyddad anställning eller studier på heltid 

(Socialtjänsten, 2010). Kontakten med arbetsplatsen/studieplatsen sker via case managern och 

jobbcenter. Den fjärde och sista fasen består av utslussning och självförsörjning. Genom 

studier eller arbete ska klienten i fas fyra klara av att vara självförsörjande, lider klienten av 

arbetsförhinder eller sjukdom kan denna försörjning ske med hjälp av försäkringskassan 

(Socialtjänsten, 2010). Utslussningen innebär att klienten nu ska försöka klara sig på egen 

hand, dock finns projektledaren kvar som stöd under en tre månaders period efter avslutat 

deltagande i case management projektet. Sammanfattningsvis innebär ett deltagande i case 

management projektet att de unga vuxna efter de har genomgått de fyra faserna som metoden 

innehåller ska klara av att vara självförsörjande (Socialtjänsten, 2010).   

Definition av centrala begrepp   

Case management 

Case management är en arbetsmetod vars huvudsakliga syfte är att hjälpa klienter med 

missbruks-, eller psykiskproblematik att få den hjälp de är i behov av. Arbetsmetoden 

härstammar från USA som ett vis att förmedla behandling till klienter inom öppenvården. Den 

senare metoden av case management som har vuxit fram handlar inte enbart om behandling 
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utan är en mer aktiv kontakt-, samordnings- och behandlingsarbetet. Omkring den här typen 

av case manegement finns det ett team som alla tillsammans ska ha ansvaret över klienten 

(Wirbing & Borg, 2011, s. 21).  

Case manager 

En case manager är en person av organisationerna som är utsedd att ansvara, planera, 

organisera, samordna och utvärdera vården av en klient under en hel vård perioden. En 

individ som arbetar som case manager har oftast en utbildning inom integrerad behandling 

och case management på 20 till 30 högskolepoäng. Utöver att inhämta och fördela 

psykosociala interventioner från olika organisationer kring klienten kan en case manager även 

ha en terapeutisk roll. Rollen som case manager kan beskrivas som ”ambassadör”, 

”stigfinnare” och ”koordinator”. En case manager har vanligtvis en historia inom yrken som 

socionom, mentalskötare eller psykiatrikersjuksköterska (Wirbing & Borg, 2011, s. 21). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, studier och litteratur beträffande 

arbetsmarknadsåtgärder. Nedan beskrivs en studie av det så kallade SAVIS-projektet som var 

en arbetsmarkandsåtgärd i projektform och genomfördes i Norge under 2000-talets början. 

Annan forskning och litteratur gällande komponenter som funnits i olika 

arbetsmarknadsåtgärder och om de bidragit till att klienter har kunnat etablera sig på 

arbetsmarknaden kommer också att presenteras.  

Komponenter i arbetsmarknadsåtgärder 

Enligt Socialstyrelsen (2012) finns det idag relativt stor kunskap om vilka som har ett 

bidragsberoende eller riskerar att hamna i det. Det finns dock mindre kunskap om 

socialtjänstens insatser till enskilda som har ekonomiskt bistånd. I dagsläget finns det inga 

granskningar av insatser på området. I jämförelse med andra områden i socialtjänsten 

förekommer det inte strukturerade insatser i någon större utsträckning när det gäller 

ekonomiskt bistånd. Det saknas i princip helt kunskap om insatsers effekter (Socialstyrelsen, 

2012). Flera utav dem som haft ekonomiskt bistånd länge har ofta en problematisk situation 

som kan innefatta låg utbildning, missbruk, sociala problem, sjukdom m.m. Det är inte 

möjligt att i dessa fall enbart ställa krav på att den enskilde ska vara aktivt arbetssökande för 

att hitta ett arbete. Psykisk sjukdom och missbruk har blivit allt vanligare bland de unga 

vuxna som varken studerat, arbetat eller varit arbetssökande (Social rapport, 2006). 

Arbetsmarknadsdepartementets (2012) ambition är att fortsätta arbeta för att öka 

sysselsättningen och stärka arbetslinjen genom olika reformer. Tydlig fokus för 

arbetsmarknadspolitiken är arbete och effektiva insatser för de personer som står längst från 

arbetsmarknaden. Utanförskap måste brytas och allas vilja till arbete ska tillvaratas. I 

Socialtjänstlagen kapitel 4 § 4 står det bland annat att socialnämnden får begära att den som 

uppbär försörjningsstöd under en viss tid ska medverka i praktik eller kompetenshöjande 

insatser, om den enskilde inte fått möjlighet till någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd och är under 25 år. Syftet med praktik eller kompetenshöjande insatser är att den 

enskilde ska få större möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden och bli 

självförsörjande. Insatserna ska utformas med hänsyn till den enskildes egna önskemål och 

förutsättningar (Norström & Thunved, 2010, s. 104f).  

Det finns en ny trend i ett antal länder där det tillämpas ett närmare samarbete mellan olika 

välfärdsmyndigheter och mer arbete med utsatta grupper (Rönsen & Skarohamar, 2009, s. 2). 
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I Norge gjordes under 1990-talet en satsning på att minska antalet personer som var beroende 

av bidrag och istället få ut fler på arbetsmarkanden. Satsningen är ett exempel på hur viktigt 

det anses vara för en individ att ha ett arbete för att också kunna vara en del av samhället. Det 

har varit centralt i satsningen att det funnits en förbindelse mellan arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken samtidigt som det har varit viktigt att se till klientperspektivet, där 

empowerment har varit ett centralt begrepp. SAVIS-projektet (”samordning av redskap i 

sysselsättningspolitiken”), avsåg att få bort traditionella skiljelinjer och att använda metoder i 

denna arbetsmarknadsåtgärd som var alternativa. Praktiskt innebar projektet ett samarbete 

mellan de kommunala socialkontoren, arbetsförmedlingen, socialförsäkringssystemet och 

utbildningsenheten i varje län. Målet med samarbetet var att de skulle samordna sina åtgärder 

utifrån klienters individuella behov. Resultatet av detta har visat att klienterna är nöjda och 

uppnått goda resultat. Utifrån detta är det intressant att undersöka vilka komponenter i 

projektet som varit avgörande för klienters utveckling och ingång på arbetsmarknaden 

(Solheim, 2007, s. 104f). 

De som tagit initiativet till projektet ansåg att de verktyg som finns för att hjälpa människor ut 

i arbetslivet, skulle bli mer effektiva om det fanns en samordning mellan varje enskild instans 

(kommunerna, arbetsförmedling, försäkringskassa) redskap för att hjälpa klienter. Vid ett 

samarbete går det att se ett samband mellan de olika redskapen och på ett målmedvetet sätt 

använda dem för att uppnå en långsiktig utveckling för klienter. Projektets mål var att 

individer skulle kunna få ett arbete eller delta i kompetenshöjande insatser genom att hjälpa 

sig själva. Genom ett tätt samarbete mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och utbildningsansvariga i länet skulle detta kunna uppnås. En annan 

forskning tar upp att samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsförmedlingen är en 

avgörande komponent för utfallet i den arbetsmarknadsåtgärd som författarna har studerat 

(Rönsen & Skarohamar, 2009, s. 66f). Målgruppen för SAVIS-projektet var bland annat 

personer som varit arbetslösa under en lång tid, försörjningsstödstagare eller människor som 

befann sig i en medicinsk rehabilitering. Socialkontoren, arbetsförmedlingen och 

försärkringskassan kunde remittera klienter till projektet och genom att delta garanterades 

klienter ekonomiskt stöd. De erbjöds i samband med remitteringen till projektet att få 

vägledning och uppföljning utifrån sina behov. En viktig målsättning var att klienterna skulle 

bli bemötta med respekt (Solheim, 2007, s. 105f). 

För klienterna inleddes projektet med en ”motivations- och kartläggningskurs” där 

målsättning var att utforma en individuell handlingsplan. Startpunkten för de kommande 

åtgärderna var klienternas egna behov och önskningar. Utifrån detta var motivationskursen en 

viktig del i projektet. Målsättningen var att ge dem utrymme till att fundera över var de befann 

sig i livet och åt vilket håll de ville gå samt hur det skulle gå till. Denna process skulle alltså 

resultera i en handlingsplan och vidare bidra till att klienterna skulle kunna fungera i skol- och 

arbetsmiljö och lära sig att ta ansvar för sin inlärning och utveckling samt känna sig tryggare i 

sociala sammanhang av olika slag. Efter motivationskursen kunde klienterna delta i olika 

former av studier eller praktik, anpassade efter deras behov. Under projektets första år hade 

112 personer funnits med i verksamheten, där 17 utav dem hade avslutat projektet då de fått 

arbete eller gått vidare till andra åtgärder (Solheim, 2007, s. 106f). 

Värdefulla komponenter i arbetsmarknadsåtgärder 

Ett antal intervjuer gjordes med några av klienterna när SAVIS-projektet hade funnits i ett år. 

En del utav dem beskrev att de blev glada över erbjudandet att få vara med i projektet, medan 

vissa var mer osäkra. De flesta tyckte att introduktionen med en motivationskurs var bra på 

många olika sätt. Dessa intervjupersoner ansåg att den förmodligen viktigaste effekten av 
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motivationskursen var att de byggde sitt självförtroende genom den. Andra effekter som 

uppgavs av respondenterna var att kursen hjälpte dem att få en större motivation till studier 

(Solheim, 2007, s. 107ff). Forskningsresultat visar att individens inställning till en 

arbetsmarknadsåtgärd har stor betydelse för hur utfallet blir. Om individen är omotiverad, så 

får insatsen ingen effekt, men om personen är motiverad och vill ha ett arbete får insatsen en 

bättre effekt (Nielsen Breidahl & Lund Clement, 2010, s. 857). Vidare ansåg 

intervjupersonerna att en annan positiv del i projektet var att de gavs möjligheten att få en 

individuellt anpassad handlingsplan som utgick från deras behov och intressen. De tyckte 

också att det var positivt att fokus var på framtiden och inte på det förflutna. Respondenterna 

fick även chansen att pröva sig fram i samband med projektet, vilket ansågs som positivt. 

Kontakten mellan professionella och klienter var tät och de som var anställda i projektet 

ansågs vara ett mycket viktigt stöd. Intervjupersonerna uppgav att personalen bland annat var 

bra på att ”backa upp” den som behövde hjälp, duktiga på att ta kontakt med olika 

myndigheter, de var bra på att lyssna på klienternas behov och att de var lättillgängliga. En 

del av de intervjuade nämnde att projektet bidragit till att de fått fasta rutiner och flera utav 

klienterna har lyckats genom projektet att ta sig ur en passiv vardag (Solheim, 2007, s. 110ff).  

Utifrån SAVIS-projektets planer och de genomförda intervjuerna med klienterna diskuterar 

Solheim (2007, s. 113) tre olika förutsättningar för hur marginaliserade grupper på 

arbetsmarknaden ska komma ut i arbetslivet, vilka är empowerment, bättre självförtroende 

och nätverk. Empowerment ses här som en strategi för att stötta klienter till att börja ta ansvar 

för sina liv. De andra två förutsättningarna kan betraktas som två strategier för att bygga upp 

individens sociala kapital. I SAVIS-projektet har klientperspektivet varit mycket centralt. De 

har själva kunnat ansöka om att få vara med i projektet och när klienterna kommit med i 

projektet, påbörjades en process för att undersöka vad de ville att projektet skulle ge. Andra 

forskningar visar på att arbetsmarknadsåtgärder kan upplevas som ett tvång av klienter utifrån 

att de mister sin ekonomiska ersättning om de inte accepterar erbjudandet angående en 

arbetsmarknadsåtgärd (Behrens & Evans, 2002, s.33; Rebbe, 2011). Utgångspunkten för 

SAVIS-projektet var att de fick upp till fyra år på sig att kvalificera sig för något som de ville 

satsa på. På detta sätt tänkte man att klienterna själva skulle bli delaktiga i sina egna val av 

utbildning och hur det skulle gå till. Det finns ett antal studier som visar på att pedagogiska 

metoder som gör det lättare för en klient att uppleva att denne har lyckats med något, är mest 

synbara där klientperspektivet är centralt (Stangnes, 2003, ref i Solheim, 2007, s.113). Genom 

motivationskursen, individuell handlingsplan och handledning kunde klienterna pröva sig 

fram bland ett flertal alternativ. Det gavs utrymme för varje klient att göra detta i sin egen takt 

(Solheim, 2007, 113f). 

Bidragande orsaker till förändring  

Det datamaterial som ligger till grund för utvärdering av SAVIS-projektets första år visar att 

det är viktigt att använda sig av arbetsmetoder som bidrar till att klienterna kan vara 

självbestämmande. En förutsättning för framgång är att individen upplever att den på egen 

hand utformat sina framtidsplaner. Medhjälpare eller personal har som uppgift att vara stöd på 

vägen.  Det är viktigt att ha realistiska mål under arbetsprocessen för att undvika motgångar 

som gör att klienternas självförtroende försämras. Utifrån de intervjuer som gjorts med 

klienterna framkom det att en faktor som gör det lättare att lyckas med sina planer är att det 

personliga beslutet. Det var det mest avgörande, att klienterna själva hade bestämt sig för att 

de skulle fullfölja sin plan. Däremot fanns det ett behov av hjälp att fatta beslutet, hålla fast 

vid det, eventuellt göra ändringar på vägen om det skulle behövas och slutligen behövde 

klienterna stöd under tiden för att inte tappa självförtroendet. Detta gör att det är viktigt att de 
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professionella är lätta att kontakta ifall klienterna behöver någon att prata med vid eventuella 

tvivel och motgångar (Solheim, 2007, s.113f). 

Socialt kapital är ett begrepp som vilar på tanken att relationer och sociala nätverk är en resurs 

både för samhället och för dem som finns i nätverket. Om en individ har relationer till andra 

och upprätthåller dem i ett längre perspektiv, finns det större möjligheter för denne att uppnå 

det som den vill. På detta sätt kan alltså relationer fungera som en resurs. Förtroendet som en 

person har till ”generella andra”, är en förutsättning om ett samspel ska kunna ske med andra 

människor i omgivningen. I barndomen byggs det grundläggande förtroendet upp och har 

uppväxten varit svår med opålitliga vuxna och ostabila ramar, kan det påverka förtroendet för 

andra människor i vuxen ålder på ett negativt sätt. Socialt förtroende är mer påverkat av de 

erfarenheter en person gör i vuxen ålder. Flera utav dem som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden har ett lågt grundläggande förtroende. De har ofta känslan av misslyckanden 

som hör ihop till exempel skoltiden. Det är vanligt att dessa personer har lågt förtroende för 

välfärdsystemet och att de skulle kunna få hjälp av dem. Undersökningar visar på att bland 

annat försörjningsstödstagare upplever mötet med välfärdssystemet som delvis paternalistisk 

och som inte lyssnar till klienternas behov (Mik-Meyer, 2004; Solheim, 1996). Dessa 

undersökningar beskriver ur klienters synvinkel då relationen mellan klient och hjälpare 

innehåller misstro. Klienterna anser att de sällan får den hjälp som de önskar och kontakten 

med hjälpande myndigheter bidrar inte speciellt mycket till deras utveckling och 

självförtroende. Det finns undersökningar som visar att många klienter upplever mötet med 

hjälpande myndigheter som kränkande. Då ett förtroende ska byggas upp är det viktigt att 

bemöta den andra personen med respekt. När en individ inte blir tagen på allvar och inte blir 

mött med respekt försämras det redan dåliga självförtroendet hos individen (Solheim, 2007, s. 

115f). Rökenes och Hanssen (2007, s. 20) beskriver att undersökningar visar på hur viktigt de 

är för klienterna att de professionella förstår dem, tar dem på allvar och tror på dem samt att 

de blir bemötta som medmänniskor med respekt. Författarna påpekar att en sådan relation kan 

vara ett medel för en förändring samtidigt som relationen i sig är en hjälp för klienterna. 

Andra möjliga orsaker till förändring 

Människor i ett samhälle kan ingå i både informella och formella nätverk. Ofta ses nätverks 

som något positivt, men vissa nätverk som en individ ingår i kan vara negativa exempelvis 

missbrukskretsar. Personer som har svårt att etablera sig i arbetslivet har oftast kontakt med 

andra som befinner sig i liknade situation. Detta leder till att de inte har tillgång till något 

större stöd när de väl bestämmer sig för att förändra sin livssituation. Forskning skiljer på 

olika typer av sociala nätverk (Putnam, 2006 ref i Solheim, 2007, s. 117). En typ av socialt 

nätverk är där människor har likande bakgrund och identitet, exempelvis familjen. Denna typ 

av nätverk är viktiga för socialt stöd och känslomässig anknytning. I SAVIS-projektet fick 

klienterna gemenskap med varandra och detta bidrog till att de stöttade varandra. De fick nya 

vänner i samband med projektet och det gav dem en känsla av tillhörighet och självförtroende 

(Solheim, 2007, s. 117). Det finns forskning som visar på att familjen är en hjälpsam resurs 

när det kommer till att hantera den nuvarande livssituationen och deltagandet i 

arbetsmarknadsåtgärden (Behrens & Evans, 2002, s. 24). Människor som står långt ifrån 

arbetsmarkanden saknar ofta nätverk, men denna typ av gemenskap kan hjälpa dem att 

komma ut i arbetslivet. Utifrån detta blir det viktigt att stödja klienter så att de kan bli en del 

av ett stödjande nätverk. Den andra typen av ett socialt nätverk är den där människor har olika 

bakgrund och identitet. Relationerna dem emellan är många gånger svaga men är viktiga för 

att kunna skapa ett förtroende mellan dem som har olika bakgrund och kompetens (Solheim, 

2007, s. 117f). För att kunna etablera sig på arbetsmarkanden är det viktigt med kontakter till 

både arbetslivet och välfärdssystemet. Det finns exempelvis många tjänster som blir tillsatta 
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informellt. Att vara bekant med någon som i sin tur känner någon kan vara ett effektivt sätt 

för att få en anställning. De anställda i SAVIS-projektet är viktiga kanaler till arbetslivet för 

klienterna. Klienterna blev uppmanade att kontakta arbetsgivare men för vissa var det svårt. 

Om inte de anställda inom projektet hjälpt till hade förmodligen flera utav dem gett upp. Då 

klienter var ute på praktik, fick de kontakt med chefer och anställda på olika företag, vilket i 

sin tur gjorde att de eventuellt kunde ta vara på dessa kontakter i framtiden (ibid). 

Ett projekt pågår alltid bara under en viss tid och det är ofta en intensiv period som ger 

klienterna nya kunskaper och erfarenheter. Efter ett projekts avslut finns det en risk för att det 

blir ett tomrum och att klienter inte vet hur de ska använda sina nya kunskaper. Studien av 

SAVIS-projektet visar att det kan vara svårt att behålla de positiva sociala band som uppstått 

under projektet. Därför är det en utmaning att bygga upp viktiga nätverk kan bestå även efter 

projektets avslut. En studie om åtgärdspaketet ”Daghögskolan (Haug, 2003 ref i Solheim, 

2007, s. 118) visar bland annat att känslan av tillhörighet och förtroende förbättras under en 

projektperiod, men att klienterna haft svårt att ta till vara på det ökade sociala kapital efter 

projektets avslut.  Det visade sig att den resurs de haft tillgång till nu var förlorad och de 

saknade den. Studien visar att täta sociala nätverk som uppstår i till exempel ett projekt kan 

göra att avvikelser och utanförskap kvarstår eller till och med förstärks efter projektperioden 

(Solheim, 2007, s. 118f). Behrens och Evans (2002, s. 33) tar i sin forskning upp att 

personliga nätverk fungerar som en resurs för arbetslösa unga vuxna i deras livssituation. De 

unga som besitter ett sådant nätverk har därför lättare att hantera motgångar.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som är utgångspunkten för den analys som görs av insamlad 

data. De två teorier som valts för analysen har gemensamma nämnare som till exempel 

självkontroll och självständighet (Askheim & Starrin, 2007; Blanck, 1979). Empowerment är 

ett teoretiskt perspektiv som har en stark tilltro på människans egen förmåga att förändra sitt 

liv om rätt stöd finns tillgängligt för individen (Askheim & Starrin, 2007, 9ff). Kontroll och 

autonomi är ett teoretiskt begrepp som beskriver en individs behov av extern kontroll för att 

kunna övergå till att bli autonom, vilket i sig kan vara en svår process (Bergmark, 1998; 

Andreassen, 2003, s. 320f).  

Empowerment  

Empowerment är ett populärt begrepp och anledningen till det kan vara att ordet står för 

styrka, makt och kraft. Vi människor vill gärna känna oss starka och ha kontroll över våra liv 

och empowerment påminner oss om saker och egenskaper som till exempel självförtroende, 

kompetens, stolthet, egenkontroll och delaktighet. Empowerment förknippas alltså med något 

positivt men det är inte helt enkelt att definiera begreppets innebörd (Askheim & Starrin, 

2007, s. 9). Termen började användas på allvar i den vetenskapliga litteraturen i slutet på 

1970-talet och då i relation till diskussionerna om exempelvis lokal utveckling och social 

mobilisering. Empowerment som begrepp har starkt samband med den sociala 

aktivistideologin och de sociala proteströrelser som i USA på slutet av 1960-talet och början 

av 1970-talet växte fram under slagorden ”Power to the people”, men även med de idéer om 

hjälp till självhjälp som kom på 1970-talet. I diskussionerna gällande förebyggande arbete och 

intervention inom socialt arbete och folkhälsa har empowerment varit ett viktigt begrepp och 

på 1970-talet växte begreppet sig starkare var det gräsrotsperspektivet i samhället som i första 

hand var i fokus (Askheim & Starrin, 2007, s. 10f). Empowerment har med tiden blivit ett 

slagord för att uppnå olika syften. Politiker, aktivister, sjuksköterskor, läkare, socialarbetare 

m.fl. har använt begreppet för uppnå sina syften. Det finns de som anser att empowerment 
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efter 1970-talet förlorat sin skärpa, från att ha haft en politisk och kollektivistisk inriktning, 

har det blivit en avpolitisering av begreppet. Kampen för ekonomisk och social rättvisa, 

minskade sociala klyftor och ökad sysselsättning har inte samma prioritet som på 1960- och 

70-talet och empowerment har istället börjat jämställas med människors strävan efter 

självförverkligande. Samtidigt har ett intresse väckts för den ursprungliga tanken om 

empowerment och kan ses som en motreaktion till avpolitisering samt individualisering av 

begreppet. Att empowerment blivit intressant för personal inom den hjälpande sektorn finns 

det flera anledningar till. Begreppet understrycker vikten av att stötta människor som befinner 

sig i en utsatt livssituation och samtidigt tro på deras egen förmåga (Askheim & Starrin, 2007, 

s. 11f). 

Idag används begreppet empowerment ofta i arbetet med utsatta grupper i samhället som till 

exempel drogmissbrukare och psykiskt sjuka. När det gäller empowerment finns det olika 

teoretiska infallsvinklar som har både likheter och skillnader. I praktiken visar sig dock 

begreppet sällan i renodlad form och olika professionella lägger in olika betydelse i 

empowerment. Det grundläggande samt gemensamma för de olika teoretiska riktningarna är 

dock att de har en grundsyn på människan som är positiv. Att människan är en aktiv individ 

som under rätt förutsättningar både vill och vet sitt eget bästa (Askheim & Starrin, 2007, s. 

18f). Empowerment som etablering av motmakt är en infallsvinkel som innebär att fokus är på 

sambandet mellan strukturerna i samhället och individens livssituation. Utgångspunkten är att 

stärka individer på ett sätt som gör att de får kraft till att förändra de villkor som är orsakerna 

till att den maktlösa situation de befinner sig i. Det är viktigt att starta upp processer och 

aktiviteter som kan stärka människors självkontroll, vilket i sig innebär ökat självförtroende, 

bättre självbild och ökade kunskaper. I denna teoretiska inriktning utgås det också ifrån att 

individens position i samhället är något som är skapat utifrån historiska och mänskliga 

processer. De styr hur mycket kontroll och makt människor har i sina liv, men det innebär 

också att dessa förhållanden kan förändras då de är skapta av människor. Det centrala blir 

därför att medvetandegöra individen om sambandet mellan samhällets strukturer och den egna 

livssituationen (Askheim & Starrin, 2007, s. 19f). 

Om empowerment avgränsas till att innefatta processer som inriktas mot att öka människors 

kontroll över sina liv, kan detta innebära en strävan efter att individen ska se på sig själv på ett 

visst sätt, exempelvis som värdefull, känslan av att det finns en förmåga till att slutföra en 

uppgift, självförtroende och tillit till andra i omgivningen. En annan del av processen kan vara 

att samhällets strukturer uppmärksammas och en insikt om att de kan förändras. På detta sätt 

tar empowerment hänsyn till, både den egna upplevelsen och den objektiva verkligheten- 

människans inre förhållanden och yttre omständigheter. Empowerment är en process och ett 

mål (Swift & Levin, 1987, ref i Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Ett antal centrala 

komponenter i empowerment är makt, kontroll, självtillit och stolthet (Meeuwisse m.fl., 2006, 

s. 262). 

Kontroll och autonomi 

I likhet med Empowerment är en av autonomins grunder självständighet, i och med detta 

menas att en grupp eller person ska kunna agera självständigt och inte vara beroende av 

externa individer eller strukturer för att kämpa för sin sak (Blanck, 1979, s. 158f). Begreppet 

autonomi kan enligt Svenska akademiens ordlista (2006, s. 43) beskrivas som självständig, 

självstyrande och självbestämmande. Dessa begrepp är besläktade med Empowerment då 

individen ska vara självständig och besitta självkontroll. Blanck (1979, s. 158f) hänvisar till 

Hartman (1950) som definierar autonomi som jagets relativa frihet att fungera utanför ett 

konfliktområde. Ett exempel på autonomi är en patient som inte vill tala med sin terapeut, 
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vilket skulle kunna grunda sig i att patienten har för påträngande föräldrar. I en sådan 

situation innebär det att terapeuten inte kan pressa patienten på informationen som denne inte 

vill ge, eftersom detta skulle kunna skada patientens jag (Blanck, 1979, s. 158f). Slutsatsen 

kan utifrån detta vara, att autonomin bygger på kapaciteten att genomföra handlingar själv 

eller leva sitt liv utifrån sina egna önskemål utan att externa individer interfererar (Blanck, 

1979, s. 158f).   

Kontroll som teoretiskt begrepp innebär att individen inte har möjligheten att välja vad 

han/hon vill göra utan individen är tvungen att anpassa sig efter specifika regler samt att det 

finns någon som kontrollerar personens beteende (Bergmark, 1998, s. 65). Ambitionen med 

kontroll är att försöka anpassa en individs oacceptabla beteende, till ett beteende som är mer 

önskvärt från samhällets sida. En sådan anpassning kan ske i form av disciplinära åtgärder i 

ett kontrollerande syfte (Bergmark, 1998, s. 61). Social kontroll är ett begrepp som nästintill 

har kommit att bli en synonym för begrepp som tvång, manipulation och auktoritärt 

förhållningssätt. Den sociala kontrollen förekommer inte enbart inom det sociala arbetet utan 

även inom nästan alla former av mellan mänsklig kontakt (Bergmark, 1998, s. 57f). En form 

av kontroll från socialtjänstens sida är beteendekontroll, vilket går ut på att socialsekreteraren 

kan styra klientens handlingar i en viss riktning. Exempelvis att klienten måste stå till 

arbetsmarknadens förfogande för att få försörjningsstöd. Beteendekontroll kan även användas 

för att bryta ett självdestruktivt beteende samt att uppnå långsiktliga behandlingsmål 

(Bergman, 1998, s. 65). För att uppnå kontroll över en individs beteende och förändra detta, 

kan det behövas en form av makt från utövarens sida (Bergmark, 1998, s. 63ff).  

Övergången från kontroll till autonomi är ett svårt steg för individen att ta, det är vanligt att 

individen faller tillbaka i gamla vanor eller beteenden som denne under en kontrollerad tid har 

försökt att arbeta bort (Andreassen, 2003, s.315). Under en vistelse på institution eller inom 

ett fängelse blir individen van med en kontrollerad miljö, för individen att sedan återgå till sin 

vanliga hemmiljö eller den ”verkliga världen” innebär en risk att deras beteende återgår till 

vad det var innan de kom till institutionen (Andreassen, 2003, s. 317). Det är en succesiv 

process från den yttre kontrollen vid inskrivningen till den egna kontrollen och autonomin vid 

utskrivningen. För att beteendet som lärdes in på institutionen ska kunna bestå krävs det att 

personen ska besitta en egen kontroll av det nya beteendet (Andreassen, 2003, s. 321). 

Individen behöver en mån av självkontroll och stöd, vilket kan ses inom empowerment. Det är 

viktigt att rikta åtgärder gentemot miljön, vilket går att göra genom att förändra hemmiljön 

eller anpassa den inför individens hemkomst. En miljöåtgärd kan underlätta anpassningen från 

institutionen till verkligheten för individen. En förändring av miljön kan även hjälpa individen 

att uppnå egen kontroll och autonomi över det nya beteendet. En förändring av hemmiljön 

krävs att den påbörjas redan under institutionsvistelsen (Andreassen, 2003, s. 320). En 

övergång mellan kontroll och autonomi är svår, en del förändringar måste ske i hemmiljön för 

att underlätta individens möjligheter att klara av övergången. En sådan anpassning och 

förändring kan liknas vid de olika arbetsmarknadsåtgärderna som syftar till att klienten efter 

en förändringsprocess måste återvända till sin vardag vilket innebär att hemförhållandena är 

viktiga (Behrens & Evans, 202, s. 33). Eftersom samma hinder eller lockelser kan finnas kvar 

i individens miljö är det lättare att återgå till ett gammalt beteende än att lära sig leva efter det 

nya (Andreassen, 2003, s. 315). Som gör anpassningen till en daglig kamp för individen, efter 

denne har beslutat sig för att förändra sitt liv. Detta kan även ses hos individer som har 

befunnit sig på en låst anstalt men som ska försöka komma ut i den ”vanliga” världen utan 

den kontinuerliga externa kontrollen (Andreassen, 2003, s. 317). Sammanfattningsvis kan en 

övergång från yttre kontroll till egen kontroll och autonomi underlättas genom en förändring i 



 

11 

 

hemmiljön eller miljön som personen ska återvända till efter institutionsvistelsen 

(Andreassen, 2003, s. 320f).  

Metod 

I följande avsnitt kommer val av metod, litteratursökning, urval av respondenter, konstruktion 

av intervjuguide, tillvägagångssätt, databearbetning, analysmetod samt etiska överväganden 

att presenteras. Genom en redovisning av studiens metodstrategi ska läsaren få en god 

förståelse och insikt i hur resultatet har bearbetats och analyserats (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005, s.12).  

Val av metod 

Kvalitativ metod har som syfte att producera rik och beskrivande text med utgångspunkt i 

individers egna ord, medan kvantitativa metoder insamlar data som visserligen kan vara 

beskrivande men presenteras vanligen i statistisk form (Thyer, 2010, s. 342). Att intervjua är 

förmodligen den vanligaste formen att samla in data på i kvalitativ metod och en av 

huvudsätten är att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Denna form ger forskaren 

möjligheten att ställa frågor som inte är uppskrivna i den förarbetade intervjuguiden (Bryman, 

2008, s. 436ff). För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att 

använda en kvalitativ metod, eftersom syftet är att få en djupare förståelse för vilka 

komponenter i CM-projektet som haft inverkan på de unga vuxnas livssituation och ökade 

möjligheter på arbetsmarknaden. Semistrukturerade intervjuer har använts för att kunna ställa 

följdfrågor och få mer detaljerad data.  

Litteratursökning 

Litteratur i denna studie har sökts via Örebro universitets bibliotekskatalog, Social service 

abstracts, Summon och Artikelsök. I studien har även litteratur sökts via databasen Arkiv 

Digital med sökorden: Labour market, labour market measures AND young adults, active 

labour market programs AND evaluation, initiatives young people, components, evaluation 

research, treatment work, treatment research, empirical, multitude, control and autonomy, 

samt case management. Andra studiers referenslistor har varit vägledande i sökandet efter 

forskningsartiklar. Rapporter och undersökningar har hämtats från Socialstyrelsens och 

Regeringens hemsidor.  

Urval av respondenter 

I studien har vi valt att använda oss av bekvämlighetsurval för att finna klienter inom Case 

management - projektet. Case managern ombeddes att välja ut unga vuxna som kan tänkas 

klara av att delta i intervjuer. Case managern har ansvaret för att ta kontakt med de unga 

vuxna och fråga om de vill delta i studien. Detta gör att deltagare i studien kommer att 

innefatta de unga vuxna som vill tacka ja till att intervjuvas. Enligt Thyer (2010, s. 142) är 

bekvämlighetsurvalet den minst omfattande av de olika urvalsmetoderna, utifrån att forskaren 

intervjuar individer som finns i ett närliggande område. För att uppfylla kriterierna att delta i 

studien måste klienterna ingå i projektet, kommit vidare ut i annan försörjning eller blivit 

avskrivna på grund av andra orsaker. Deltagarna ska vara i åldern 18-25 år och uppbära 

försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla. Av de klienter som deltog var två aktiva i 

projektet och två stycken hade avslutat men hade fortfarande kontakt med case managern vid 

behov. Kriterierna för de professionella är att de ska arbeta med projektet eller på annat sätt 

vara i kontakt med metoden case management. De tre professionella som deltar i studien 
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innefattar en socialsekreterare på enheten arbete och försörjning, en case manager och en 

enhetschef för vuxenenheten på Socialtjänsten. Valet att ha både ett professionellt och ett 

klientperspektiv i studien berodde på att avsikten var att se om de professionellas syn på 

projektet överensstämmer med hur klienterna har upplevt sitt deltagande. Syftet med studien 

är att undersöka vilka komponenter i projektet som bidragit till förbättrade möjligheter på 

arbetsmarknaden och ökad livskvalité för de unga vuxna som deltagit i projektet. 

Sammanfattningsvis genomfördes sju djupgående intervjuer, tre stycken intervjuer med 

professionella och fyra stycken med klienter som deltar i case managementprojektet.  

Konstruktion av intervjuguide 

Vid konstruktion av en intervjuguide är en utgångspunkt att fråga sig vilket problemområde 

det är som ska undersökas och skapa intervjuguiden utifrån olika teman. Det är bra om dessa 

teman kommer i en viss ordnad följd så att frågorna om dem har ett flyt. Frågorna ska vara 

formulerade på ett sådant sätt att de kan besvara frågeställningarna i studien och vara 

begripliga för intervjupersonen (Bryman, 2008, s. 442). Semistrukturerade intervjuer innebär 

att forskaren har en intervjuguide med frågor men att det också är möjligt att ställa andra 

frågor som kan bli aktuella under intervjuerna (Bryman, 2008, s. 438). I denna studie består 

intervjuguiden av två delar; en för professionella och en för klienter. Frågorna i 

intervjuguiden är uppdelad under fyra avsnitt utifrån de frågeställningar som studien har och 

frågorna följer en viss kronologisk ordning. Ett enkelt språk har använts för att frågorna ska 

vara begripliga och lätta att förstå för intervjupersonerna. Semistrukturerade intervjuer har 

valts för att det är tryggt att ha en intervjuguide att följa för att inte missa viktiga frågor. Den 

ger även möjlighet till fördjupning av olika frågor som kan bli aktuella under intervjuerna.  

Tillvägagångssätt 

Till att börja med kontaktades case managern som arbetade med de unga vuxna angående 

vilka deltagare i projektet som kan tänkas vara villiga att delta i en djupgående intervju på ca 

40 minuter. Casa managern tog på sig ansvaret att välja ut några unga vuxna som var villiga, 

med tanke på den rådande sekretessen rörande klienterna. Några av de unga vuxna godkände 

att bli uppringda för att avtala om en tid, medan andra klienters tid bokades via case 

managern. När vi ringde de unga vuxna informerades de om vad intervjun gick ut på och 

avtalade en tid. De professionella som valts ut att intervjua, ringdes upp och blev tillfrågade 

om de var villiga att delta i studien. Samtliga informerades angående studiens syfte. Thyer 

(2010, s. 399) tar upp att under en djupgående intervju fokuserar forskaren på individens 

berättelse och hur individen har upplevt ett fenomen. Intervjuerna skedde i respondenternas 

naturliga miljö, vilket innebär att vi träffade klienterna på enheten arbete och försörjning och 

de professionella på deras kontor för att kunna få en bredare och fördjupad syn i deras 

åsikter/tankar som kan uppkomma under intervjutillfället. Vilket grundar sig i Thyers (2010, 

s.405) förklaring, att forskaren som utför intervjun ska vara kapabel att både lyssna till 

respondenternas språkliga gensvar så som till deras kroppsspråk. Tre av våra intervjupersoner 

(klienter) uteblev från de inbokade intervjutillfällena. De uteblivna intervjupersonerna valdes 

då att intervjuas via telefon, eftersom det fanns en tidspress och att de unga vuxna ansåg att 

det kändes mer bekvämt för dem att tala med intervjuaren på telefon. Alla intervjupersoner 

blev informerade angående syftet med intervjun innan den genomfördes och fick möjligheten 

att ställa frågor, respondenterna blev tillfrågade om det var godtagbart att intervjun spelades 

in för transkribering vilket alla respondenter godkände. Slutligen transkriberades alla 

intervjuer med respondenterna samt att det skedde en noggrann genomgång för att utesluta att 

några frågor uteblivit.   
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Databearbetning och analysmetod 

Data som samlats in via de semistrukturerade intervjuer med respondenterna i denna studie 

har bearbetas utifrån att de först har transkriberats, för att sedan användas för att framställa ett 

resultat som har framkommit utifrån intervjuerna. Detta resultat har bearbetats i analysen för 

att kunna fördjupas och besvara frågeställningarna. Därefter har centrala delar av materialet 

resulterat i ett diskussionsavsnitt. Enligt Thyer (2010, s. 407) måste forskaren bekanta sig och 

analysera det transkriberade materialet när inspelningen av intervjuerna har blivit 

transkriberade. När forskaren granskar det transkriberade materialet kan det uppkomma nya 

insikter och teman. Nästa steg är att koda data för att tematisera de olika svaren från 

intervjuerna (Thyer, 2010, s. 407). Efter att data har transkriberats har en noggrann 

genomgång av materialet gjorts för att kunna utläsa svar till studiens frågeställningar samt för 

att upptäcka nya eventuella infallsvinklar. En tematisering har gjorts av svaren och de teman 

som valdes är följande; projektets komponenter, värdefulla och gynnsamma komponenter i 

projektet, förändringar i de unga vuxnas livssituation samt andra orsaker till de unga vuxnas 

förändring. Tematiseringen gör att det blir lättare att överskåda resultatet då det är finns mer 

struktur i materialet. Resultatet har blivit analyserat utifrån valda teoretiska utgångspunkter, 

litteratur och tidigare forskning. Citat har valts ut som anses stärka det som respondenterna 

har beskrivit. Enligt Bryman (2008, s. 454) kan det vara bra att redigera citaten eftersom 

människor sällan svarar med hela meningar, utan upprepar sig och använder sig av verbala 

tics som exempelvis ”eh”. Genom att redigera citaten blir de lättare att förstå för läsaren, men 

det är viktigt att innehållet i det respondenterna sagt inte förändras. Citaten i denna studie har 

rättats till för att vara mer lättförståeliga, men utan att förlora det som intervjupersonerna 

verkligen har sagt.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att fastställa reliabiliteten i studien, valdes att genomföra en pilotintervju efter att 

konstruktionen av intervjuguiden var klar. Pilotintervjun skedde med en kvinna som bor i den 

mellanstora staden, hon är 21 år och studerar till lärare. Vi valde henne på grund av att hon 

var mellan 18-25 år, hon studerar och bor i den aktuella staden samt att hon har varit aktuell 

på arbetsförmedlingen. Pilotintervjun gjordes för att se om några av frågorna behövde 

konstrueras om samt vilka möjliga uppföljningsfrågor som skulle kunna uppkomma. Några av 

frågorna ansåg kvinnan i pilotintervjun var svåra att förstå, vilket gjorde att vi valde att 

använda oss av ett enklare språk samt att fler följdfrågor skrevs till utifrån pilotintervjun. 

Innan vi genomförde intervjuerna för at besvara studiens syfte. Thyer (2010, s. 357) hänvisar 

till Miles och Hubermans (1994, s. 278) förslag till hur forskaren kan fastställa reliabiliteten i 

en kvalitativ studie. Frågor som ska besvaras är bland annat följande: Är forskningsfrågorna 

tydliga och stämmer de överens med forskningsdesignen? För att fastställa reliabiliteten i 

studien användes en mp3-spelare vid intervjutillfällena och vid telefon intervjuerna användes 

mobilen för att spela in samtalet för att se till att informationen användes korrekt vid 

sammanställningen av intervjuerna. För att stärka reliabiliteten valdes personalen inom 

socialtjänsten ut, efter i vilket mån de hade kontakt med ungdomarna i projektet. Klienterna 

valdes ut av case managern då det inte finns någon möjlighet för oss att ta kontakt med dem, 

case managerns val ökade även chansen för att studiens syfte och frågeställningar kan 

besvaras då han valde ut den unga vuxna som kände sig manade att delta i studien samt hade 

möjligheten att tala för sig själva.  Fastställandet av reliabilitet kan enligt författaren stärkas 

om empirin samlades in på ett korrekt sätt utifrån forskningsfrågorna, till exempel skedde 

intervjuerna i en lämplig miljö och tidsperiod samt valdes lämpliga respondenter ut (Miles & 

Huberman, 1994, s. 278, ref i Thyer, 2010, s. 357). Reliabilitets risker med den kvalitativa 

studien kan vara att uppföljningsfrågorna varierar mellan intervjuerna, i studien var därför 
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båda författarna med vid varje intervjutillfälle varav en av oss observerade intervjuns 

genomförande. Efter intervjuerna skedde en noggrann transkribering för att minimera 

tolkningsmöjligheten samt för att stärka reliabiliteten. Bryman (2008, s. 376) tar upp att 

reliabiliteten kan stärkas om det finns fler observatörer om kan enas om vad de har sätt och 

hört.   

Validiteten i en kvalitativ studie kan vara svår att mäta då innehållet berör personers känslor 

och upplevelser. Johnson (2005, ref i Thyer 2010, s. 363) beskriver att för en forskning inom 

den kvalitativa metoden ska uppnå validitet ska forskningen vara sannolik, tillförlitlig, 

trovärdig och därmed försvarbar. För att den kvalitativa studien ska vara trovärdig krävs det 

att forskaren kan framföra bevis som är pålitliga kring de undersökta individerna (Thyer, 

2010, s. 362). I denna studie användes en pilot intervju för att stärka validiteten då denna kan 

visa på om studiens syfte verkligen undersöker det som ska undersökas samt att det ger en 

chans att konstruera om en del intervjufrågor. Det skedde även en genomgång av vardera 

intervju, för att se över om studien undersökte vad den var menad att undersöka. För att 

studien ska vara pålitlig krävs det att undersökningen visar på en tillförlitlighet från den 

insamlade datan från respondenterna som tyder på att det som var tanken att undersöka 

verkligen undersöktes.  

En kvalitativ studie kan vara svår att generalisera då respondenterna inte kan representera en 

hel befolkning, på grund av att det berör deras känslor och tankar. Studien berör vad fyra 

klienter och tre professionella anser om case management-projektet. Detta skulle kunna 

generaliseras till andra klienter samt professionella som deltar i samma projekt, dock kan 

resultatet inte generaliseras till befolkningen i stort. Enligt Bryman (2010, s. 156f) kan enbart 

urvalet av personer inom en studie generaliseras med andra personer inom området som 

urvalet gjordes. Med detta menas att personer som bor i en stad och deltar i en organisation 

enbart generaliseras med andra individer som bor i samma stad och ingår i samma 

organisation. Därför är studiens generaliserbarhet begränsad. Dock kan resultatet i studien 

visa vad de anställda och klienterna anser om projektet, eftersom resultatet skulle kunna 

generaliseras till de övriga deltagarna i projektet. Denna studie skulle kunna generaliseras till 

andra case manager i landet som arbetar på ett liknande sätt som case managern i denna 

studie. Studiens resultat kan även vara av intresse för andra case manager eller personer som 

vill använda sig av metoden, för att de ska se hur de unga vuxna upplever arbetsmetoden.  

Etiska överväganden  

I en studie aktualiseras etiska frågeställningar under flera skeden (Bryman, 2008, s. 126). I 

svensk forskning finns det ett antal etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131). 

För att uppfylla informationskravet krävs det att berörda personer informeras om den aktuella 

studiens syfte. Vilket innebär att deltagarna ska veta att deras medverkan bygger på 

frivillighet och att de kan välja att avbryta om de så önskar. De ska även bli informerade om 

vilka moment som ingår i studien (Bryman, 2008, s. 131f). I denna studie har deltagarna blivit 

informerade angående syftet, frivilligheten och momenten i undersökningen via telefon då de 

tillfrågades om att delta. Vid intervjutillfället fick de ytterligare information om studien samt 

utrymme till att ställa egna frågor. I denna studie uppfylls samtyckeskravet genom att 

deltagarna har blivit upplysta om frivilligheten i deras deltagande, samt att alla respondenter 

är mellan 18-25 år (ibid). Personuppgifter om de individer som ingår i en undersökning måste 

behandlas konfidentiellt (Bryman, 2008, s. 132). För att uppfylla konfidentialitetskravet har 

författarna tagit kontakt med case managern som har talat med sina klienter om de godkänner 
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att delta i studien, samt om de vill bli kontaktade. Detta utifrån att det råder sekretess kring 

vilka individer som deltar i projektet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in 

om respondenterna endast får nyttjas för studiens syfte (ibid). För att nyttjandekravet ska 

kunna uppfyllas i denna undersökning har alla uppgifter kring respondenterna hanterats 

varsamt samt raderats efter informationen har blivit nyttjad för studiens syfte.  

Metoddiskussion 

Motiveringen till valet av en kvalitativ undersökning grundar sig i att studiens syfte är att på 

djupet undersöka vad de unga vuxna som deltagit i Case management–projektet samt 

professionella anser om projektets innehåll och utfall. En kvalitativ studie valdes eftersom det 

är ett fåtal som deltar i projektet eller arbetar med detta, samt att syftet var att få en djupare 

förståelse för vad som är verkningsfullt av komponenterna för de unga vuxna som deltar i 

projektet. Detta skulle inte ha varit möjligt med en kvantitativ undersökning eftersom det var 

oklart för författarna vilka komponenter case management-projektet innefattar, vilket skulle 

ha gjort det omöjligt att framställa formulärets frågeställningar. En aspekt som författarna 

själva kan anse är en aning problematiskt är att de tillfrågade klienterna valdes ut av case 

managern, vilket kan ses som partiskt. Anledningen till att urvalet skedde på detta vis är på 

grund av att det finns en sekretess rörande klienterna samt att en del av dem skulle kunna 

uppleva en utsatthet om de blev tillfrågade om att delta i undersökningen av främmande 

personer.  

Resultat och analys 

Intervjupersonerna i denna studie benämns de professionella P1, P2 och P3. De unga vuxna 

som har intervjuats kallas K1, K2, K3 och K4. I nedanstående avsnitt presenterar vi resultat 

från intervjuerna med professionella och klienter samt utvalda citat som sedan analyseras 

utifrån litteratur och forskning. Resultatet och analysen presenteras utifrån följande teman: 

projektets komponenter, värdefulla och ogynnsamma komponenter i projektet, förändringar i 

de unga vuxnas livssituation och det sista temat är andra orsaker till de unga vuxnas 

förändring.  

Projektets komponenter 

Socialtjänsten har uppmärksammat att allt fler unga vuxna i deras kommun använder 

narkotika och riskerar därmed att bli missbrukare och inte kommer ut i kompetenshöjande 

insatser. Unga vuxna fortsätter utifrån detta att vara försörjningsstödstagare och hamnar 

utanför arbetsmarknaden. För att motverka att fler unga vuxna inte ska komma vidare i sitt 

missbruk och hamna utanför samhället har kommunen startat ett projekt som ska förebygga 

den negativa utvecklingen som blivit uppmärksammad bland unga vuxna. Ett antal andra 

kommuner i Sverige använder sig av case management metoden och denna metod har 

kommunen valt att tillämpa i form av ett projekt. Projektet har en anställd case manager som 

ska stödja och hjälpa dessa unga vuxna ut i kontaken med myndigheter och olika 

verksamheter. Genom intervjuerna av personalen i projektet framkommer att det krävs ett 

remitteringsförfarande för att en klient ska bli aktuell i projektet. Det innebär att enheter inom 

socialtjänsten, oftast försörjningsstöd eller öppenvården för missbrukare, eller andra 

myndigheter (ex. psykiatrin) kan se att en klient behöver extra stöd i sin vardag. Att bli 

remitterad till projektet är ett erbjudande som bygger på frivillighet och motivation hos 

klienten. Två personer ur personalen kan tänka sig att en del klienter kan uppfatta 

projekterbjudandet som ett tvång på grund av att de uppbär försörjningsstöd som 

huvudsakliga inkomst och att de då enbart accepterar erbjudandet för att inte förlora sin 
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inkomskälla. Tre av de intervjuade klienterna har beskrivit att de kände en motivation till att 

förändra sina liv men visste inte hur de skulle åstadkomma förändringen. De blev lättade när 

de fick höra talas om case management och de antog erbjudandet att få hjälp. En av de 

intervjuade klienterna var mycket skeptisk och kände ingen motivation alls till att bli 

remitterad till projektet, men valde ändå att ge det en chans. Tre av klienterna har angivit att 

de blivit remitterade till projektet genom kommunens öppenvård och en klient blev remitterad 

via försörjningsstöd.  

Socialsekreterare från försörjningsstöd kan remittera en klient till CM-projektet eller 

så kan personal från öppenvården göra det om de möter en klient som uppbär 

försörjningsstöd, och som inte har ett allt för tungt missbruk, utan anses kunna bli 

självförsörjande. Klienten erbjuds då en remittering till projektet, men det är viktigt att 

personen förstår att CM-projektet är ett erbjudande (P3). 

Klienterna kan eventuellt känna att remitteringen till projektet är ett tvång, men då ger 

jag dem information om att det är frivilligt och att projektet ska fungera som en 

hjälpande hand i deras vardag (P2).  

Jag blev rekommenderad CM-projektet av personalen på öppenvården eftersom de 

upplevde att jag verkligen ville förändra min livssituation (K2). 

De professionella pekar på vikten av att projektet ska vara ett erbjudande till klienter som 

känner en motivation till att förbättra sina möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden. 

Motivationen skulle kunna utvecklas hos klienterna genom motiverande samtal med case 

managern. Målet med ett sådant samtal är att klienten ska få en intern motivation som denne 

kan applicera i sin strävan för att komma ut i annan försörjning (Philips & Holmqvist, 2008, s. 

170). En del arbetslösa ungdomar kan enligt Behrens och Evans (2002, s. 18) känna sig 

tvingade in i aktivitetsprogram för få försörjningsstöd. Forskningen visar att om de tackar nej 

till en arbetsmarknadsåtgärd, blir konsekvenserna olika svårigheter att få andra alternativ 

inom organisationen (ibid.). Detta utifrån att det finns motkrav för en klient som har 

försörjningsstöd kan ett erbjudande om en arbetsmarknadsåtgärd upplevas som ett tvång då 

klienten måste göra någonting för att uppbära försörjningsstöd. Om åtgärden känns som ett 

tvång kan det innebära att klienterna kan vara i behov av extern motivation, innan de kan 

använda sig av den interna. Forskning visar på att arbetslösa unga vuxna oftast är beroende av 

bidrag som kan reduceras om de tackar nej till exempelvis ett arbete och detta kan leda till att 

klienter kan känna sig tvingade att tacka ja till ett erbjudande (Rebbe, 2011). 

Sammanfattningsvis betyder det att klienter kan känna sig tvingade att anta ett erbjudande om 

en arbetsmarknadsåtgärd, vilket leder till en låg motivation en åtgärd mot detta kan vara 

motiverande samtal med deras case manager och om de utifrån dessa samtal får en extern 

motivation skulle detta kunna leda till en intern motivation. Detta skulle kunna ske via case 

managerns motiverande samtal med klienterna.  

Personalen beskriver att efter case managern haft ett första möte med klienten görs en 

grundlig utredning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11:1, för att fastställa vilka behov klienten 

har.  Om utredningen visar att klienten har ett omfattande beroende av narkotika eller alkohol, 

blir klienten inte fortsatt aktuell i projektet, då man anser att projektet inte är en tillräcklig 

insats. Efter utredningen gör case managern och klienten en genomförandeplan. Enligt de 

professionella är det viktigt att case managern skapar en allians med klienten och en god 

relation där klienten har ett förtroende för case managern. De professionella framhäver att 

relationen och stödet mellan klient och case manager är en viktig komponent i arbetet med de 

unga vuxna. De professionella anser att det är en individuell arbetsmetod som ser till att 

klienterna har någon som lyssnar på dem och anpassar åtgärderna individuellt och motiverar 
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dem att komma vidare i sin utveckling. Klienterna beskriver i intervjuerna hur case managern 

har hjälpt dem att göra en plan för hur deras vardag ska se ut samt vilka insatser de behöver 

delta i. De intervjuade klienterna anser att case managern har hjälpt dem i att kunna föra sin 

talan med olika myndigheter genom att exempelvis närvara vid möten med olika myndigheter. 

Klienterna anser att case managern är en trygghet för dem och en person som de kan ”luta” 

sig emot. Både de professionella och klienterna angav att case managern hade en 

samordnande roll och strukturerade upp klienternas kontakt med olika myndigheter.  

Det handlar om att bildligt talat ställa sig bredvid personen och titta i dennes agenda 

för att se vad som behöver göras. Ibland kan det vara så att en klient inte har kommer 

till ett möte, men då kan case managern faktiskt åka till klientens hem för att se till att 

den stiger upp ur sängen och följer med till det inbokade mötet (P3).  

Han stod på min sida hela tiden och jag hade verkligen ett stöd (K2). 

Alla professionella var överens om att det är viktigt att bygga upp en förtroendeingivande 

relation samt en god allians mellan professionell och klient, detta är en viktig komponent i 

projektet. Enligt Rökenes och Hanssen (2007, s. 19f) visar undersökningar att en god relation 

ofta betyder mer än själva arbetsmetoden som den professionelle använder sig av. 

Undersökningar visar vidare på att det är viktigt att den professionelle förstår klienterna, tar 

dem på allvar och bemöter dem som medmänniskor. Det behövs ”en bärande relation” mellan 

klienten och den professionelle, för att klienten ska kunna ta till sig råd och stöd samt att en 

förändring ska kunna ske. Relationen i sig är en hjälp för klienten (Rökenes & Hanssen, 2007, 

s. 19f). Utifrån intervjuerna med klienterna skulle det kunna ses som en bekräftelse av 

relationens betydelse, klienterna upplever att case managern har ställts sig på deras sida, varit 

ett stöd och hjälp genom den individuella processen. 

De intervjuade klienterna påtalade att de innan hade svårigheter att få ihop sin vardag, 

eftersom de hade många professionella inblandade i deras liv. De kunde inte riktigt 

strukturera upp situationen på egen hand.  

Jag fick inte ihop min vardag, utan jag var både här och där, jag var upp och jag var 

ner, ja det var rörigt alltihopa (K1). 

De intervjuade klienterna och professionella var överens om att case managern hjälpte till att 

strukturera upp vardagen för klienterna. Exempelvis anser klienterna att case managern 

hjälpte dem att se till att de kom iväg på rätt möten och gav dem råd hur de skulle kunna gå 

tillväga för att klara av sin vardagssituation. Payne (2008, s. 417) menar att en socialarbetare 

inte kan överlåta makt till en person, utan hjälper istället individen att ta makten över sitt liv 

och bli självbestämmande. Utifrån klienternas och de professionellas berättelser skulle det 

kunna ses som att case managern hjälper klienterna att få en överblick över sin livsituation 

samt att de får hjälp med att finna en väg att gå för att klara av sig själva. Klienterna fick även 

hjälp med att inse vad de är kapabla till att göra själva. Case managern gör inte uppgifterna åt 

klienterna, utan de får verktygen att klara av att handla på egen hand med hjälp av vägledning 

och stöd. Enligt Payne (2008, s. 425) är klienter ofta inte medvetna om att de har makt eller så 

saknar de förmågan att använda den. Den omedvetna makten över sitt liv skulle kunna ses 

som den förvirring som de intervjuade klienterna talade om innan de fick hjälp av case 

managern att strukturera upp sin vardagssituation. Att medvetandegöra makten klienterna har 

över sitt liv skulle kunna innebära en livsförändring för dem då de ser vad de är kapabla att 

göra på egen hand.  
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Under intervjuerna med de professionella kom det fram att uppföljning är en komponent. 

Uppföljningen kring klienternas situation sker regelbundet under tiden de ingår i projektet. 

När en klient är redo att avslutas får de erbjudandet om fortsatt uppföljning, en del vill ha en 

vidare kontakt medan andra vill klippa bandet helt. De professionella upplever och har sett att 

tiden efter avslutad insats för klienterna är skör och de kan se ett behov av ett fortsatt stöd. 

Det tar lika lång tid att vänja sig vid det nya livets vanor som det tog att skapa de gamla. De 

professionella anser att en klient är avslutad när de kommer ut i annan försörjning, en annan 

försörjning kan exempelvis innebära ett arbete, CSN eller ersättning från försäkringskassan. 

Även om de professionella ser en klient som avslutad samma dag som de får en annan 

försörjning, är klienten alltid välkommen att komma tillbaka in i projektet om den nya 

försörjningen skulle upphöra eller om det skulle uppstå några andra problem för klienten. De 

professionella beskriver en klients avslut i projektet som en succesiv process. Tanken med 

processen är att klienterna ska bli mer och mer själständiga under projektets gång för att klara 

sig utan case managerns hjälp. Klienterna ansåg att de efter en tid kunde vara mer 

självständiga men att det var skönt att case managern alltid fanns till hands om de skulle 

behöva stöd vid ett möte eller råd. Det upplevde att de hade någon att luta sig mot för att 

hämta motivation om de upplevde motgångar.  

Klienten är redo att avsluta sin tid i projektet då denne fått en annan försörjning, men 

det är viktigt att erbjuda personen uppföljning. Vår erfarenhet med klienter som nyligen 

gjort en förändring i sina liv, är att den närmsta tiden är skör, och därför vill vi vara 

noga med att erbjuda uppföljning. Under ju längre tid vi kan följa upp och finnas i 

bakgrunden som ett stöd, desto bättre går det för klienterna (P3). 

Vi har inte så mycket kontakt längre, eftersom jag numera är ganska självgående. Jag 

hör av mig till honom då och då för att informera om hur det går för mig, och har jag 

ett inbokat möte ser jag till att han får vara med, för att han på så sätt kan vara 

uppdaterad vad gäller min livssituation. Hans roll handlar nu om att finnas i 

bakgrunden, då tanken är att jag ska försöka klara mig själv (K2.) 

Enligt Eide och Eide (2006, s. 97) är avslutningsfasen en komplicerad process, det är viktigt i 

denna fas att vara ett stöd för klienten, för att denne ska klara av ett eget liv efter avslutad 

kontakt med den professionelle. I denna situation innebär det egna livet enligt klienterna att 

stå på egna ben och i slutänden komma ut i annan försörjning eller studier. Avslutningsfasen 

kan utifrån Eide och Eide (2006, s. 97f) vara den mest betydelsefulla del av processen, 

eftersom denna fas kan väcka olika känslor hos klienten exempelvis sorg, ilska och förtvivlan. 

Vid ett avslut kan det vara svårt för klienten att vänja sig vid det nya livet eftersom de tidigare 

har levt ett annat. Detta skulle kunna göra att känslor som sorg kan vara berättigade då de nu 

har avslutat en del av sitt liv, vilket även innebär ett avslut med case managern som har varit 

deras huvudsakliga stöd under en svår övergångsperiod.  

Värdefulla och ogynnsamma komponenter i projektet 

Under intervjuerna med alla respondenter kom det fram att ingen av dem kunde se någonting 

ogynnsamt med case management eller kontakten de unga vuxna hade med case managern. 

Dock kunde två av de professionella tänka sig att vad klienterna anser är mindre bra kan vara 

att de blir påpassade när de vill bli lämnade ifred samt att det kan komma upp saker till ytan 

under ett intensivt arbete som de unga vuxna inte orkar hantera. Det framkom mestadels 

positiv respons från både klienterna och de professionella. Personalen ansåg att de 

komponenter som är värdefulla för klienterna kan vara relationen mellan klienten och case 

managern då den kan vara grunden till att hjälpa klienterna att känna sig hörda, sedda och 

bekräftade utifrån deras relation. En av de professionella kunde även tänka sig att det 
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intensiva arbetet kan vara en värdefull komponent eftersom det visar på goda resultat samt att 

case managern lär känna de unga vuxna. En annan från personalen tror att klienterna som har 

en case manager kan uppleva en delaktighet som hjälper dem att få mål i livet. De unga vuxna 

upplever relationen de har med case managern som en värdefull komponent då de anser att 

han hjälper dem att känna sig sedda, hörda och bekräftade i sin situation i stället för att enbart 

komma på inbokade möten då klienterna upplever att personalen inte lyssnar på dem. En 

respondent uppgav att möten oftast skedde så fort på socialtjänsten och andra myndigheter 

men upplever att case managern lägger ner tid på deras möten och relation. En annan viktig 

komponent för klienterna är det stöd och den säkerhet som relationen till case managern har 

inneburit, klienterna uppskattar att case managern har följt med dem på möten, hanterat 

kontakten med de olika myndigheterna, haft en kontinuerlig kontakt samt speglat dem i deras 

egen framgång.  

Jag tror att de vill bli lämnade ifred, men i och med CM blir de inte lämnade ifred och 

det kan nog kännas mindre bra för dem. Men i slutändan tror jag det blir bra (P2).  

Det bästa med CM är nog att de blir sedda och hörda. (P2). 

Han är ett bra stöd och hjälper i stort sett till med allt. Det känns som det vore en 

säkerhet (K3). 

Utifrån att en av de professionella påtalade att klienterna kan uppleva situationen som 

besvärlig, när det finns någon som kontrollerar deras beteende, skulle detta kunna kopplas till 

det teoretiska begreppet kontroll och autonomi. Syftet med beteendekontroll är att försöka 

styra klientens beteende i en önskvärd riktning, vilket kan ske med hjälp av disciplinära 

åtgärder (Bergmark, 1998, s. 61ff). Tidigare har de unga vuxna levt ett autonomt liv innan de 

började i projektet, när de kommer in i projektet uppkommer en viss mån av kontroll vilket 

gör att de måste anpassa sig till de nya reglerna. I början kanske de unga vuxna var 

motsträviga men som den professionelle påpekade insåg de att detta ledde till någonting bra i 

slutänden. Detta skulle kunna tolkas som att den unge återgår i slutet av projektet till ett nytt 

autonomt beteende. Det kan innebära att klienten kommer kunna i framtiden stå till 

arbetsmarknadens förfogande och ha brutit ett destruktivt beteende som kan innebära att 

klienten uppnått det långsiktliga behandlingsmålet (Bergmark, 1998, s. 65). Den täta kontaken 

som samtliga respondenter talar om innebär att case managern kan ringa sina klienter 

regelbundet exempelvis en gång i veckan. Denna kontinuerliga kontakt kan innebära en viss 

mån av kontroll för att se till att de unga vuxna är på rätt spår. Enligt det teoretiska begreppet 

kontroll är syftet att anpassa klientens oacceptabla beteende till ett mer önskvärt beteende ur 

ett samhällsperspektiv (Bergmark, 1998, s. 61). En tanke utifrån detta skulle kunna vara att de 

unga vuxna ur ett samhällsperspektiv borde arbeta för sitt uppehälle. Dels handlar det om ett 

deltagande i samhället och att varje individ bör kunna försörja sig själv.  

Relationen är för alla respondenter viktigt på grund av att den gör att klienterna känner sig 

sedda, hörda och bekräftade vilket tillåter dem att känna sig trygg i relationen med case 

managern. En av de unga vuxna påtalade att relationen till case managern var en säkerhet.  

För att hjälpa en människa till en specifik plats krävs det att hjälparen kan se var individen 

befinner sig för att sedan utgå därifrån i ett försök att hjälpa individen (Kirkegard, 1859 ref. i 

Rökenes & Hanssen, 2007, s. 177). Detta skulle kunna ses som att case managern tar till sig 

var de unga vuxna är i sin livssituation, när denne ska bedöma vilken form av hjälp klienten 

kan vara i behov av. För att sedan gå vidare och utveckla relationen som en del av hjälpen till 

ett autonomt liv för klienten.  I en trygg relation mellan professionell och klient kan den 

professionelle ge eventuella kritiska kommentarer angående brukarens beteende och utifrån 

den trygga relationen kan klienten se kritiken som omtanke och hjälp (Rökenes & Hanssen, 
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2007, s. 178). Detta kan ses utifrån att en av klienterna ansåg att mötena med case managern 

fungerade bättre än de övriga mötena med andra professionella exempelvis de på 

arbetsförmedlingen, på grund av att dessa inte har lika mycket tid och energi till att skapa en 

god relation med klienten. Vikten av en god relation kan ses vara viktig för klienterna utifrån 

att de kan känna sig mer motiverade och villiga att anpassa sig till de krav som ställs på dem 

från case managern, på grund av att de kan uppleva att de inte vill göra case managern 

besviken.    

Majoriteten av de unga vuxna talade om att de ansåg att sällskapet på mötena med olika 

myndighetspersoner var en värdefull egenskap hos case managern eftersom att de upplevde 

att de hade ett bra stöd. En av klienterna talade om att hon tidigare aldrig hade fått någon 

respons från de olika myndigheterna men när case managern följde med på ett av dessa möten 

upplevde hon en förändring utifrån att hennes åsikt blev hörd och att de tog till sig det hon 

hade att säga.  

Förr kunde jag stå och gapa och skrika men ingen hörde mig (K1). 

Utifrån att en av klienterna påtalar att responsen var dålig innan case managern kom in i 

bilden. Kan detta betyda att de unga vuxna kan ha ett behov av någon som för deras talan i en 

viss mån för att de olika myndigheterna ska kunna uppfatta deras önskemål. Forskning visar 

på att ett tätare samarbete mellan myndigheter kan gynna deras klienter som oftast består av 

utsatta individer, arbetsinitiativ kombinerat med mer stöd för den utsatta gruppen kan leda till 

en större effekt (Rönsen & Skarohamar, 2009, s. 16). Eftersom case managern är en 

myndighetsperson kan denne kanske lättare göra sin klients talan hörd bland de övriga 

myndigheterna, genom att få dem alla att tillsammans försöka arbeta i samma riktning och 

därmed verka för klientens bästa. I och med ett tätare samarbete mellan myndigheter kan detta 

möjligen göra att andra myndigheter börjar se på klienten som en individ i stället för enbart en 

klient och förstå dennes problematik. Detta är någonting som skulle kunna ske om 

myndighetsutövarna tar sig tid att lyssna på den unga vuxna, förstå deras språk och verkligen 

höra vad de är i behov av (Skau, 2007, s. 59).  

Förändringar i de unga vuxnas livssituation 

Respondenterna i undersökningen är alla eniga angående att en förändring har skett i de unga 

vuxnas liv, från att tidigare kanske ha haft ett missbruk eller social problematik är de nu 

drogfria och har det lite lättare att ta sig fram själva, i jämförelse med innan de var med i 

projektet. Enligt personalen har denna förändring att göra med den motivation som case 

managern arbetar för att de unga vuxna ska känna, samtidigt påpekar de professionella att 

case managern har hjälpt klienterna att strukturera upp sin tillvaro. De har fått hjälp med att 

prioritera möten med myndigheter, strukturera upp en handlingsplan samt att de får hjälp av 

case managern att ta sig tillmöten och ha kontakt med de olika myndigheterna. De 

professionella påpekar att projektet har bidragit till en förändring eftersom case managern 

hjälper de unga vuxna att ta sig igenom handlingsplanen, uppmuntrar dem och speglar dem i 

deras förändringar samt den framgång de har gjort i tiden inom projektet. Klienterna påtalar 

att case managern har hjälpt dem att förändra sina liv, han har strukturerat upp deras tillvaro 

och gett dem medel att försöka själva med case managerns hjälp samt motivation för att klara 

av att ta sig framåt. En av de unga vuxna beskriver case managerns insats som en hjälp i 

vardagen, en annan klient påpekar att case managern har utmanat honom vilket har stärk hans 

självkänsla och motivation, andra klienter anser att innan de kom i kontakt med en case 

manager kände de inget hopp angående framtiden de närvarade vid olika möten med 

myndigheterna och i övrigt stod livet stilla. Efter att de kommit i kontakt med case managern 
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kan de se en framtid med arbete, de upplever en större motivation till att förändra sin 

levnadssituation samt att de har någon att tala med eller be om hjälp. 

Det positivaste med CM är klienternas egen framgång, jag försöker hela tiden spegla 

dem. Vi talar om de kommer ihåg hur deras liv såg ut för fem år sedan, det är viktigt 

eftersom de kan gå hemma och tycka att ingenting händer (P1). 

Han försöker hela tiden få mig på bra humör, jag brukar ha svårt att uppskatta allt bra 

jag gör, jag säger exempelvis att det var nog inte så bra i alla fall. Då säger han alltid, 

jo det var det visste. Han försöker övertala mig att det är hur bra som helst (K3). 

Jag kan inte påstå att jag var motiverad men efter mycket om och men fick jag väl ge 

det en chans, och då visade det sig vara mycket bättre än vad jag hade trott (K4). 

De professionella påpekar att den förändring som har skett kan grunda sig i att case managern 

har en god relation till klienterna, han strukturerar upp deras tillvaro samt hjälper dem att 

prioritera vilket kan leda till en motivation hos de unga vuxna som resulterar i att de inte 

längre går på försörjningsstöd. Till skillnad från de övriga klienterna var det en som inte 

kände någon motivation alls inför deltagandet i projektet, men efter första mötet med case 

managern förändrades denna inställning och bildade en motivation hos den unge. Forskning 

visar på att om individen är motiverad och driven visar arbetsmarknadsåtgärden på bättre 

resultat (Nielsen Breidahl Lund Clement, 2010, s. 857). Utifrån att forskning visar på att 

motivationen hos individerna att komma ut i arbetslivet leder till bättre effekter inom 

aktivitetsprogram kan detta möjligen ses som en viktig faktor i arbetet med de unga vuxna. 

Med tanke på hur viktig motivationen är för att de unga vuxna ska lyckas komma ut i annan 

försörjning, kan en viktig del i case managerns arbete vara att motivera dem och se till att de 

blickar framåt. Detta skulle kunna styrkas av Philips och Holmqvist (2008, s. 170) som tar 

upp att klientens egen motivation och en god relation med hjälparen är en bidragande faktor 

för att en förändring ska kunna ske. Genom att case managern har skapat en god relation med 

klienterna och motiverat dem på olika sätt samt hjälp dem att strukturera upp sin tillvaro har 

gjort det möjligt för dem att känna en ökad motivation till att arbeta på sin egen utveckling. 

Den motivation som case managern skapar hos klienterna, skulle kunna ses som en del i 

empowerment. Utgångspunkten i empowerment är att stärka individer så de får kraft att 

förändra sin livssituation. Genom att starta upp processer och aktiviteter som hjälper 

människor till att stärka sin självkontroll som i sin tur ökar självförtroendet och bättre 

självbilden (Askheim & Starrin, 2007, s. 19f).  

Alla respondenter var eniga om att utifrån att case managern hjälpte klienterna att känna en 

motivation till att förändra sina liv, fick de även en bättre självkänsla när de upptäckte vad de 

var kapabla att åstadkomma på egen hand. Vilket case managern hjälpte dem att se när han 

motiverade dem i form av en spegling, han talade om vad de hade åstadkommit och att detta 

var bra. I SAVIS- projektet fick klienterna till att börja med delta i en motivationskurs, de har 

själva berättat i efterhand att den viktigaste effekten var att de genom kursen har fått ett bättre 

självförtroende (Solheim, 2007, s. 107ff). Andra positiva gensvar på SAVIS-projektet var att 

de professionella fokuserade på framtiden och inte på det förflutna (ibid.). En sådan 

förändring skulle kunna vara möjlig i case management projektet, eftersom både de 

professionella och klienterna beskrev detta händelseförlopp. Det kan tyda på att klienterna har 

utifrån kontakten med en case manager fått en bättre möjlighet att se in i framtid med hopp 

samt att de nu kan uppleva en motivation och glädje till att kämpa vidare.  
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Andra orsaker till de unga vuxnas förändring 

Andra orsaker som kan ha bidragit till den förändring som de unga vuxna har gått igenom, 

anser personalen kan vara att många bitar i deras liv faller på plats genom kontakten med case 

managern och att det kan innebära att andra i klientens nätverk märker av förändringen och att 

det bra nätverket kommer tillbaka till den unga vuxna, vilket kan vara en bidragande faktor 

till att en förändring sker. Ytterligare andra orsaker enligt de professionella kan vara olika 

trender i samhället om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur, samt klientens egen 

inställning och motivation till insatsen. De unga vuxna beskriver att andra orsaker till 

förändringen kan vara att deras egen inställning har förändrats och att de gör andra val, 

exempelvis att sluta med sitt missbruk. En av de unga vuxna berättar att den största delen av 

förändringen står case managern för men att även familjen och nätverket har haft en positiv 

inverkan. En annan klient beskriver att denne var trött på det liv som han hade och ville ha en 

förändring. Samma klient säger även att en stor del av motivationen till förändringen kom från 

kärleken till livet och att han ansåg att han var värd ett bättre liv. Detta är någonting som även 

de andra unga vuxna instämmer i, de påtalar att de har viljan att förändra livet men inte haft 

vetskapen om hur förändringen ska gå till.  

Jag tror att det är att våga ta klivet och det är nog bara de själva som kan göra det, att 

ändra inställning (P2). 

Jag tänkte att det måste vara slut, annars kanske man inte lever så länge till (K1). 

Det är väl mest CM:s förtjänst och lite från familjen som har pushat på annars är det 

nog ingen annan orsak (K4). 

Personalen menar att det är viktigt att alla bitar faller på plats för att en förändring ska kunna 

ske. En av dessa bitar kan vara individens nätverk. Olika nätverk kan ha olika kvalitéer, för 

klienten kan det finnas nätverk som är negativa för deras utveckling exempelvis missbrukar 

kretsar eller kriminella nätverk. Individer som har det svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden har ingår oftast i dessa negativa nätverk, följden av detta är att individen inte 

får det stöd som denne behöver av sitt nätverk när de väl har beslutat att förändra sin 

livssituation (Solheim, 2007, s. 117). Det skulle kunna betyda att om den unge vuxne gör en 

förändring i sitt liv med hjälp av case management-projektet kan det innebära att den försöker 

komma ifrån ett dåligt nätverk vilket kan leda till att den unge försöker återskapa en kontakt 

med ett tidigare gott nätverk. I intervjuer med klienter som varit med i SAVIS- projektet 

framkommer det att en av de viktigaste faktorerna till att lyckas, en av dem var det personliga 

beslutets betydelse för om de skulle kunna ske en förändring (Solheim, 2007, s. 114). Detta 

skulle kunna kopplas till klienterna inom CM som bestämde sig för att en förändring skulle 

ske, vilket möjligen kan ses som en stor del i förändringen som har skett då de var motiverade 

att göra förändringen och med hjälp av case management som ett redskap var det en möjlighet 

för dem. Detta skulle kunna styrkas av Solheim (2007, s. 114) som skriver att i slutändan är 

det mest avgörande i processen att klienten själv har bestämt sig för att förändra sin 

livssituation.  

Slutdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka komponenter eller händelser i CM-projektet som 

bidragit till de unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättrad livskvalité. 

Resultatet av denna studie visar sammanfattningsvis att komponenterna i projektet hjälper 

unga vuxna att komma närmare en etablering på arbetsmarknaden och i samband med detta 
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får de en förhöjd livskvalité. En viktig komponent i projektet är relationen som byggs upp 

mellan case managern och klient. Majoriteten av de unga vuxna hade redan ett visst mått av 

motivation till att förändra sina liv, men var inte kapabla att göra det på egen hand. I och med 

relationen med case managern fick de möjligheten att få hjälp med det som var svårt i deras 

vardag. En av klienterna hade ingen motivation till att börja i projektet, men när denne väl 

träffade case managern och en relation började upprättas ändrade klienten uppfattning. 

Undersökningar visar på att relationen oftast har större betydelse än de instrumentella tekniker 

eller metoder som de professionella använder sig av för att nå målet av behandlingen 

(Rökenes & Hanssen, 2007, s. 19). Både professionella och klienter påtalar vikten av att som 

individ bli sedd, hörd och bekräftad. I denna studie framkommer det att case managern har 

möjligheten att ge mer tid och utrymme till att skapa en god relation med sina klienter vilket 

resulterar i att de känner att någon bryr sig och tar dem på allvar. Upplevelser av att inte bli 

tagen på allvar är en mycket dålig utgångspunkt för ett samarbete. Detta bidrar också till att 

självförtroendet försämras hos människor (Solheim, 2007, s. 115f). Sammanfattningsvis 

bidrar den goda relationen och alliansen som case managern skapar med sina klienter till ökat 

självförtroende och att motivationen bibehålls hos de unga vuxna.  

Utifrån respondenterna framkommer det att klienter ofta har kontakt med många myndigheter 

samtidigt och detta kan göra det svårt för individen. En särskild komponent i projektet som 

varit värdefull för klienterna är den samordnande rollen som case managern har haft. Flera 

utav dem som blivit remitterade till CM-projektet har haft svårt att strukturera upp sin vardag 

och kontakter med olika myndigheter. Klienter faller ofta ”mellan stolarna” utifrån att 

myndigheter inte samarbetar utan skapar olika planer för sina klienter vilket leder till att de 

unga vuxna blir förvirrade. Det finns tidigare erfarenheter av organisationer som är splittrade 

leder till att klienter blir ”brickor i ett spel” (Solheim, 2007, s. 104). Denna studie visar att en 

värdefull komponent i projektet är att case managern har en samordande roll för att få olika 

myndigheter att samarbeta kring klienterna. Alla respondenter beskriver case managerns roll 

som ”spindeln i nätet”.  Forskning uppmärksammar att samarbete mellan olika myndigheter är 

mer gynnsamt för människor som tillhör en utsatt grupp. (Rönsen & Skarohamar, 2009, s. 2). 

De unga vuxna i projektet är utsatt grupp i samhället och utifrån detta bör det vara extra 

viktigt att myndigheter samarbetar för klientens bästa. Studien visar att case managern hjälper 

till i kontakten med olika myndigheter får klienterna mer struktur i deras tillvaro och hjälpen 

de får blir mer effektiv. När klienterna själva ser framstegen i sin utveckling blir de stärkta 

och motiverade att fortsätta sträva efter att etablera sig på arbetsmarkanden. Empowerment 

som etablering av motmakt har fokus på individens livssituation och de strukturer som finns i 

samhället. Utgångspunkten är att stärka individen så att denne får kraft till att ta sig ur en 

maktlös situation (Askheim & Starrin, 2007, 19f). Case managern stärker klienterna genom att 

bland annat samordna deras kontakter med myndigheter vilket leder till att de unga vuxna får 

kraft att ta sig ur den maktlösa situation som de befunnit sig i. Avslutningsvis visar denna 

studie att samarbete mellan myndigheter är en värdefull komponent för att klienter lättare ska 

kunna förändra sin livssituation.  

De professionella tror att en del klienter kan uppleva remitteringen till projektet som ett tvång, 

utifrån att klienterna själva anser att de klarar sig på egen hand. Detta för tankarna till det 

teoretiska begreppet kontroll och autonomi. När en klient kommer med i projektet kan det ses 

som att denne går från autonomi till kontroll, eftersom individen tidigare har klarat sig på 

egen hand, men inte kunnat uppfylla kraven från samhället. I projektet hamnar den unge 

under en viss kontroll med syftet att denne ska förändra sitt beteende till ett socialt acceptabelt 

beteende utifrån samhällets normer. Enligt Bergmark (1998, s. 65) kan behandlaren använda 

sig av beteendekontroll för att bryta ett självdestruktivt beteende som leder till långsiktiga 
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behandlingsmål. Detta görs utifrån att behandlaren styr klientens beteende i en specifik 

riktning som är önskvärd. Behovet av en kontroll för de unga vuxna verkar vara en viktig 

komponent i projektet för att de unga vuxna ska klara av att förändra sitt beteende. En annan 

värdefull komponent i projektet som har framkommit i resultatet är relationen och alliansen 

mellan case managern och klienterna. Utifrån att case managern har möjligheten att ge de 

unga tid till samtal och en djupare relation blir resultatet att klienterna upplever sig sedda och 

hörda. Utifrån den täta relationen kan det vara lättare för case managern att se klienterna där 

de är och därifrån ge dem den hjälp de är i behov av. Enligt Kirkegard (1859, ref. i Rökenes & 

Hanssen, 2007, s. 177) är vad som krävs för att kunna hjälpa en annan människa. 

Sammanfattningsvis skulle kombinationen mellan en god relation och ett tätt sammarbete 

mellan klient och hjälpare vara en viktig del i klientens utveckling. 

Respondenterna uppger att tiden i projektet har bidragit till att klienterna upplever en 

förändring i form av en ökad motivation och en större framtidstro. En kombination av den 

interna motivationen hos klienterna och den externa av case managern kan ses som en 

bidragande faktor till att stärka de ungas självkänsla och hopp om framtiden. Det kan visas 

genom att majoriteten av klienterna har haft en intern motivation från början men att de har 

saknat en extern motivation, som har hjälpt dem att öka den interna motivationen. Någonting 

som kan ses vara intressant med detta är att en av respondenterna som inte besatt någon intern 

motivation, efter enbart extern motivation från case managern, uppkom en intern motivation 

till att förändra sin livssituation. Utifrån en detta skulle ökad motivation kunna ses som en 

viktig förändring som har skett hos individerna under projektet. Philips och Holmqvist (2008, 

s. 170) menar att motivation hos klienten är en nödvändig faktor för att en livsförändring ska 

kunna ske. Genom den spegling som case managern använder sig av för att de unga själva ska 

se att de gör framsteg, leder till starkare självkänsla och ökad motivation till att fortsätta. 

Andra orsaker som har framkommit i resultatet är behovet av ett nätverk som kan stödja 

individen. Nätverket är enligt några klienter en bidragande faktor till förändringen, samt att de 

anser att den egna inställningen är viktig för att uppnå en förändring. Förslagsvis kan ett 

intensivare arbete med klientens nätverk vara en uppgift för case managern att arbeta med. 

Eftersom Andreassen (2003, s. 320f) påpekar att det är viktigt att även förändra miljön som 

individen vistas i för att underlätta för den unga vuxna att anpassa sig till det nya livet och 

upprätthålla den inställningen som har skapats under tiden i projektet.  Sammantaget visar 

studien att de unga vuxna är i behov av en bekräftelse och uppmuntran för att uppnå 

förändringar i sin livsituation. De unga vuxna har också ett behov av ett gott nätverk för att 

underlätta ett bibehållande av förändringen.  

Förslag på framtida forskning 

Det finns många utvärderingar angående olika arbetsmarknadsåtgärder för de personer som 

uppbär arbetslöshetskassa, dock saknas det utvärderingar kring åtgärder för den grupp som 

uppbär försörjningsstöd (Lorentzen & Dahl, 2005). Socialstyrelsen påpekar att det saknas 

studier kring insatser för de arbetslösa individerna som har ekonomiskt bistånd 

(Socialstyrelsen, 2012). Flera av de arbetslösa som uppbär försörjningsstöd har ofta en 

problematik, exempelvis med missbruk eller sjukdom. Det gör att det blir svårt att ställa 

kravet att dessa människor ska vara aktivt arbetssökande (Social rapport, 2006). Resultatet i 

denna studie visar på att klienter haft stor hjälp av en case manager eftersom de är i behov av 

mer stöd än vad myndigheter kan bidra med. Utifrån respondenternas svar kan författarna 

uppfatta att en del klienter som kommer till enheter inom socialtjänsten är i behov av någon 

som kan strukturera upp deras tillvaro då de själva inte har den förmågan av olika 

anledningar. Detta kan även visas utifrån att klienterna är i behov av en tätare samverkan 

mellan de olika myndigheterna. Förslag på vidare forskning är att studera ur ett 
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klientperspektiv hur insatserna från socialtjänsten har fungerat och vad klienterna anser om 

dessa. Utifrån den kunskap som har framkommit ur resultatet tror vi att det är viktigt att se 

vad som är orsaken till klientens problematik, så att individen får den hjälp som den är i 

behov av. Respondenternas svar visar på att det är viktigt att se till den enskildes specifika 

situation och hjälpa denne där den befinner sig, exempelvis om klienten har en 

missbruksproblematik är denne i behov av behandling i första hand, eftersom missbruket kan 

vara ett hinder för individen att etablera sig på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Professionellt perspektiv 

Vilka komponenter bygger projektet på?  

 

1. Berätta lite om dig själv? (Vad arbetar du med, utbildning, tidigare arbeten?) 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du varit involverad i projektet?    

4. Har du fått någon vidareutbildning i Case managementmetoden? (När, hur)? 

5. Har du någon tidigare erfarenhet inom Case management? (Hur?) 

6. Vilka ingår i målgruppen för projektet? 

7. Hur går det till när klienten blir remiterad till projektet? 

8. Vad är det första som sker när en klient blir aktiverad i projektet? (Vilket blir följande 

steg för klienten)? 

9. Beskriv hur en vanlig dag kan se ut för en klient? 

10. Erbjuds klienten någon behandling i samband med projektet? (ex. 

missbruksbehandling)? 

11. Vilka myndigheter samarbetar i projektet?  

12. Erbjuds klienten kompetenshöjande insatser eller praktik? 

13. Vilka olika myndigheter/professionella är kopplade till projektet?  

14. Fungerar samarbetet mellan de olika myndigheterna/professionella bra? 

15. När anses en klient vara redo att avsluta insatsen? Och hur går avslutet i så fall till? 

16. Finns det någon uppföljning? 

17. Har du som professionell några specifika tankar kring projektets innehåll?  

18. Ser du några behov av förbättringar inom projektet? (Vilka?) 

 

Har några särskilda komponenter i projektet enligt de unga vuxna varit värdefulla respektive 

ogynnsamma för de livsomständigheter som föranledde insatsen?  

 

19. Det krävs en viss motivation för att delta i projektet, upplever du att klienterna har 

denna motivation? 

20. Upplever du att projektets innehåll har varit värdefullt för klienterna och haft 

betydelse för de livsomständigheter som föranledde insatsen? 

21.  Finns det något i projektet som varit mindre bra för klienters livssituation? 

22. Vad tror du det har inneburit för klienterna att ha en Case manager? 

23. Vad tror du har varit det mest positiva för klienterna med att delta i projektet? 

24. Vad tror du har varit det sämsta för klienterna med att delta i projektet? 

25. Vad i projektet upplever du har hjälpt klienterna att förbättra sina möjligheter till att 

komma ut i annan försörjning? (Särskilda beståndsdelar).  

26. Har du någon gång fått höra av ungdomarna vad de anser om projektet? (Vad?) 

27. Kan du tänka dig att fortsätta remitera klienter till Case management projektet? 

(Varför?) 

 

Har tiden i projektet bidragit till förändring i de unga vuxnas liv och i så fall på vilket sätt?  

 

28. Hur skulle du beskriva dina klienters tillvaro innan de började delta i projektet? 

(Boende, nätverk, sysselsättning m.m.). 

29. Vilka förväntningar tror du att klienterna hade i samband med att de började i 

projektet? (Stöd från professionella, insatser m.m.). 



 

 

 

30. Upplever du att klienterna har fått sina förväntningar tillgodosedda? (Stöd från 

professionella, insatser m.m.). 

31. Vilka kompetenshöjande verksamheter och andra insatser har klienterna deltagit i? 

32. Kan du se om ungdomarna har förändrat sina vanor i samband med deltagandet i 

projektet? (ex. dygnsrytm) 

33. Upplever du en förändring i de unga vuxnas attityd gällande deras 

arbetsmarknad/försörjning? 

34. Har klienterna kommit ut i någon annan form av försörjning efter att de deltagit i 

projektet? Hur gick det till i så fall? 

35. Vad tror du kan ha motiverat klientens förändring?  

36. Hur ser de unga vuxnas tillvaro ut efter deltagandet i projektet till skillnad från innan? 

(Boende, närverk, sysselsättning m.m) 

 

Finns det andra orsaker till förändring?  

37. Kan du se om någon av klienternas livssituation har förändrats? (Hur)? 

38. Tror du att CM-projektet är orsaken till klienternas förändring och i så fall vad i 

projektet tror du har bidragit till förändringen?  

39. Vad tror du motiverade klienternas förändrade livssituation? 

40. Vad tror du är livskvalité för klienterna och har CM-projektet hjälpt dem att uppnå 

det? (Hur)? 

41. Har CM-projektet bidragit till att de kommit ut i kompetenshöjande insatser eller 

arbete? (Hur)? 

42. Upplever du att det kan finnas andra orsaker till att klienternas livssituation har 

förändrats? (Vad)? 

Klientperspektiv 

Vilka komponenter bygger projektet på?  

 

43. Berätta lite om dig själv? (boende, nätverk, sysselsättning m.m.) 

44. Under hur lång tid har deltagit i CM - projektet? 

45. Hur gick det till när du blev remiterad till projektet?  

46. Hur såg introduktionen ut? (Vem träffade du första dagen, m.m.) 

47. Beskriv en vanlig dag för dig inom Case management projektet? 

48. Blev du erbjuden insats utifrån din personliga situation?  

49. Har du blivit erbjuden utbildning eller praktikplats genom projektet? (tex CV-kurs, 

datakurs) 

50. Vilka olika myndigheter/professionella har du haft kontakt med i samband med 

projektet? 

51. Hur tycker du att samarbetet mellan myndigheterna har fungerat utifrån din 

situation?(Har du fått den information du behöver m.m). 

52. Om du avslutat din tid i projektet, hur gick det i så fall till när du avslutade? (Vad var 

anledningen till ditt avslut, egen försörjning eller annat)? 

53. Har det skett någon uppföljning kring din situation? 

 

Har några särskilda komponenter i projektet enligt de unga vuxna varit värdefulla respektive 

ogynnsamma för de livsomständigheter som föranledde insatsen?  

 

54. Kände du dig motiverad till att delta projektet? 



 

 

 

55. Upplever du att projektets innehåll har varit värdefullt för dig och haft betydelse för de 

livsomständigheter som föranledde insatsen? 

56. Finns det något i projektet som varit dåligt utifrån din livssituation? 

57. Vad har det inneburit för dig att ha en Case manager? 

58. Har Case managern varit ett bra stöd för dig i din vardag? (Stöd i att ha kontakt med 

myndigheter, hjälp till motivation, vägledning m.m). 

59. Vad har varit det bästa med att delta i projektet? 

60. Vad har varit det sämsta med att delta i projektet? 

61. Vad i projektet upplever du har hjälpt dig att förbättra dina möjligheter till att komma 

ut i annan försörjning? (Särskilda komponenter). 

62. Skulle du rekommendera projektet till andra unga vuxna? (I så fall varför). 

 

Har tiden i projektet bidragit till förändring i de unga vuxnas liv och i så fall på vilket sätt?  

 

63. Hur såg din livssituation ut innan du började i CM projektet? (Boende, nätverk, 

sysselsättning m.m)  

64. Vilka förväntningar hade du i samband med att du började i projektet? (Stöd från 

professionella, insatser m.m) 

65. Upplever du att dina förväntningar har blivit tillgodosedda? (Stöd från professionella, 

insatser m.m). 

66. Vilka kompetenshöjande verksamheter och andra insatser har du deltagit i? 

67. Har du ändrat på några av dina vanor i samband med att du har deltagit i projektet? 

(ex. dygnsrytm?) 

68. Hur såg din attityd ut till arbetsmarknaden innan du började i projektet? Har den 

förändrats? (Hur?)  

69. Har du kommit ut i någon form av annan försörjning efter ditt deltagande i projektet 

och hur gick det i så fall till? 

70. Vad anser du främst har bidragit till din förändring? 

71. Hade du några framtidsplaner innan du deltog i projektet? Hur såg de i så fall ut? Har 

de förändrats? 

72. Hur ser din nuvarande livssituation ut? (Boende, nätverk, sysselsättning m.m) 

 

Finns det andra orsaker till förändring?  

 

73. Har CM-projektet hjälpt dig att förändra din livssituation? (Hur)?  

74. Vad motiverades förändringen av? 

75. Vad är livskvalité för dig och har CM-projektet hjälpt dig att uppnå det? (Hur)? 

76. Har CM-projektet bidragit till att du kommit ut i kompetenshöjande insatser eller 

arbete? (Hur)? 

77. Finns det andra orsaker till att din livssituation har förändrats? (Vad)? 

 


