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Abstract 
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The aim of this study was to comprehend and explain the idea and function of Case 
Management and its diffusion in Swedish municipalities. More specifically its aim was to 
investigate factors for the diffusion of Case Management and its differences to similar 
professional roles. The study was based on interviews with four managers at various levels 
and two case managers representing two municipalities in Sweden. Five themes were 
identified that were especially interesting when discussing the function of Case Management, 
its differences to similar professional roles and its diffusion in Swedish municipalities. The 
themes were: shortcomings in the welfare system, the functions of Case Management, 
differences to similar professional roles, descriptions of Case Management and factors for the 
diffusion. The analysis was based on organizational institutionalism and translation, as well as 
previous research on Case Management and the diffusion of ideas. As a conclusion Case 
Management was described as a revolutionizing method that would import evidence based 
social work in the organization. That, and the obvious effort to adapt and integrate Case 
Management in the institutionalized metods and values of Swedish welfare organizations 
were factors for the diffusion. Case Management also turned out to be a similar method to the 
already established profession personligt ombud, wherefor Case Management can be seen as a 
relaunch of personligt ombud.  
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FÖRORD 

 

Denna studie har gett oss en inblick i hur olika kommuner arbetar med personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Den har även gett oss möjligheten att träffa inspirerande människor i 

verksamheterna. Vi vill därför rikta ett stort tack till processledaren, omsorgschefen, 

enhetschefer och case managers som har gjort denna studie möjlig. Utan ert deltagande hade 

vi inte kunnat genomföra den. Vi vill även tacka Växjö kommun, i synnerhet Anders Allard, 

för ett gott samarbete och för att ni har möjliggjort att vi har kunnat besöka kommunerna. Vi 

tackar också Kettil Nordesjö för goda råd och inspiration. Till sist vill vi rikta ett varmt tack 

till vår handledare Ann Ottengrim som har kommit med värdefulla synpunkter och på alla sätt 

varit uppmuntrande och motiverande under arbetet med uppsatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
Växjö, maj 2014 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
Case Management infördes i Sverige år 2006 genom ett uppdrag från regeringen till 

Socialstyrelsen. Uppdraget gick ut på att utbilda case managers enligt den internationella 

ACT-modellen (Assertive Community Treatment), vilket syftar till att ge personer med 

psykiska funktionsnedsättningar sammansatt socialt stöd, rehabilitering och vård. Avsikten 

med Case Management är att funktionen ska vara en samordnare inom vårdsystemet som 

koordinerar insatser för en person med olika typer av psykiatriska stödbehov (Socialstyrelsen 

2011). Vårdsystemet har blivit allt mer splittrat, brukare kan ha insatser från olika instanser 

och dessa har olika huvudmän. Därför uppstod ett behov av att ha en social intervention för 

att öka tillgängligheten och förbättra samverkan av brukares olika stödinsatser 

(Socialstyrelsen 2011). I Paynes (2000) studie beskrivs Case Management som en unik 

funktion på grund av helhetsperspektivet över brukarens insatser. Hans undersökning visar att 

en case manager arbetar i fem steg; de bedömer brukarens behov, planerar servicen, 

implementerar servicen, övervakar hur den fungerar och sist utvärderar den. Case managers 

har alltså en övergripande roll och fyller en funktion i ett samhälle där vården är allt mer 

utspridd mellan olika myndigheter (Payne 2000). 
 

Eftersom Case Management är en ny funktion pågår en organisatorisk förändring inom socialt 

arbete i Sverige. Socialstyrelsen (2011) har gett ut en rapport som behandlar 

implementeringen av Case Management enligt ACT-modellen. Rapportens syfte var att 

undersöka genomförandet av Case Management samt implementeringen av metoden i de 

deltagande kommunerna och landstingen. Regeringen genomförde en utbildningssatsning och 

efter en utvärdering framgick att personalen som gått utbildningen var nöjda, särskilt 

framhävdes metodens evidensbasering. Dock fanns en oklarhet i Case Managements 

utformning och uppdraget var svårt att definiera. Metoden hade anpassats till svenska 

förhållanden och det hade därför skett en drift från den tänkta ursprungsfunktionen 

(Socialstyrelsen 2011).  
 

Växjö kommun fick ett erbjudande från Socialstyrelsen år 2011 om att utbilda case managers 

inom äldrepsykiatrin. De utbildade 14 boendestödjare, men efter utbildningen har funktionen 

inte använts i kommunen. På grund av detta har vi blivit kontaktade av en 

verksamhetsutvecklare i socialt arbete i Växjö kommun som visste att vi skulle påbörja vårt 

examensarbete och hade ett förslag om ämne. I dagsläget är ingen av de som utbildats 
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yrkesverksam som case manager. Det väcker frågor om varför man har valt att använda sig av 

Case Management och utbilda personal som i nuläget inte har någon självklar funktion i 

relation till andra roller, som till exempel personligt ombud. Därför menar Växjö kommun att 

det finns ett behov av att undersöka funktionen, utveckla kunskap om case manager-rollen 

och hur idén om Case Management har spridits inom kommuner. Vi kommer med vår studie 

att utveckla kunskap om Case Management och dess spridning i svenska kommuner. 
 

Det finns liknande studier inom detta ämnesområde, men ingen som har behandlat denna nya 

funktionens spridning i Sverige. Järkestig Berggren (2006) har gjort en studie om personligt 

ombud, något som hon kallar en svensk variant av det internationella begreppet Case 

Management. Forskning om personligt ombud kan relateras till Case Management i Sverige 

eftersom de härstammar från samma begrepp, men personligt ombud är redan en etablerad 

funktion inom vård och omsorg. Ett personligt ombud arbetar också med personer med 

psykiska funktionsnedsättningar och hjälper brukarna med att samordna vård (Järkestig 

Berggren 2006). Trots att det redan finns en samordnande funktion har Socialstyrelsen 

introducerat en ny yrkesroll, Case Management. Än så länge finns det inga studier som 

handlar om just den svenska funktionen Case Managements spridning och funktion. Beckman 

och Ekermo (2008) kom i sin utvärdering av Case Management fram till att det behövs mer 

kunskap om hur funktionen ser ut och vilka som ansvarar för implementeringen på den lokala 

nivån. Därför är det av intresse för forskningen att flytta fram kunskapsläget om detta.  Av 

vikt är alltså att studera Case Managements yrkesroll och dess spridning i svenska kommuner. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att förstå och förklara Case Management som idé och funktion och dess 

spridning inom kommunala organisationer.  
 

1.3 Frågeställningar 
- Hur sprids idén om Case Management inom kommunala organisationer och vilka faktorer 

bidrar till att spridningen ser ut som den gör? 

- Hur används funktionen och hur sätts gränserna mot närliggande yrkesroller? 

 

1.4 Bakgrund 
Case Management växte fram under 1960- och 1970-talet då en avinstitutionalisering 

förekom i USA och i resten av västvärlden inom den psykiatriska vården (Piuva & Lobos 

2007). I USA under 1970-talet riktades kritik mot effekterna, att stödet för personer med 
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psykisk funktionsnedsättning har blivit allt mer splittrat (Järkestig Berggren 2006). Case 

Management utvecklades i USA som en metod för att samordna vård och stöd för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Efterhand utvecklades Case Management allt mer och blev 

till ett flertal olika modeller (Piuva & Lobos 2007). Kersbergen (1996) menar att Case 

Management ännu inte har blivit klart definierat, trots att funktionen har funnits sedan sent 

1800-tal. Genomgående för de amerikanska Case Management-modellerna är dock att deras 

utgångpunkt är service av hög kvalitet till låg kostnad. I USA har man länge motiverat Case 

Management med att den kontrollerar stödsystemets kostnader (Kersbergen 1996). Även 

dagens amerikanska Case Management motiveras med kostnadseffektivitet. Case 

Management Society of America (2014) skriver om case managers som samordnande av vård 

och stöd samtidigt som de ser till att stödinsatser sker på ett produktivt och kostnadseffektivt 

sätt. I Storbritannien har UK Case Management Ltd (2013) också, förutom hög kvalitet, 

kostnadseffektivitet som ett av sina syften med Case Management. 
 

I svensk kontext infördes Case Management först efter den nationella psykiatrisamordningen, 

som genomfördes under åren 2003-2006. Socialstyrelsen fick då uppdraget att påbörja en 

femårig utbildningssatsning till Case Management enligt ACT-modellen av regeringen 

(Socialstyrelsen 2011). ACT-modellen (Assertive Community Treatment) är till för att ge ett 

enhetligt stöd till brukaren, som framförallt riktar sig till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och som har ett stort samordningsbehov. I modellen används 

tvärdisciplinära team, vilket innebär team innehållande flera olika professioner som 

tillsammans är ansvariga för att ge stöd till brukaren. Case Management ska vara en 

integrerad del som sköter samordningen i teamet (Socialstyrelsen 2011). 
 

I Sverige har personligt ombud införts, en modell som influerats av Case Management-

metodiken (Socialstyrelsen 2011). Enligt Socialstyrelsens (2009) rapport om personligt 

ombud i Sverige riktar funktionen sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande 

vardagsliv. De personliga ombudens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för brukare 

genom att ge samordnade insatser i enlighet med brukarens mål, behov och lagliga rättigheter. 

De jobbar efter kortsiktiga uppdrag från brukaren och efter uppdraget är slutfört ska kontakten 

avslutas. Dock kan brukaren vända sig till samma ombud igen. Ett personligt ombud arbetar 

brukarstyrt och bestämmer tillsammans med brukaren hur uppdraget ska genomföras. Ibland 

företräder det personliga ombudet brukaren inför instanser och stödjer denne i kontakt med 
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olika stödinsatser. Förutom detta ska de även verka för att personer med psykisk 

funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta gör de genom att identifiera 

systemfel och brister som påverkar dessa personer negativt (Socialstyrelsen 2009). 
 

2. Tidigare forskning 
I sökandet efter tidigare forskning om Case Management relaterat till socialt arbete fick vi få 

träffar. De flesta träffar var publicerade i USA, Storbritannien och Kanada där forskningen 

mest rörde sig om arbetet med äldre. Övriga resultat handlade om psykisk 

funktionsnedsättning i samma länder och ännu färre kom ifrån Sverige och då med fokus på 

personligt ombud. Vid vår sökning var de flesta artiklar från år 1998 och framåt. Få 

internationella studier var relevanta för hur Case Management används i Sverige. Därför 

valde vi att använda oss av endast en studie ifrån Storbritannien och resten hämtade vi från 

den svenska forskningen inom ämnet. Idéspridning i sig finns det dock mycket forskning om. 

Vi har valt ut två studier som är relevanta för vår egen undersökning. 
 

2.1 Case Management som begrepp 
Case Management är en internationell metod som används för att samordna vård och omsorg. 

Dock kan begreppet Case Management tolkas olika och ha olika funktion beroende på var 

man befinner sig och vilken intressent som uttalar sig (Payne 2000). Payne (2000) har gjort en 

studie om hur Case Management har introducerats och konstruerats som roll och funktion i 

Storbritannien genom politiska och sociala processer. Hans definition av vad en case manager 

gör går i fem steg. Först gör den en bedömning av brukarens behov för att sedan planera 

stödet för brukaren. Det tredje steget är att implementera det planerade stödet och som fjärde 

steg övervaka hur det fungerar. Det femte och sista steget handlar om att utvärdera 

stödinsatserna. Det som skiljer Case Management från andra liknande sociala arbeten är att 

arbetet styrs av vilka behov brukaren har och dessa behov formar sedan hur case managern 

planerar stödet. Något annat som skiljer case managern från andra socialarbetare är att case 

managern gör en noggrann utvärdering och är omsorgsfull i sitt sätt att vidareplanera den.  
 

Payne (2000) använder sig av Beardshaw och Towells (1990, se Payne 2000) tre olika typer 

av case managers som alla arbetar efter de fem stegen men som har olika syften och 

funktioner. Den ena typen är social care entrepreneurship där case managern ensam planerar 

och bestämmer stödinsatser som denne anser är passande för brukaren. Syftet är att brukaren 

ska uppfatta stödet som enhetligt och det ska vara omärkbart för brukaren att flera aktörer är 

inblandade. Den andra typen är brokerage, där case managern tillsammans med brukaren 
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planerar stödet och uppmuntrar denne att vara delaktig. Syftet är empowerment för brukaren. 

Den tredje typen är multiprofessional, där case managern fungerar som en samordnare bland 

de olika inblandade instanserna. Denne har en profession och är delaktig i stödinsatserna men 

fungerar också som den som främst har kontakt med brukaren, planerar stödet och har kontakt 

med de andra inblandade professionella. 
 

Vidare visar Payne (2000) på tre olika synsätt på Case Managements relation till socialt 

arbete. Det första är att Case Management bidrar med kompetens till det sociala arbetet som 

traditionellt saknar de delar som case managers fokuserar på; effektivitet och samordning. Det 

andra synsättet är att Case Management står för någonting som socialt arbete inte ska handla 

om; administration och arbetsledning. Socialt arbete ska vara en kraft för social förändring 

och vara flexibelt. Det tredje synsättet ser Case Management som en samordnande funktion. 

Funktionen bidrar till socialt arbete genom att samordna stödinsatser för brukare. 
 

I Sverige har Case Management tidigare introducerats i form av personligt ombud, vars roll 

fungerar som en företrädare och/eller samordnare av olika vård- och omsorgsinsatser 

(Järkestig Berggren 2006). Järkestig Berggren (2006) har i sin licentiatavhandling gjort en 

studie av personligt ombuds funktion och framväxande yrkesroll. Hennes syfte var att ta reda 

på hur personligt ombuds yrkesroll, handlingsmönster och funktion karaktäriseras inom 

handikappolitiken. Bland annat studerar hon hur Case Management har blivit en förebild för 

personligt ombud i Sverige, dess funktion i organisatoriska sammanhang och för brukarna 

samt vilka handlingsmönster som kan urskiljas. Resultatet visade att stödet som personligt 

ombud ger är uppskattat och att deras yrkesroll rymmer en flexibilitet som är svår att finna 

bland andra stödinsatser. Deras syn på brukarnas problem har en medicinsk utgångspunkt och 

därför individualiseras problemen. Dock är deras lösningar av social natur där brist på 

resurser och omsorgsinsatser sätts i fokus. Järkestig Berggren (2006) har identifierat fyra 

handlingsmönster som ryms inom yrkesrollen: Rehabilitering, där ombudet har ett 

rehabiliterande syfte; Paternalism, där ombudet intervenerar i brukarens liv och ser denne 

som ett objekt; Empowerment där brukaren beskriver problemen och ombudet intervenerar i 

omgivningen tillsammans med denne och Företrädarskap/Advocacy, där brukaren är passiv 

medan ombudet företräder denne. Allt detta visar på en sammanlagd bild av personliga 

ombud som brukarorienterade och viktiga för brukarna men samtidigt finns en viss oklarhet 

kring personligt ombuds kompetens och inriktning av arbetet. 
 



 

9 
 

2.2 Implementering av Case Management 
Idén om personligt ombuds uppdrag inom ombudsverksamheterna har visat sig skilja sig från 

de nationella riktlinjerna för personligt ombud. Markström, Lindqvist och Sandlund (2009) 

har analyserat den nationella satsningen på personligt ombud i Sverige med fokus på 

modellens implementering i glesbefolkade områden. Studien visade att de personliga 

ombuden i glesbygden hade större handlingsutrymme gällande utformningen av insatsen och 

att ledningsgruppen hade svårt att styra ombudens verksamhet. Detta betydde att ombuden 

gjorde avsteg från de nationella riktlinjer för personligt ombud som är grunden till deras 

arbete. Ombudsverksamheterna riskerar på så sätt att bli isolerade delar av stödsystemet. De 

lokala ombudsverksamheterna formade alltså sin egen verksamhet och kom att se väldigt 

olika ut från varandra och detta ledde till att verksamheterna skiljde sig nämnvärt från de 

nationella riktlinjerna. 
 

Gällande metoden Case Management i Sverige har Socialstyrelsen (2011) gett ut en rapport 

om deras utbildningssatsning av case managers. Problemet som Case Management skulle 

åtgärda var bristande samordning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen påbörjade en satsning på utbildningen som i dagsläget har genomförts i flera 

av Sveriges län. Deras slutsats var att de som har gått utbildningen var nöjda med metodens 

evidensbasering, men att Case Management-metodiken var otydlig och att en drift därför hade 

skett i förhållande till den tänkta ursprungsfunktionen. Enligt Socialstyrelsen (2011) kommer 

detta leda till att Case Management utvecklas och att fler brukare kommer att få insatsen. 

Beckman och Ekermos (2008) utvärdering av metodutvecklingsarbetet gällande Case 

Management kom fram till liknande slutsatser. De intervjuade sex personer med psykisk 

funktionsnedsättning med missbruksproblematik om deras tillvaro och erfarenheter av det nya 

arbetssättet Case Management. Resultatet visade att brukarna talade om case managers som 

en betydande roll för trygghet och tillit samt att den dagliga kontakten var meningsfull. Dock 

var Beckman och Ekermos (2008) slutsats att Case Management inte hade blivit 

institutionaliserad i den kommunala organisationen och att det i vissa organisationer fanns en 

otydlighet i hur man skulle gå tillväga för att göra metoden till en integrerad del av arbetet. 
 

2.3 Idéspridning  
Hittills har vi redogjort för forskning om Case Management som begrepp och 

implementeringen av metoden. En annan viktig del av vår studie är spridningen av Case 

Management som idé. Det är därför av vikt att behandla den forskning om idéspridning som 

är särskilt relevant för vår undersökning. Jonsson (2006) har studerat idéspridning och 
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kunskapskultur inom socialt arbete. Studiens syfte var att visa hur evidensbaserat arbete har 

spridits från idén om begreppet evidensbasering till implementering på lokal nivå. Som 

exempel använder sig Jonsson (2006) av Socialstyrelsens nationella satsning under 2000-talet 

som syftade till att få en evidensbaserad socialtjänst även på kommunal nivå. Genom att 

använda sig av evidensbaserat arbete skulle socialtjänsten effektiviseras och det skulle leda 

till ökad trygghetskänsla för brukarna. I och med starka reaktioner, bland annat att 

evidensbasering kommer från naturvetenskapen och inte kan tillämpas på socialt arbete 

omformulerades begreppet evidens till kunskap. Satsningen började istället handla om 

kunskapsbaserat arbete. Denna formulering är mer abstrakt och tolkningsbar. Istället för att 

tala om en systematisk kunskapsuppbyggnad talades det i de lokala projekten om en ökad 

samlad kompetens. Detta ledde till att aktörerna i de lokala projekten fick stort 

handlingsutrymme. Vid intervjuer med nyckelpersoner i projekten visade det sig att deras idé 

om kunskapsbaserat socialt arbete till viss del byggde på erfarenhetsbaserat arbete och vissa 

intervjupersoner motsatte sig till och med en evidensbaserad praktik. Ett glapp uppstod då 

mellan evidensbasering som ursprunglig idé och projektens idé om kunskapsbasering. 

Socialstyrelsen satsade därför inte på de lokala projekten utan istället på nationell forskning 

om utveckling av socialt arbete. Den ursprungliga idén blir mer tydlig och man bidrar mer 

konkret till kunskapsproduktion (Jonsson 2006). 
 

En annan studie om idéspridning rör den amerikanska metoden diversity managements 

spridning till Danmark, och specifikt till två danska företag (Boxenbaum 2006). Diversity 

management är en metod där företag anställer personer med outvecklad potential och 

utvecklar deras förmågor på ett sätt som både stärker företaget ekonomiskt och främjar den 

anställdes personliga utveckling. Denna metod utgår från att människor ska behandlas olika 

på arbetsplatsen och att detta är ett sätt att öka vinsten i företagen (Boxenbaum 2006). 

Boxenbaum (2006) kom dock fram till att grundprinciperna i det danska samhället, som vilar 

på demokratiska och jämlika grunder, var svåra att kombineras med metodens kapitalistiska 

synsätt och fokus på att behandla människor olika. Därför var man på företagen tvungna att 

omformulera, eller översätta, idén om diversity management för att kunna få ekonomiska 

medel och en positiv inställning från omgivningen. De valde att i sin presentation av metoden 

fokusera på de ekonomiska vinster som metoden kunde ge och lyckades därför implementera 

metoden. Trots detta kvarstod problemet med att metoden inte stämde överens med företagens 

vedertagna, institutionaliserade arbetssätt och värdegrunder. Efter att ha försökt tona ned 

vinstaspekten av diversity management utan resultat integrerade de modellen i en annan 
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metod, corporate social responsability. Genom att framhäva de delar av diversity 

management som stämde överens med corporate social responsability fick de den nya 

metoden att framstå som en naturlig del av den metod som redan var etablerad i företagen. På 

så sätt översatte företagen en metod som egentligen inte hade en naturlig plats i den egna 

organisationskulturen, till en metod som till slut blev ett etablerat arbetssätt inom företagen 

(Boxenbaum 2006). 
 

3. Teori 
Institutionsbegreppet har många definitioner, men Greenwood et al. (2008) förklarar 

institutioner som sociala beteenden som har växt fram genom socialt utbyte. Dessa tas 

förgivna och bygger upp normativa system (Greenwood et al. 2008). Normativa system är 

grundläggande för hur organisationer byggs upp. Både organisationsstrukturen, 

arbetsfördelningen, procedurer och reglering av individers handlingar inom ramen för 

organisationen är skapade utifrån institutionaliserade sociala beteenden och förgivettaganden 

om hur just den typen av organisation ska se ut (Jönsson, Persson & Sahlin 2011).  
 

Nyinstitutionell teori är ett perspektiv där fokus ligger på organisatoriska strukturer och 

processer. Av särskilt intresse är hur organisationer inom samma bransch blir allt mer 

homogena i sina praktiker (Eriksson-Zetterquist 2009). Den skandinaviska institutionalismen 

har sina rötter i den tidiga nyinstitutionalismen. Dock skiljer de sig vad gäller en del 

metodologiska angreppssätt, teoribildningar och resultat (Eriksson-Zetterquist 2009). Medan 

nyinstitutionell teori fokuserar på hur organisationer inom ett fält blir lika varandra för att få 

stabilitet utgår skandinavisk institutionell teori från att organisationer innehåller inslag av 

både förändring och stabilitet. Inom skandinavisk institutionalism studeras hur organisationer 

uppstår, förändras och upphör (Eriksson-Zetterquist 2009). Brunsson och Olsen (1990) 

skriver om hur omgivningens värderingar och förväntningar bidrar till hur en organisation ser 

ut. De menar att organisationer uppfattas som institutionaliserade när deras beteende styrs av 

kulturbestämda regler inom organisationen, dessa formar även deras handlingsrutiner. En 

organisation som har institutionaliserade handlingsrutiner och värderingar är alltså svår att 

förändra, eftersom de är förgivettagna inom organisationen (Brunsson & Olsen 1990). Det 

finns även en skillnad mellan att fatta beslut om reformer och att genomföra dem på grund av 

deras institutionaliserade värderingar och metoder. ”Organisationers institutionella karaktär 

gör att reformer är lättare att initiera än att besluta och lättare att besluta än att genomföra” 
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(Brunsson & Olsen 1990, s. 17). Därför leder inte alltid reformbeslut till att förändringar 

genomförs inom organisationen. 
 

Brunsson och Olsen (1990) tar upp kortsiktiga svängningar, ett så kallat mode, i omgivningen. 

Modet påverkar organisationsstrukturen och beroende på vilken tid det handlar om måste 

reformen vara till exempel centraliserad eller decentraliserad. De menar att om det ska ske en 

förändring ska idén utformas på ett sätt som är aktuellt för tillfället, något som gör att den kan 

vinna respekt både externt och internt. En förutsättning är att reformen ska innehålla idéer om 

problem och lösningar. Om organisationen har ett problem så måste idén framstå som att den 

är bättre än den nuvarande lösningen på problemet. En reform kan ibland vara en förnyad 

version av en gammal reform men det viktiga är att idén ger ett nytt och modernt intryck 

(Brunsson & Olsen 1990). Även om det finns svårigheter med att genomföra reformen som 

planerat finns det en del positiva funktioner för organisationen enligt Eriksson-Zetterquist 

(2009). En fördel är att reformer legitimerar organisationen eftersom det visar på att den 

ständigt förbättras och detta förnyar organisationens förtroende. En annan fördel är att 

reformer ofta leder till att de anställda utbildas. Genom utbildning får de anställda ny kunskap 

och socialiseras återigen till angelägna värderingar (Eriksson-Zetterquist 2009) 

 

Översättningsteorin inom skandinavisk institutionalism beskriver hur idéer sprids inom och 

mellan organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009). Grunden till teorin kommer från termen 

diffusion som beskriver spridningen av en idé som att den direkt överförs från en kontext till 

en annan. Idén är alltså statisk och överförs utan att ändras till den nya kontexten 

(Czarniawska & Sevón 1996). Något som det inte tas hänsyn till i diffusionsteorin är den 

sociala miljön och hur den formar och omskapar idéers innehåll och presentation vid 

spridningen till en ny kontext. Mot bakgrund av denna kritik har Czarniawska & Sévon 

(1996) hämtat Latours (1986) begrepp översättning för att på ett annat sätt kunna studera 

idéspridning. Översättning innebär att när en idé överförs till en ny kontext händer något med 

den, den kan ändra innehåll eller namn och den kan paketeras, eller framställas, annorlunda 

(Latour 1986). Innan den överförs till en ny kontext menar Czarniawska & Joerges (1996) att 

en idé först objektiveras, blir till ett objekt - till en bild, en text eller en modell, för att sedan 

materialiseras till praktiken, där man till exempel initierar och använder modellen. Efter den 

har materialiserats kan den institutionaliseras, där modellen då blir förgivettagen och en 

självklar del av praktiken. En idé kan löskopplas (i originalet disembedding) från sin kontext 

och föras över i en annan. Det innebär att idén förlorar sitt sammanhang och när den förs över 
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i en ny kontext är den återigen bara en idé. Denna idé kommer sedan att tolkas och 

omformuleras för att passa den nya kontexten, för att sedan objektiveras och eventuellt 

materialiseras till praktiskt genomförande även där. Efter detta har hänt kan idén se 

annorlunda ut än den ursprungliga idén (Czarniawska & Joerges 1996). 
 

4. Metod 
 
4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt inom det postmoderna perspektivet. Det 

postmoderna perspektivet ifrågasätter tanken om att verkligheten går att klassificeras och 

kategoriseras. Vad som kan uppfattas vara naturligt i en tid och kultur kan i en annan tid och 

kultur ses som avvikande. Kunskap är ingenting som bara väntar på att bli upptäckt eller en 

total förståelse som gäller för alla oavsett vilken tid och kultur man lever i (Thomassen 2007).  
 

Socialkonstruktionismen är ett perspektiv inom postmodernismen. Burr (2003) menar att det 

finns ett antal utgångspunkter som tillsammans skapar den teoretiska ingången 

socialkonstruktionism. Bland annat innebär det att ha en kritisk syn på de kategorier som vi 

använder oss av, exempelvis kategorierna man och kvinna. Även om det finns en biologisk 

skillnad vad gäller de reproducerande organen bör man ifrågasätta varför denna uppdelning 

har blivit så meningsskapande och varför så många andra egenskaper knyts till just dessa 

kategorier. Kunskap och synen på verkligheten konstrueras mellan människor genom språket 

och bestäms av sin historiska och kulturella kontext. Alla människor har en egen sanning som 

bygger på deras identitetsbild, intressen och perspektiv. På så sätt är kunskap alltid 

underkastat sociala och samhälleliga strukturer (Burr 2003). En idé sprids och 

uppmärksammas av olika aktörer som i sin tur är underordnad sociala och samhälleliga 

strukturer (Johnsson 2006). Att ha utgångspunkten att verkligheten är konstruerad leder till att 

den också kan dekonstrueras. Detta innebär att något som är konstruerat alltid kan konstrueras 

på att annat sätt. För att dekonstruera någonting måste man undersöka vad konstruktionen 

består av och vad den lyfter fram och utesluter (Thomassen 2007). Genom idéspridning tittar 

man på hur en idé har konstruerats av olika aktörer och hur den har spridits (Jonsson 2006). 

Vi har inspirerats av Jonssons (2006) tanke om idéer som konstruktioner och ser därför vår 

studie om idéspridning som en dekonstruktion av själva idén om Case Management och vilka 

faktorer som har varit inblandade vid spridningen. Därför kommer vi ha en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt när vi analyserar vårt material. 
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4.2 Datainsamlingsmetod   
Det socialkonstruktionistiska perspektivet gör att studien bäst genomförs med kvalitativa 

metoder som kan ge en berättelse om verkligheten (Thomassen 2007). Därför har vi valt att 

använda oss av berättelser i form av intervjuer med inblandade aktörer vid spridningen av 

idén om Case Management. Syftet med studien är att förklara och förstå Case Management 

som idé och funktion och dess spridning inom kommunala organisationer. Därför kan det vara 

av vikt att genomföra intervjuer på olika nivåer, både på beslutsfattarnivå och på 

verkställighetsnivå. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att vi hade specifika 

teman och frågeställningar som intervjupersonen fick ta ställning till, men ibland ställdes 

följdfrågor och om intervjupersonen ville berätta om någonting som låg utanför våra teman 

var det också välkommet (Bryman 2008). Våra frågor och teman framkom i vår intervjuguide 

(se bilaga 1). En intervjuguide är enligt Bryman (2008) allt mellan att skriva upp ett antal 

teman som man ska utgå ifrån under intervjun och att skriva upp mer specifika frågor som 

kommer att ställas. Vi utgick från tre teman när vi hade vår intervju; Bakgrund, 

Implementering och Problem/möjligheter. Inom dessa teman hade vi strukturerat upp frågor 

som kunde visa på Case Managements spridning och funktion. Kvale och Brinkmann (2009) 

har delat in intervjufrågor i kategorier och de typer av intervjufrågor som vi har använt oss av 

kan speglas genom dem. Våra intervjuer hade mest inledande frågor, frågor som till exempel 

inleds med “Kan du berätta för mig om…”, eller med ett av våra exempel “Hur upplevde du 

utbildningen?”. Dessa frågor ger ofta spontana beskrivningar som återger de viktigaste 

aspekterna kring det ämne man vill undersöka (Kvale & Brinkmann 2009). Andra typer av 

frågor som vi har använt oss av är uppföljningsfrågor, som ger mer information om delar som 

intervjupersonen inte uttömt och direkta frågor, som direkt introducerar ämnen eller 

dimensioner (Kvale & Brinkmann 2009). Ett exempel från våra intervjuer är “Är det något 

med Case Management som du upplever inte har fungerat?”. Vi har även ibland använt oss av 

tolkande frågor som formulerar om svar för att undersöka om vi har uppfattat 

intervjupersonen rätt (Kvale & Brinkmann 2009). Dessa frågor är av naturliga skäl inte 

utskrivna i intervjuguiden från början, men ett exempel från vår transkriberade intervju inleds 

med “Har jag förstått dig rätt, menar du alltså att…”.  
 

Undersökningen genomfördes i två mellanstora kommuner i Sverige. Vi har intervjuat en 

omsorgschef på beslutsfattarnivån i en kommun och en processledare för Case Management i 

den andra. Vi har även intervjuat en enhetschef och en utbildad case manager på 

verkställighetsnivån inom omsorg/funktionsnedsättning i båda kommunerna. Båda case 
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managers har ett ordinarie arbete som boendepersonal inom omsorg/funktionsnedsättning och 

har en del av sin tjänst som case manager. Vi använder oss av två kommuner för att få en 

bredare bild av spridningen än om vi bara hade studerat en. Dock koncentrerar vi oss endast 

på två kommuner för att kunna gå djupare in på både beslutsfattarnivån och 

verkställighetsnivån i båda kommunerna. 
 

Kommunerna vi har valt har kommit olika långt i sitt arbete med Case Management och det 

kan vara intressant att studera eftersom att Case Management då kan ha spridits olika. Detta är 

en metod som kvalitativa forskare ofta använder sig av, studiet av så kallade speciella 

enheter, för att kunna få maximal variation i empirin (Denscombe 2009). Vi har bedömt att 

studiet av speciella enheter är viktigare än att undersöka exempelvis lika stora kommuner eller 

kommuner som har liknande välfärdsorganisering. Därför har vi valt att inte koncentrera oss 

på att intervjua personer från jämförbara kommuner, utan från kommuner som i sitt arbete 

med Case Management har kommit olika långt. Istället för att studera hur Case Management 

ser ut i en viss typ av kommun, och på grund av det få problem med att överföra resultatet till 

andra kommuner (May 2013), kommer vi försöka att skapa en bild av hur idén om Case 

Management ser ut på de olika nivåerna i två kommuner som arbetar olika med funktionen. 

Detta kommer sammanställas och ge en bredare bild av spridningen inom kommunala 

organisationer. 
 

4.3 Urval 
För att få tag i intervjupersoner till studien började vi med ett så kallat målinriktat urval, även 

kallat subjektivt urval, vilket innebär att man väljer ut intervjupersoner som är relevanta för 

forskningsfrågorna och syftet med studien (Bryman 2008, Denscombe 2009). Mot bakgrund 

av att vi ville intervjua omsorgschefer i två kommuner tog vi kontakt med olika kommuners 

omsorgschefer. När vi hade fått tag i en omsorgschef och en processledare (som vi bedömde 

hade samma relevans för studien) var det sedan dem som hjälpte oss att komma i kontakt med 

relevanta enhetschefer och case managers. Processen som skedde efter att vi hade kommit i 

kontakt med omsorgschefen/processledaren kallas snöbollsurval och innebär att de personer 

som är villiga att ställa upp i undersökningen leder oss vidare till andra kontakter med hjälp 

av deras sociala nätverk (Bryman 2008). Detta kan eventuellt leda till att intervjupersonerna 

är valda för att representera en speciell åsikt eller är tillsagda att tala för en viss sak. I detta 

fall gäller det med all trolighet inte enhetscheferna eftersom det finns ett begränsat antal 

enhetschefer inom kommuner som har tillräcklig kunskap om Case Management för att kunna 
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delta i studien. Vad gäller de case managers vi ska intervjua är de också begränsade, men 

självklart kan en case manager ha valts ut som är särskilt positivt inställd till Case 

Management. Dock skulle det inte påverka vårt resultat nämnvärt eftersom vi inte är 

intresserade av ifall intervjupersonerna är positivt eller negativt inställda, utan snarare varför 

de är positivt eller negativt inställda och hur de talar om Case Management som idé och 

funktion. 
 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera intervjumaterialet har vi valt att använda oss av den latenta kvalitativa 

innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). Latent innehållsanalys har till syfte 

att förstå den underliggande meningen bakom intervjutexten och utifrån den förmedla 

kunskap om fenomenet som studeras (Graneheim & Lundman 2004). Efter samtliga intervjuer 

hade transkriberats analyserade vi materialet i fem steg utifrån Graneheims och Lundmans 

(2004) latenta innehållsanalys. 
 

I det första steget började vi med att läsa materialet upprepade gånger för att få ett 

helhetsintryck och fördjupad förståelse för materialet. Efter det markerades de stycken i 

intervjutexten som vi ansåg relaterade till syftet och som var intressanta för att skapa ny 

kunskap. I nästa steg delade vi in den markerade texten i meningsbärande enheter, det vill 

säga meningar som var särskilt relevanta för syftet med studien. Eftersom sammanhanget 

kring meningen har betydelse för analysen tog vi inte bort den omgivande texten. Därefter 

ändrade vi de meningsbärande enheterna från intervjutexten, genom att skriva om dem så att 

kärnan i meningarna framkom tydligt utan de delar som var irrelevanta. Detta kallas 

kondensering. I det näst sista steget tilldelade vi de kondenserade meningsbärande enheterna 

koder. En kod är en etikett som kortfattat beskriver innehållet av en meningsbärande enhet. 

Koderna skapas med hänsyn till kontexten och hjälper till att reflektera över data på nya sätt. 

När vi hade kodat meningsenheterna skapade vi subteman, vilket innebär att återspegla det 

centrala budskapet i intervjuerna genom att urskilja de gemensamma nämnarna bland 

koderna. Det femte och sista steget innebär att knyta samman subtemana i teman. Här utläses 

den underliggande meningen med innehållet i intervjutexten (Graneheim & Lundman 2004). 

De fem teman som vi kunde urskilja utifrån intervjumaterialet var; brister i välfärdssystemet, 

Case Managements funktion, gränsdragning mot närliggande yrkesroller, framställning av 

Case Management och faktorer för spridningen. 
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Här är ett exempel på hur analysarbetet såg ut. Se även bilaga 2 för fler exempel. 
 

Och då funderar vi lite på, är 
ribban för högt satt, alltså att 
man ska ha stöd från både 
kommun och landsting för 
att få en CM. Det är kanske 
innan man har det här stödet 
(...) man kanske kan behöva 
en CM för att komma in i 
systemet? 

Är ribban för att få 
en CM för högt satt? 
Ska man ha stöd från 
både kommun och 
landsting eller kan 
man behöva en CM 
för att komma in i 
systemet? 

Oklara krav 
för att få 
insatsen 

Anpassning Faktorer för 
spridningen 

Så det är där vi tänker nu att 
de kanske inte bara ska 
behöva skicka in en ansökan 
utan att vi ska kunna erbjuda 
också. 

De kanske inte ska 
behöva skicka in en 
ansökan utan vi ska 
kunna erbjuda 
också. 

Ökad 
tillgänglighet 

Anpassning Faktorer för 
spridningen 

Det finns inte så många 
klockrena fall. Att det 
fungerar inte där och inte 
där och att den personen 
behöver en case manager.  

Det finns inte så 
många klockrena 
fall, att flera insatser 
inte fungerar så att 
den personen 
behöver en CM. 

Höga krav för 
att få CM 

Anpassning Faktorer för 
spridningen 

Vi har den här samordnad 
individuell plan, SIPen då, 
den använder vi ju i CM här. 
Och det känns ju oerhört bra 
och få det ännu mer, en ännu 
starkare röd tråd liksom. 

Vi använder SIPen i 
CM här. Det känns 
bra att få en ännu 
starkare röd tråd. 

Integrering av 
metoden 

Anpassning Faktorer för 
spridningen 

 

På detta sätt analyserade vi intervjumaterialet och formade teman utifrån koder som vi utläste 

genom nyckelmeningar. 
 

4.5 Etiska reflektioner 
Att all forskning bör bedrivas på ett etiskt försvarbart sätt finns det en utbredd enighet om 

(Gilje & Grimen 2007). Vetenskapsrådet (2011) har stiftat fyra etiska huvudprinciper som vi 

övervägde innan utförandet av vår studie. Det första kravet är informationskravet som innebär 

att tydligt informera intervjupersonerna om vad studien innebär. Innan intervjun berättade vi 

för intervjupersonerna vad studien handlade om och vad deras medverkan i studien innebär. 

Detta för att intervjupersonerna skulle kunna ge oss informerat samtycke till att medverka i 

studien, något som är i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) samtyckeskrav.  
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Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att intervjupersonernas 

personuppgifter inte får röjas under och efter studien. Därför har vi valt att anonymisera 

personerna och även göra kommunerna anonyma. Kommunernas omsorgschef och 

processledare är båda enkla att identifiera genom att få kunskap om vilken kommun studien 

utförs i, därför vore det oetiskt att inte anonymisera kommunerna enligt 

konfidentialitetskravet. Vi hade kunnat välja att namnge kommunerna, eftersom 

professionella i beslutspositioner så som omsorgschefer har varit med och fattat beslut om 

Case Management och därför bör kunna granskas. Vi tror dock att genom att anonymisera 

intervjupersonerna samt kommunerna kan vi minska känslan av att som beslutsfattare behöva 

försvara sina beslut. Detta kan leda till uppriktigare svar om hur Case Management har 

initierats och spridits i kommunen. Det sista kravet är individskyddskravet, vilket innebär att 

intervjupersonerna inte ska komma till skada. Genom att vi intervjuar professionella om deras 

yrkesroll och beslut och eftersom ämnet i fråga är opersonligt och inte av känslig natur så är 

risken obefintlig att någon skulle komma till skada. 
 

Vi har valt att kontinuerligt genom texten använda oss av ordet brukare. Järvinen och Mik-

Meyer (2003) menar att det är problematiskt att ge personer som söker hjälp benämningar 

eftersom det är stigmatiserande. Karlsson och Börjesson (2011) anser dock att man kan 

undvika detta eftersom att i princip alla Sveriges medborgare kan kallas brukare på grund av 

att de flesta brukar någon form av välfärdstjänst. Man kan även avgränsa begreppet brukare 

till att gälla personer som återkommande brukar en specifik välfärdstjänst (Karlsson & 

Börjesson 2011). Intervjupersonerna framhävde personer med en psykisk 

funktionsnedsättning som hade stödinsatser hos flera huvudmän och/eller myndigheter. 

Därför kan man i denna uppsats tolka brukare som personer som brukar välfärdstjänster från 

olika huvudmän/myndigheter, eftersom det är dessa personer som många framhåller har 

behov av funktionen Case Management.  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att en studie ska kunna ses som trovärdig krävs en reflektion över begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet innebär att studien undersöker det den påstås 

undersöka, det vill säga studiens giltighet (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har utformat 

studiens metod utifrån syftet och även fokuserat på det genomgående under processen. Därför 

anser vi att vi har undersökt det vi avsåg att undersöka. 



 

19 
 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar i kvalitativa studier om huruvida undersökningen 

hade nått samma resultat om den hade genomförts vid andra tidpunkter och av andra forskare 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vid en kvalitativ studie kan det vara problematiskt att förhålla 

sig till reliabilitet eftersom en social situation är svår att återskapa (Bryman 2011). Vid 

intervjustudier påverkas resultatet beroende på vem som ställer frågorna och på vilket sätt de 

ställs (Kvale & Brinkmann 2009). I och med att vi intervjuade professionella om en ny 

funktion inom socialt arbete är resultatet beroende av tidpunkten. Om studien hade 

genomförts vid ett tidigare eller senare tillfälle hade svaren troligen sett annorlunda ut 

eftersom funktionen både har och kommer att utvecklas. Om en annan forskare däremot hade 

genomfört vår studie samma tidsperiod hade svaren troligtvis inte ändrats avsevärt eftersom 

ämnet är opersonligt och de professionella är intresserade av kunskapsutveckling inom ämnet. 

Därför hade de sannolikt svarat lika trovärdig oavsett forskare. Något annat som stärker 

reliabiliteten är faktumet att vi är två som utför studien och därför kan jämföra våra 

upplevelser och tolkningar av intervjupersonernas svar. 

 

Vi har endast studerat två av Sveriges kommuner, vilket gör att studien inte representerar 

arbetet med Case Management i hela Sverige. Detta gör att det kan vara svårt att generalisera 

studiens resultat. Dock har vi tidigare nämnt att vi valt att studera kommuner som kommit 

olika långt i sitt arbete med Case Management för att kunna skapa en bredare bild av 

funktionen och dess spridning. Detta är något som ökar studiens generaliserbarhet.  

 

4.7 Arbetsfördelning 
Vi har gemensamt utfört nästan alla uppsatsens delar. Det enda undantaget är när vi har skrivit 

texter till tidigare forskning och teori då vi har delat upp ansvaret för den huvudsakliga 

läsningen och sammanställandet av texterna mellan oss. Dessa texter har genomarbetats 

tillsammans i efterhand för att uppnå ett enhetligt språk och gemensam förståelse för 

materialet.  
 

5. Resultat och Analys 
Under vår bearbetning av intervjumaterialet växte fem teman fram. Det första berör problemet 

som tanken är att Case Management ska åtgärda; brister i välfärdssystemet. Det andra temat 

handlar om hur intervjupersonerna uppfattade Case Managements funktion. Efter det kommer 

en redogörelse för hur de ser på gränser mellan Case Management och närliggande yrkesroller 

som personligt ombud, god man och boendestödjare/boendepersonal. De två sista temana rör 
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idéspridning och fokuserar på intervjupersonernas framställning av Case Management och de 

faktorer som vi kunde identifiera som bidragande till spridningen. 
 

5.1 Brister i välfärdssystemet 
När vi bad intervjupersonerna svara på frågan om vilket problem som Case Management 

skulle åtgärda fick vi nästan alltid samma svar; det har med välfärdssystemets organisering 

och bristande samverkan att göra. Detta var genomgående för allt som sades om Case 

Managements funktion och varför den behövdes, den ska fylla välfärdssystemets hål. 

Välfärdssystemet är uppbyggt av olika stödinsatser inom kommun, landsting och statliga 

myndigheter. Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta kontakt med både 

kommunal och landstingsbaserad psykiatri samt ibland myndigheter som Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. När brukare har stöd av flera insatser finns en risk för att 

kommunikationen mellan dessa brister. Case Management är en funktion som ska medla 

mellan de olika instanserna och hindra brukaren från att hamna i välfärdssystemets hål. Därför 

har vi valt att lyfta fram denna samverkanverkansproblematik och idén om Case Management 

som lösningen på den i två delar. Först redogör vi för intervjupersonernas uppfattning om 

problemet med brister i välfärdssystemet, sedan för deras idé om hur Case Management ska 

fylla de hål som dessa brister skapar. 

 

5.2.1 Hål i välfärdssystemet 
Efter avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården på 1960- och 1970-talet riktas kritik 

mot att stödet för psykiskt funktionsnedsatta blir allt mer splittrat (Piuva & Lobos 2007). 

Detta var något som en av enhetscheferna också nämnde och hon menade att ju mer 

specialiserade instanser för vård och omsorg blir, desto mer växer behovet av Case 

Management som en sammanhållande länk. Framförallt lyftes gruppen med psykiska 

funktionsnedsättningar i kombination med missbruk eller andra sociala svårigheter fram som i 

synnerhet drabbade av detta samverkansproblem. Personer med psykisk funktionsnedsättning 

har ofta kontakt med både kommunal och landstingsbaserad psykiatri samt ibland 

myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan dessa 

organisationer och huvudmän beskrivs som bristfällig på grund av otydlig ansvarsfördelning 

och bristande kommunikation sinsemellan. ”Det kan man se att den här målgruppen har ju 

oftast tio, tjugo aktörer runt omkring sig och ingen vet vad man gör (…) De har puttat honom 

fram och tillbaka för ingen vill ta honom och vem som ska stå för kostnaderna” (Case 

manager). Det finns två samverkansproblem för denna målgrupp; dels kan brukaren ha många 
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stödinsatser men ingen som tar fullt ansvar för denne, dels kan brukaren ibland inte anses 

tillhöra något stödsystem. Detta är vad vi uppfattar vara välfärdssystemets hål. Samma sak 

påpekas i Socialstyrelsens (2011) rapport. Problembeskrivningen är att samordning av stöd 

och vård är bristfällig för personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Det visar, 

precis som intervjupersonerna, att målgruppen är i fokus.  I Socialstyrelsens (2011)  rapport 

framkommer att den bristande samordningen kring denna målgrupp kan liknas vid ett hål i 

välfärdssystemet som tanken är att Case Management ska fylla. 
 

5.2.2 Fyller hål i välfärdssystemet 
Enligt intervjupersonerna ska välfärdssystemets hål gällande samverkan fyllas genom Case 

Management på två nivåer; mikronivå och makronivå. På mikronivå anses Case Management 

täcka områden mellan stödfunktioner, där personer har en problematik som funktionerna inom 

den traditionella organiseringen av vård och omsorg har svårt att hantera. Målgruppen 

beskrivs tydligt av en av enhetscheferna: ”De har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

eller utvecklingsstörning i kombination med stora portioner psykisk ohälsa och inte sällan 

missbruk, och dessutom sociala bekymmer” (Enhetschef). Denna idé om vilka som behöver 

Case Management går i enlighet med den grupp som anses drabbas värst av problemet med 

stödsystemets splittring och specialisering. Båda case managers berättade att de endast 

använder metoden i arbetet med de brukare som har blivit tilldelade en case manager och 

alltså inte som en integrerad metod i deras dagliga arbete. Det kan tolkas som att case 

managers finns för att hantera problem hos individer som inte tillhör något stödsystem eller 

där stödinsatserna har en samverkansproblematik. Detta, tillsammans med 

intervjupersonernas målgruppsfokus, kan tyda på att Case Management ska vara en funktion 

som täcker över de brister med samverkan som finns i stödsystemet och fånga upp de 

individer som hamnar utanför de befintliga funktionerna.  
 

Enhetscheferna, omsorgschefen och processledaren hade en idé om att Case Management ska 

leda till bättre samverkan mellan olika huvudmän även på makronivå, främst gäller det mellan 

kommun och landsting. Case managers arbete med personer som hamnar utanför stödsystemet 

leder till att de inblandade aktörerna börjar kommunicera. Även om individerna som får stöd 

av en case manager är få motiveras Case Management genom att det skapar en förståelse för, 

och en tydlig bild av, varandras uppdrag. ”Man får en förståelse för de andras uppdrag och att 

man tänker mer lösningsfokuserat att det där måste vi kunna lösa” (Processledare). Utifrån 

detta kan vi urskilja hur Case Management uppfattas som ett redskap för ökad samverkan 
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mellan huvudmän. På så sätt talar man om funktionen som en lösning på problemet om 

bristande kommunikation mellan aktörer och otydlighet gällande varandras uppgifter. Detta är 

förenligt med det tredje av de synsätt på Case Management som Payne (2000) använder, alltså 

att den är en samordnande funktion som bidrar till socialt arbete genom samordning av vård- 

och omsorgsinsatser för brukare. 
 

Brunsson och Olsen (1990) menar att nya reformer blir populära utifrån idén om problem och 

lösningar. När en organisation anses ha ett problem, till exempel välfärdssystemets problem 

med samordning för personer med psykiska funktionsnedsättningar, kan en ny reform med en 

idé om en lösning på problemet få starkt genomslag (Brunsson & Olsen 1990). Vår tolkning 

är att reformen får sin genomslagskraft utifrån idén om Case Management som en lösning på 

organisationernas samverkansproblem. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) ger införandet av 

nya reformer legitimitet till organisationen och förnyar förtroendet för den.  I detta fall var 

idén om problemet bristande samverkan och Case Management som lösning handlade om att 

skapa en helt ny yrkesroll för att fylla de hål som ansågs finnas mellan de olika 

stödinsatserna. Att göra det kan visa på att den kommunala organisationen ständigt försöker 

förbättra stödsystemet och därigenom öka legitimiteten för välfärdssystemet. 
 

5.2 Funktion 
Under analysarbetet kunde vi identifiera fem funktioner som tydligt ingår i idén om hur Case 

Management ska användas. Dessa funktioner är; strukturerande; brukarstyrd och flexibel; 

stärkande och trygghetsskapande; rehabiliterande och företrädande. Att dessa fem funktioner 

ingår i case managerns uppdrag lyfte samtliga intervjupersoner fram. En funktion fanns det 

dock delade meningar om, Case Managements långsiktighet. Nedan kommer en redogörelse 

för dessa sex funktioner.  
 

5.2.1 Strukturerande 
Att strukturera och samordna brukarens kontakter ingår i Case Managements uppdrag. Flera 

av intervjupersonerna ansåg att den främsta funktionen för en case manager är att samordna 

inom resursgruppen. En resursgrupp består av berörda och inblandade aktörer i en brukares 

liv. Det kan vara läkare, psykologer eller annan vårdpersonal från landsting; boendestödjare, 

handläggare eller andra inblandade inom kommunal verksamhet samt kontaktpersoner från 

myndigheter som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Den kan även innehålla 

anhöriga eller andra viktiga personer för brukaren. Syftet, enligt intervjupersonerna, är att 

brukarens nyckelpersoner tillsammans med brukaren ska planera stödet och de olika 
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insatserna. Förhoppningen är att samverkan kring brukaren ska förbättras och tydligheten i 

aktörernas uppdrag förstärkas.  

 

Alltså det blir ju en sammanhållande länk som hjälper till att samordna insatser kring en 

person som har svårt att nå sina mål själv. Och att man liksom har möjligheten att 

sammankalla alla berörda runt omkring och få alla att dra åt samma håll på något sätt. 

(Enhetschef). 

 

Metoden ska ge struktur och tydlighet kring brukaren. “Och man får liksom en karta över hur 

ser situationen ut och hur ska vi gå åt den? Att kunna kartlägga vilka som finns runt omkring, 

det är kanske inte så att du är helt ensam, det finns kanske resurspersoner" (Enhetschef). 

Processledaren menar att case managern har ett tydligt uppdrag att hålla i resursgruppsmöten 

och se till att det blir en rutin. Den ena case managern berättar: ”Ja, man försöker strukturera 

upp deras kontakter. Den jag tog över har ju till exempel tre psykologkontakter. Och där har 

vi strukit så hon har ju en" (Case manager). Han gör även en individuell plan för brukaren för 

att strukturera och samordna insatser. Detta tyder på att målgruppen kan ha många inblandade 

aktörer och att case managern arbetar med att se över antalet aktörer och deras funktion för 

brukaren. 

 

Case Managements strukturerande roll inom resursgruppen kan relateras till en av de 

funktioner som Payne (2000) använder i sin studie. Resursgruppen är en typ av 

tvärdisciplinärt team liknande funktionen multiprofessional, där nyckelpersonerna 

tillsammans har ansvar för att brukarens stödinsatser ska samordnas. Genom att ge Case 

Management en strukturerande funktion kan vi se att stödsystemet har ett problem med 

samordning mellan instanser som aktörerna själva inte kan lösa. Istället för att utveckla egna 

samordningsrutiner väljer man inom kommun och landsting att införa en ny funktion som 

sköter samverkan och underlättar arbetet med målgruppen. Det sker då en ansvarsförskjutning 

från organisationerna till case managers gällande samordning. Detta är förenligt med Paynes 

(2000) första synsätt på Case Management som bidragande till effektivisering och 

samordning inom socialt arbete. Att införa en ny funktion som lösning på 

samordningsproblemet kan ses som effektivare och mindre komplicerat än att aktörerna 

förbättrar samverkan mellan organisationerna själva. 
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5.2.2 Brukarstyrd och flexibel 
Utmärkande för Case Management är metodens brukarstyrning. Enligt intervjupersonerna 

arbetar en case manager på brukarens uppdrag, vilket innebär att det är dennes mål och 

värderingar som styr arbetet.  Ett exempel är att brukaren själv bestämmer vilka som ska ingå 

i resursteamet, bjuder in sina resursmedlemmar och håller i sina resursgruppsmöten. 

Omsorgschefen menade: "Det är ju en metod för att säkerställa samverkan och 

brukarinflytande. Man utgår mer ifrån klienterna och var de befinner sig. Istället för att säga 

‘detta har vi att erbjuda och såhär jobbar vi’” (Omsorgschef). Processledaren ansåg att en 

viktig funktion inom Case Management är att motverka stigmatisering av målgruppen. Detta 

görs genom brukarinflytande. Metoden bidrar till att man utifrån sin profession får en större 

medvetenhet om arbetet med brukarinflytande och genom det motverkar stigmatisering av 

gruppen. 
 

Ovan diskuterade vi Case Managements strukturerande roll utifrån Paynes (2000) studie och 

funktionen multiprofessional. Ännu en av de funktioner som Payne (2000) använder sig av är 

förenlig med resultatet i vår studie. Brokerage-modellen, där case managern uppmuntrar 

brukaren till att vara delaktig och jobbar utifrån empowerment, är en del av den 

brukarstyrning som ingår i en case managers uppdrag i kommunerna. Vi kan se en 

kombination av multiprofessional och brokerage där case managern samlar en resursgrupp, 

men successivt för över ansvaret för att sammankalla och hålla i mötena på brukaren. 
 

Eftersom funktionen är brukarstyrd är flexibilitet en förutsättning för att kunna arbeta som 

case manager. Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att möta brukarnas behov på ett 

flexibelt sätt eftersom metoden är individanpassad. En utbildad case manager menade: "Jag 

tycker att det är jättebra att vi åker hem till klienten istället för att de ska komma till oss, eller 

om man ses på en fika på stan. Det är inga krav på att de ska ta sig någonstans" (Case 

manager). Case Management är alltså en flexibel funktion som anpassas efter brukarens 

önskemål. I en av kommunerna ska två case managers vara uppdaterade på brukarens 

situation ifall den ordinarie case managern inte är tillgänglig. I vissa fall krävs det även att två 

case managers tar gemensamt ansvar för en brukare. "Det finns olika fall som kräver att man 

är två. Till exempel om någon har en destruktivitet eller en diagnos som 

personlighetsstörning" (Case manager). På så sätt är Case Management en flexibel funktion 

där tanken är att brukarens stödbehov ska styra arbetet. 
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5.2.3 Stärkande och trygghetsskapande 
Många av intervjupersonerna menade att en case manager motiverar och stärker brukaren. 

Processledaren ansåg att Case Management är en problemlösande och stresshanterande 

metod. En case manager berättade att han arbetar med att motivera brukarna men också att de 

motiverar sig själva genom att fullfölja sina uppsatta mål. Ett viktigt mål är att kunna hålla i 

sina resursgruppsmöten själva.  
 

Ja, alltså tanken är ju att så stora bitar som möjligt ska de hålla i själva. Man sitter och 

punktar ner innan vad de ska ta upp och tanken är ju att putta över så många punkter som 

möjligt. Allt ifrån att hälsa välkommen till att kunna berätta sina egna mål, det här vill jag. 

(Case manager). 
 

Han berättade att han träffar brukarna var tionde dag och att de då går igenom deras uppsatta 

mål. En enhetschef menade att målet med Case Management är att brukaren ska få en 

fungerande vardag genom att stärka och motivera denne. 
 

Enligt intervjupersonerna var tryggheten i att alltid kunna vända sig till sin case manager 

stärkande för brukarna. En enhetschef berättade:  
 

Alltså den ska ju leda till att en person känner att man blir framförallt lyssnad på och att man 

prioriterar det som är väldigt viktigt för mig, så att jag får stöd och hjälp, så att jag liksom 

kan klara och bli välfungerande helt enkelt i livet. (Enhetschef). 
 

Relationen mellan case managern och brukaren ska vara ska vara personlig och därigenom 

trygghetsskapande. En case manager menade att ytterligare något som skapar trygghet hos 

brukarna var att stödet alltid finns kvar. "Även om han skulle missbruka så är jag kvar. Alltså, 

stödet försvinner inte för att han missbrukar. Det försvinner inte om han misshandlar någon. 

Nej, men det finns någon som är kvar vad fan han än gör" (Case manager). Case Management 

skiljer sig alltså från andra insatser genom att stödet kvarstår oavsett vilken problematik som 

brukaren har. Han framlägger att insatser i vissa fall förutsätter att brukare till exempel är 

missbruksfria och vid ett återfall avslutas dessa. Case managern finns däremot kvar oavsett 

brukarens problematik. Därigenom har Case Management en trygghetsskapande funktion. 

Detta kom även Beckman och Ekermo (2008) fram till under deras utvärdering av 

metodutvecklingsarbetet gällande Case Management. I deras studie lyftes case managers 

stärkande och trygghetsskapande roll fram som en framträdande del av deras yrkesroll. I och 
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med att Case Management framställs som en trygghetsskapande funktion kan det tolkas som 

att en sådan roll saknas i stödsystemet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Syftet kan alltså vara att fylla ytterligare ett hål i välfärdssystemet. 
 

5.2.4 Rehabiliterande 
Enligt intervjupersonerna ska Case Management leda till ökad självständighet, livskvalitet, 

välmående och minskat stödbehov. Detta kan ses som att Case Management har en 

rehabiliterande funktion. Processledaren berättade: ”Det ska leda till att de här personerna 

återhämtar sig från psykisk ohälsa, det är det första. Och så ser vi ju redan minskad 

bostadslöshet och mindre inläggningar på sjukhus” (Processledare). Enhetschefen menade 

också att Case Management har ett inslag av psykisk rehabilitering vilket kan ses genom att 

case managers hjälper brukarna att återhämta sig från psykisk ohälsa. Case Management som 

en behandlande rehabiliterande funktion kan vi se att andra funktioner inom till exempel 

psykiatrin har som uppdrag. Denna rehabiliterande funktion kan därför te sig överflödig i ett 

stödsystem där den redan finns. 
 

5.2.5 Företrädare 
Case Management har, enligt intervjupersonerna, även en företrädande funktion. Detta 

innebär att en case manager kan hjälpa brukaren med att ta och hålla kontakt med instanser 

samt ansöka om insatser tillsammans med denne. En case manager berättade: "Jag försöker 

hålla i trådarna för personen om den inte klarar det själv" (Case manager). En enhetschef 

framförde: "Däremot kan man vara behjälplig kanske som case manager att se till så att man 

får ansöka om en god man och att man faktiskt får den hjälpen" (Enhetschef). Detta kan tolkas 

som ett slags företrädarskap där case managern håller kontakt med myndigheter och 

kontaktpersoner, samt hjälper till med ansökningar för brukaren. 
 

5.2.6 Långsiktighet 
Det fanns delade uppfattningar om Case Managements långsiktighet. Några av 

intervjupersonerna menade att en case manager skulle arbeta med brukaren långsiktigt och 

andra att en case manager skulle utföra ett uppdrag och sedan avsluta kontakten. 

Omsorgschefen menade: "Vissa kommer ju aldrig mista sin case manager men man kanske 

bara behöver ha ett resursmöte en gång i halvåret. Eller en gång om året eller bara 

telefonkontakt". Det finns alltså en uppfattning om att case managern ska vara en varaktig 

kontakt. En enhetschef menade att Case Management även kan fungera som en kortvarig 

insats. "Det är ju inte att man behöver ha det livslångt utan man kan ha case manager under en 
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kort period som kommer in och försöker få ordning och hjälpa till med de stödbehov som 

personer behöver" (Enhetschef). Som vi ser finns det delade uppfattningar om hur omfattande 

kontakten med case managern är. 

 

Efter att ha utkristalliserat Case Managements funktioner i de två kommunerna kan vi se en 

likhet med Järkestig Berggrens (2006) forskning om personligt ombud. I hennes studie 

identifierade hon fyra handlingsmönster som ryms inom personligt ombuds yrkesroll. Ett av 

dessa handlingsmönster var empowerment, vilket även kunde urskiljas i vår studie. Genom att 

använda brukarens problembeskrivning och uppmuntra denne till att hantera resursgruppen 

samt formulera egna mål vill man nå brukarstyrning. Ett annat handlingsmönster var 

rehabilitering, något som intervjupersonerna även ansåg var case managerns uppdrag 

eftersom de syftade till att hjälpa brukare att återhämta sig från psykisk ohälsa. 

Handlingsmönstret företrädarskap/advocacy, där brukaren passivt lät ombudet företräda och 

representera denne, framgick även i Socialstyrelsens rapport (2009). Detta kunde vi också 

identifiera som en av case managerns funktioner eftersom denne håller kontakt med instanser 

och hjälper till att ansöka om insatser. Det finns många likheter mellan personligt ombud och 

Case Management. En framträdande skillnad är dock tanken om långsiktighet. I 

Socialstyrelsens (2009) rapport framgår att personligt ombud jobbar på enskilda uppdrag och 

kontakten ska avslutas efter det är genomfört, någonting som tyder på en kortsiktig insats. Det 

finns, som tidigare nämnt, delade meningar om ifall Case Management ska vara en långsiktig 

funktion. Som långsiktig insats skulle Case Management skilja sig från personligt ombuds 

uppdrag som är kortsiktigt. Annars skulle dock deras uppdrag likna varandras nämnvärt och 

därigenom finns redan Case Managements tänkta funktion genom personligt ombuds arbete. 
 

5.3 Gränsdragning 
Case Management gränsar till andra funktioner inom välfärdssystemet, exempelvis personligt 

ombud, god man och boendestödjare/boendepersonal, och det kan ibland vara svårt att dra en 

tydlig gräns mellan de olika yrkesrollerna. Främst har vi frågat intervjupersonerna om 

skillnaden mellan en case manager och personligt ombud, god man och 

boendestödjare/boendepersonal. Under intervjuerna har också handläggare i vissa fall 

beskrivits som en liknande funktion av intervjupersonerna. Det som utmärkte Case 

Management i förhållande till de andra funktionerna var sammansättandet av så kallade 

resursgrupper kring brukare, deras särskilda kompetens samt att de till skillnad från de andra 

yrkesrollerna har ett helhetsperspektiv. Dessa tre utmärkande drag redogör vi vidare för 
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nedan. Gränsen var ibland tydlig för intervjupersonerna och ibland otydlig, därför har vi även 

valt att reflektera kring hur intervjupersonerna uppfattade tydligheten i gränserna mellan 

yrkesrollerna i en egen rubrik. 
 

5.3.1 Resursgrupper 
Ett definierande drag med Case Management är sammansättandet av resursgrupper kring 

brukare. Resursgruppen, som består av berörda och inblandade aktörer i en brukares liv och 

som case managern har ansvar för att sammankalla, var någonting som samtliga 

intervjupersoner menade att varken personliga ombud, gode män, förvaltare eller 

boendestödjare/boendepersonal ägnar sig nämnvärt åt. 
 

Med uppdraget att sammankalla resursgrupper kring brukare kommer även mandatet att 

kunna göra det. Flera av intervjupersonerna menade att även om ett personligt ombud eller en 

god man skulle vilja kalla till ett resursmöte skulle de inte ha mandat till det. Det måste finnas 

en tydlighet i yrkesuppdraget för att personer som är kallade till mötet ska prioritera att 

komma. Vid frågan om inte en handläggare hade dessa typer av nätverksmöten i sitt uppdrag 

svarade en enhetschef att man har en tydligare struktur och utgår mer från brukarens mål som 

case manager. En case manager svarade: ”Med Case Management så blir det här verkligt, 

även om man vill göra det som vanlig handläggare så bli det inte riktigt så”. Det finns alltså 

en tydlighet i case managers uppdrag om resursgrupper och ett mandat som andra funktioner 

anses sakna. En enhetschef menade att en bidragande faktor till mandatet kan vara den avsatta 

tid som case managers har för att arbeta med resursgrupper på. Hon menade även att 

yrkesrollen måste vara tydlig för att case managers ska kunna behålla sitt mandat. Om case 

managern vore exempelvis boendestödjare åt samma brukare hade det varit problematiskt i 

resursgruppen eftersom denne person då hade haft två roller. Det kan även vara otydligt för 

brukaren att inte veta när personen har en samordnande funktion och när den har en stödjande.  
 

5.3.2 Särskild kompetens 
I relation till andra funktioner framhävdes case managers särskilda kompetens. Främst 

handlade det om kunskap om målgruppen. ”De vet liksom vad uppdraget innebär och vilken 

målgrupp och vilka svårigheter och så, så de har ju en formell kompetens som inte de andra 

kollegorna har” (Enhetschef). Båda case managers ansåg också att de hade större kunskap om 

målgruppens behov än innan utbildningen och att deras grundinställning till det dagliga 

arbetet som boendepersonal hade ändrats. Enhetscheferna lyfte även fram de utbildades 

kunskap om Case Management-metoden som viktig. Det sågs som en fördel att de arbetar 
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manualbaserat, framförallt på grund av den uppföljande funktionen hos Case Management. 

En del av den ökade kompetens som utbildningen till case manager ger handlar om att kunna 

följa upp stödbehov och utvärdera brukarens stödinsatser. Paynes (2000) definition av vad en 

case manager gör kan också tolkas som att den handlar om en särskild kompetens. Som 

tidigare nämnt är hans definition av en case manager en yrkesverksam som gör en bedömning 

av brukarens behov samt planerar, implementerar, övervakar och utvärderar servicen. Han 

nämner inte utökad kompetens om målgruppen, men däremot är en viktig del förhöjd kunskap 

om insatser, planering och utvärdering. Detta menade även flera av intervjupersonerna var 

utmärkande för case managers särskilda kompetens. I likhet med Paynes (2000) definition 

värderades kunskap om metoden, det vill säga samordning och planering tillsammans med 

andra yrkesgrupper. Vi finner det anmärkningsvärt att den särskilda kompetensen om 

målgruppen lyfts fram av intervjupersonerna eftersom det kan tolkas som att de andra 

yrkesrollerna saknar den. Intervjupersonerna menade att boendestödjare också hade kunskap 

om målgruppens behov, men att det som skiljer case managers från exempelvis 

boendestödjare är deras särskilda kompetens. Boendestödjare arbetar nära brukaren med 

stödinsatser och vi kan därför se en oklarhet i att kompetensnivån skulle skilja sig mellan dem 

och case managers gällande målgruppen och deras behov. Det kan tolkas som att case 

managers, till skillnad från de andra yrkesrollerna som arbetar med målgruppen, behöver en 

högre kompetens. Gällande case managers kunskap om hur man planerar, implementerar och 

följer upp stödinsatser, kan det ses som en kompetenshöjning som gynnar stödsystemet 

eftersom de andra yrkesrollerna inte har den samlade kompetensen. 
 

5.3.3 Helhetsperspektiv 
Flera av intervjupersonerna ansåg att case managers, i förhållande till 

boendestödjare/boendepersonal och god man, har ett större helhetsperspektiv över brukarens 

situation. Både boendestödjare och god man ansågs arbeta med ett område, medan case 

managers arbetade med helheten, det vill säga fokuserade på alla stödinsatser samtidigt. I 

vissa fall lyftes även detta fram som en skillnad mot personligt ombud. 
 

Personligt ombud har ju ett visst uppdrag från klienten och när den saken är klar så är det 

avslutat. Men en case manager, där ska man ju jobba med klientens återhämtningsprocess så 

där har man ju mycket längre, man jobbar ju tills man är färdig liksom. Tills klienten tycker 

att den är självständig i samhället i princip. (Enhetschef).  
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Case managern arbetar med hela brukarens livssituation, tills denne har uppnått en hög grad 

av självständighet på alla områden. Det råder dock delade meningar bland intervjupersonerna 

angående case managers långsiktighet (se 5.2.6 Långsiktighet). 
 

5.3.4 Tydlighet vid gränsdragning 
Förutom sammankallande av resursgrupper, den särskilda kompetensen och 

helhetsperspektivet över brukarnas livssituation finns både en tydlig och en otydlig bild av 

gränsen mellan case managers och andra yrkesroller som personligt ombud, god man och 

boendestöd/boendepersonal. Det finns en tydlighet i vad en case manager inte gör. 

Exempelvis ägnar sig inte case managers åt omvårdnad, vilket ingår i boendestödjares 

uppdrag, och case managers ansvarar inte över brukares ekonomi, vilket ligger inom gode 

mäns ansvarsområde. I motsats till boendestödjare och gode män arbetar case managers med 

samverkan. Vid gränsdragning mellan case managers och personligt ombud blir svaren dock 

otydligare. I en av kommunerna arbetade enhetschefer och personliga ombud fram en mall där 

de försökte skilja de två funktionerna åt, något som visar på svårigheter att dra en gräns 

mellan de båda funktionerna. En av skillnaderna ligger i huvudmannaskapet. Båda 

funktionerna kan vara anställda av kommunen, men personligt ombud agerar enbart utifrån 

brukarens uppdrag och en case managers tillhör kommun eller landsting och är även en 

företrädare för dennes huvudman. 
 

En case manager menade att gränsen var otydlig. ”Vi gör ju nästan samma sak som personligt 

ombud. (...) Men nej, alltså faran kan jag väl se att man kanske inte vet vem som gör vad”. 

Hon såg alltså en fara i den otydliga gränsen mellan yrkesrollerna eftersom det kan leda till 

samma problem som det beskrivs att Case Management ska lösa, bristande kommunikation 

mellan instanser.  
 

Det finns en otydlighet i gränsen mellan Case Management och personligt ombud vad gäller 

funktion. Detta kan bero på att personligt ombud vid införandet influerades av Case 

Management (Socialstyrelsen 2009). Personligt ombud ska skapa förutsättningar för brukare 

genom att ge samordnade insatser i enlighet med brukarens mål, behov och lagliga rättigheter 

(Socialstyrelsen 2009). Denna brukarstyrning är något som även Case Management har i sitt 

uppdrag. Vi har även sett att många funktioner, till exempel strukturerande, rehabiliterande, 

trygghetsskapande och företrädande, är liknande mellan personligt ombud och Case 

Management. Detta kan tolkas som att Case Management i Sverige är en nylansering av 
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personligt ombuds funktion. Brunsson och Olsen (1990) menar att en reform inom en 

organisation ibland kan vara en förnyad version av en gammal reform men att den nya idén 

måste ge ett modernt intryck och framstå som en bättre lösning på problemet. Enligt 

Markström, Lindqvist och Sandlund (2009) formade personligt ombud sina egna 

verksamheter och gjorde avsteg från de nationella riktlinjerna. Genom att i en förnyad version 

lägga huvudmannaskapet tydligare på kommunen eller landstinget kan man kanske undvika 

att verksamheterna styr sig själva i arbetet med brukarna.  Något som intervjupersonerna hade 

delade meningar om var Case Managements långsiktighet. Flera menade att personligt ombud 

arbetar inom ramen för ett uppdrag och case managers långsiktigt med helhetsperspektiv. Här 

finns också en skillnad som kan göra att Case Management framstår som en bättre lösning på 

samverkansproblemet genom att man framhäver målgruppens behov av långsiktighet i 

insatserna. Målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning kan behöva ett långsiktigt 

arbete med stödinsatserna. Att man väljer att utbilda baspersonal som fortsätter med sitt 

vanliga yrke, till skillnad från inom personligt ombud, kan också vara ett sätt att, som 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar, höja kompetensen bland de anställda och på så sätt 

försäkra sig om att de har angelägna värderingar. 
 

5.4 Framställning 
Under analysen av intervjumaterialet har vi erfarit att Case Management framställs som en 

bra idé. Förutom idén om att Case Management täcker hål i välfärdssystemet finns det andra 

sätt att motivera metoden på. Den upplevs som uppskattad och utvecklande inom vård och 

omsorg och man tillskriver eventuella svårigheter till kommunens anpassningsförmåga till 

den nya metoden. Ett par av intervjupersonerna betonade betydelsen av att den är 

evidensbaserad och därför leder till en högre evidensbasering inom den sociala verksamheten 

inom kommunen. Nedan kommer en beskrivning och analys av hur Case Management 

framställs av våra intervjupersoner. 
 

5.4.1 Uppskattad funktion 
En central del i framställningen av Case Management är att den upplevs som uppskattad av 

både brukare och case managers. Detta lade särskilt enhetscheferna, omsorgschefen och 

processledaren emfas på.  En enhetschef ansåg att en fördel var att utvecklingen och 

samordningen i de få påbörjade ärendena hade gått framåt. Hon menade att det fanns ett stort 

behov av Case Management och att funktionen var uppskattad. Enhetschefen i den andra 

kommunen ansåg att om metoden implementeras på ett sätt som anses framgångsrikt kommer 

både brukare och aktörer omkring dem att gynnas. Processledaren berättar: ”Klienter har 
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berättat deras historia, hur det har varit och hur det är nu och vilken skillnad det har blivit i 

deras liv”. Hon vill även utöka antalet case managers i kommunen och motiverar det med att 

det inte finns tillräckligt många utbildade i förhållande till efterfrågan i kommunen. Förutom 

att metoden framställs som värderad av brukare menade de även från ledningens sida att de 

har fått uppskattning från case managers i kommunen. Processledaren menade att hon har 

uppfattat metodens brukarstyrning som meningsfull och att Case Management borde 

implementeras vidare i kommunen. Hon berättade: ”Jag underskattade det nog lite i början 

men det har visat sig vara fantastiskt givande i efterhand och ser att det verkligen har hänt 

positiva saker med klienterna på bara åtta månader” (Processledare). Case Management 

framställs på detta sätt från ledningens sida som en uppskattad metod av både brukare, case 

managers och ledning. Vid intervjuerna med case managers fick vi en delvis annan bild. En 

case manager hade ett fåtal brukare som hade gynnats av metoden. I övrigt uppfattade de båda 

dock att Case Management inom omsorg/funktionsnedsättning har haft brister i 

implementeringen och att det därför är få som har fått stöd. De anser att metoden hade kunnat 

hjälpa många, men att de inte har haft möjlighet att se betydande effekter utöver det fåtal 

brukare som metoden har gynnat. 

 

Vi kan uppfatta en skillnad mellan ledningens framställning av Case Management som 

uppskattad, och case managers beskrivning av metoden som relativt ogynnsam. Som vi redan 

nämnt sker en ansvarsförskjutning gällande samverkan, från organisationerna till case 

managers, vid införandet av Case Management. Det kan ses som effektivare och mindre 

komplicerat att införa Case Management än att aktörerna förbättrar samverkan mellan 

organisationerna själva. Ansvaret för en fungerande samverkan kan anses ingå i ledningens 

uppdrag, varpå baspersonal inte behöver ta hänsyn till samverkansproblemet på samma sätt. 

Det kan därför finnas ett större intresse från ledningens sida att motivera Case Management 

som en uppskattad funktion, och därigenom påverka metodens genomslag i kommunen. 

  

5.4.2 Utveckling 
Ett sätt att motivera Case Management på var idén om att den utvecklar traditionell 

socialtjänst och omsorg. I synnerhet ansåg processledaren detta som en viktig del av Case 

Management. ”Men traditionell socialtjänst ser ju inte ut så riktigt. Så det finns många delar 

som CM kan göra. Det är en revolutionerande modell” (Processledare). Omsorgschefen hade 

samma bild av Case Management: ”Det betyder också utveckling tycker jag, att göra det man 

kanske inte gör annars i den traditionella vården eller den traditionella socialtjänsten”. Hon 
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motiverade också Case Management med att metoden inför evidensbasering och forskning i 

arbetet med psykisk funktionsnedsättning. ”Eftersom det är manualbaserat, strukturerat och 

bygger på forskning så borde det bidra också till att vi blir bättre på att jobba systematiskt. 

Det bidrar ju till evidensbaserat arbete” (Omsorgschef). Utbildningen till case manager gav 

högskolepoäng, vilket flera av intervjupersonerna ansåg var en positiv del av satsningen. 

Högskolepoängen kan vara ett uttryck för att vilja koppla modellen till forskning och 

evidensbasering. Denna syn på Case Management som en utveckling och evidensbasering av 

socialtjänst och omsorg framställer metoden som viktig och banbrytande i den kommunala 

organisationen. Men genom att endast införa en evidensbaserad metod är det dock oklart om 

det gynnar hela organisationens strävan efter evidensbasering. 

 

Att koppla Case Management till evidensbasering kan däremot vara ett sätt för funktionen att 

få genomslag i den kommunala organisationen. I likhet med Brunsson & Olsens (1990) teori 

om reformer som moden kan vi se hur man använder sig av någonting som är aktuellt och 

attraktivt för tillfället för att motivera en ny reform. Brunsson & Olsen (1990) visar även att 

reformbeslut inte alltid leder till en förändring inom organisationen på grund av de 

institutionaliserade värderingar och metoder som finns inom verksamheten. När en ny metod 

ska introduceras kan de delar av metoden som är förenliga med organisationens 

institutionaliserade arbetssätt framhävas för att lättare sprida metoden och få den att framstå 

som naturlig (Boxenbaum 2006). Detta kunde Boxenbaum (2006) utläsa i sin forskning på 

diversity managements integrering i corporate social responsability. Vi kan se en likhet med 

Case Managements framställning som evidensbaserad. Evidensbasering var något som 

omsorgschefen värderade i sin verksamhet inom psykiatrin och genom att framhäva Case 

Managements manualbasering och forskningsgrund, samt de högskolepoäng som de utbildade 

fick, kan vi se att det finns en vilja att framställa Case Management som evidensbaserad. På 

så sätt kan man få Case Management att inte bara vara ett reformbeslut utan också fungera i 

praktiken. 
 

När Case Management framställs i amerikansk kontext ligger fokus på modellens 

kostnadseffektivitet (Case Management Society of America 2014). När modellen infördes i 

Sverige låg fokus inte på kostnadseffektivitet utan på hur metoden ska utveckla svensk 

socialtjänst och omsorg genom evidensbasering. I Czarniawska & Joerges (1996) teori om 

översättning löskopplas idén när den förs över från en kontext till en annan och det innebär 

alltid att idén kommer att tolkas och omformuleras för att passa den nya kontexten. När Case 
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Management löskopplades från den amerikanska kontexten och landade i den svenska har 

idén tappat det kostnadseffektiva syftet. Vi kan förstå detta som en typ av översättning där 

idén anpassas till det svenska välfärdssystemet, där framställningen kanske inte blir lika 

fördelaktig för spridningen om fokus läggs på kostnader för välfärd. Istället har man valt att 

fokusera på utvecklandet av en evidensbaserad vård och omsorg. 
 

5.5 Faktorer för spridningen 
Båda kommunerna initierade Case Management genom ett projekt. Under analysarbetet 

framkom att båda kommuner har genomfört en stor satsning på att inleda projekten och få 

dem att fortlöpa. Vi kunde tydligt se ett mönster över drivande faktorer i spridningen av Case 

Management. Dels fanns ett stort engagemang i kommunerna, och det ansågs viktigt att sprida 

information om Case Management både internt och externt, dels anpassades materialet till den 

lokala kontexten i kommunen. Förutom detta gjordes en stor ekonomisk satsning och det 

fanns yttre krav från Socialstyrelsen som drev på åtgärder för samverkan i en av 

kommunerna. 
 

5.5.1 Engagemang 
En faktor för spridningen av Case Management var engagemanget som fanns, både hos 

ledningen och case managers. En case manager menade: “Jag kände mig jätteengagerad och 

tyckte verkligen att det här var en bra grej. Och brann för det jättemycket” (Case manager). 

Båda ansåg att metoden var inspirerande och kunde tänka sig att ha en heltidstjänst som case 

manager. Enhetscheferna värderade baspersonalens engagemang när de utsåg vilka som skulle 

delta i utbildningen. De eftersökte en kombination av engagemang och kompetens och 

menade att det var en förutsättning för ett gott resultat: "Det är ju ändå de som har velat som 

har gått utbildningen och det är ju en förutsättning för att det ska bli bra" (Enhetschef). 

Processledaren hade stort förtroende för metoden och menade att det var av vikt att 

implementera Case Management i kommunen. Case Management initierades i 

processledarens kommun eftersom ledningen eftersökte metoden. Detta visar på att det finns 

en vilja på alla nivåer att få metoden att fungera vilket gör att engagemanget bidrar till att 

Case Management sprids i kommunerna. 
 

5.5.2 Anpassning 
En annan faktor för spridningen som framkom under analysarbetet var anpassningen av 

metoden. En av enhetscheferna berättade att de i dagsläget bara har ett fåtal ärenden. I hennes 
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kommun har få brukare flera insatser som inte fungerar, något som är en förutsättning för att 

få stöd av en case manager. Hon menar att kriterierna kan vara för snäva.  
 

Och då funderar vi lite på, är ribban för högt satt, alltså att man ska ha stöd från både 

kommun och landsting för att få en CM? Det är kanske innan man har det här stödet (...) man 

kanske kan behöva en CM för att komma in i systemet? (Enhetschef). 
 

Detta visar att ifall antalet personer som uppfyller kriterierna för att få en case manager är för 

begränsat, så måste metoden anpassas efter målgruppen. Intervjupersonerna berättar att det 

finns svårigheter med att få målgruppen att ansöka om en case manager, eftersom 

funktionsnedsättningen hindrar många från att be om stöd. Omsorgschefen och enhetschefen i 

den ena kommunen ansåg att målgruppen skulle gynnas av att man började erbjuda stödet och 

även lät handläggare motivera brukarna till att ansöka om det. Här visas tydligt att idén om att 

målgruppen självmant skulle ansöka om Case Management inte visade sig fungera och därför 

anser dem att hänsyn bör tas till målgruppen i utformningen av metoden. På så sätt anpassar 

de den efter deras kontext. 
 

Metoden integreras även i det arbetet som redan utförs i kommunerna. Båda enhetscheferna 

berättade att de använder sig av SIP (samordnad individuell plan), en plan mellan kommun 

och landsting som används för att öka samverkan kring individer. I en av kommunerna sköter 

case managers SIP för att stärka Case Management-funktionen. Enhetschefen i den andra 

kommunen berättade att de har diskuterat att använda sig av en intervjumall utifrån Case 

Management som används vid beslut om stödinsatser. I båda kommunerna menade 

enhetscheferna, omsorgschefen och processledaren att de planerade att integrera Case 

Management i de etablerade arbetsmetoderna. "Tanken är att jobba med modellens material 

framöver och det har vi lyft uppåt" (Enhetschef). Processledaren menade att svårigheter finns 

med implementeringen av Case Management i kommunen och att de därför vill använda delar 

av metoden i det vedertagna arbetet. Båda case managers lyfte också att de vill arbeta mer 

med metoden i deras ordinarie tjänst, men de upplever inte att de använder metoden ännu 

utöver i arbetet som case manager. De menar att ledningen måste införa Case Management i 

arbetet och att de därför inte själva kan använda sig av materialet. Det finns alltså en vilja att 

integrera Case Managements material i de etablerade arbetsmetoderna, samt att integrera 

metoden i de befintliga, till exempel SIP. 
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Detta är ytterligare ett exempel på hur man, likt Boxenbaums (2006) exempel om diversity 

managements integrering i corporate social responsability, vill integrera metoden för att 

ytterligare sprida den. Det kan även kopplas till Jonssons (2006) forskning om hur 

evidensbaserat arbete översattes till kunskapsbaserat arbete när man ville etablera 

evidensbasering i den kommunala socialtjänsten. Case Management anpassas på ett liknande 

sätt genom integrering och anpassning till kommunernas kontext för att kunna spridas bättre 

genom organisationen. 
 

5.5.3 Ekonomisk satsning 
Flera av intervjupersonerna nämnde att Case Management var en rejäl utbildningssatsning. De 

som har utbildats till case manager har fått arbetstid för att kunna gå utbildningen en dag i 

veckan. En enhetschefen berättade: "Jag nappade på det här för att genom projektpengarna 

skulle man få ekonomisk kompensation för att man avvarade personal och utbildade" 

(Enhetschef). Det här visar att den ekonomiska satsningen var en faktor till att hon valde att 

utbilda sin personal.  
 

 5.5.4 Yttre krav 
I en av kommunerna utbildades case managers genom Socialstyrelsens utbildningssatsning. 

Omsorgschefen menade att Socialstyrelsen har vissa krav som ska följas: "Det har med att 

göra att Socialstyrelsen kräver att kommun och landsting ska ha en samverkan" 

(Omsorgschef). Det finns alltså yttre krav att ta ställning till när kommuner inför nya metoder. 

Dessa krav utifrån kan påverka kommunens beslut om att börja använda funktionen Case 

Management. 

 

5.5.5 Spridning av information 
Flera av intervjupersonerna framhöll vikten av att sprida information om Case Management. 

Processledaren berättade att hon har varit ute och informerat om Case Management-

utbildningen och övergripande om metoden i chefsgrupper och på informationsmöten. "Jag 

jobbar strategiskt med att få folk att köpa konceptet. Jag åker på informationsturnéer och 

håller i heldagar" (Processledare). Hon berättar vidare att kommunen har genomfört en 

chefsutbildning om Case Management för alla i regionen. En av enhetscheferna menade att 

många inom den kommunala organisationen har bristande kunskap Case Management och att 

information om metoden bör spridas både internt och externt. Därför har de i hennes kommun 

valt att låta utbildade case managers informera om funktionen internt. De informerar även 

externt genom att ha folders på vårdcentraler. Båda kommunerna lägger resurser på att 
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informera om funktionen och detta kan vara en faktor för Case Managements spridning i 

kommunerna. 

 

Kommunernas satsning på att sprida information om Case Management kan tolkas som en 

vilja att institutionalisera metoden i organisationen. Vi utgår från Greenwoods et al. (2008) 

definition på institution, vilket är förgivettagna sociala beteenden. Inom organisationer kan 

det vara värderingar, metoder och handlingsrutiner (Brunsson & Olsen 1990). En 

organisations institutionaliserade värderingar och metoder är svåra att förändra eftersom de är 

förgivettagna inom organisationen (Brunsson & Olsen 1990). I kommunerna sprider de Case 

Management både internt och externt, samt har en tanke om att öka tillgängligheten till 

metoden genom att handläggare och andra stödinsatser ska motivera till att ansöka om det. 

Brunsson & Olsen (1990) menar att reformbeslut inte alltid leder till att metoder blir 

institutionaliserade i organisationen. Att sprida information, skapa engagemang bland 

personalen, satsa ekonomiskt och anpassa metoden till kontexten kan kanske syfta till att 

institutionalisera Case Management i den kommunala organisationen. Men eftersom man i 

nuläget anstränger sig för att sprida information om metoden kan det tolkas som att Case 

Management ännu inte är institutionaliserat. Czarniawska och Joerges (1996) menar att en idé 

först objektiveras, blir till en bild eller modell, för att sedan materialiseras till praktiken där 

man initierar och använder den. Efter detta kan den institutionaliseras. Eftersom Case 

Management har initierats och börjat användas i praktiken, men inte blivit förgivettagen inom 

organisationen än, kan det tolkas som att Case Management än så länge har materialiserats, 

men inte institutionaliserats enligt Czarniawska och Joerges (1996) modell. 
 

6. Slutdiskussion 
I vår studie hade vi två frågeställningar. Nedan följer en genomgång av våra slutsatser 

relaterade till dem. 
 

Vår första frågeställning handlade om Case Managements spridning inom kommunala 

organisationer och vilka faktorer som bidrar till att spridningen ser ut som den gör. 

Intervjupersonerna talade om Case Management som en lösning på problemet om bristande 

samordning i välfärdssystemet. Ofta sågs problemet som relaterat till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och deras problematik som inbegriper flera olika stödinsatser från 

olika huvudmän. Som Brunsson och Olsen (1990) menar, blir nya reformer populära genom 

idén om problem och lösningar. Det kan vara en faktor för hur idén om Case Management har 
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fått genomslag i den kommunala organisationen. Case Management har även framställts som 

positiv i kommunerna genom att den ses som uppskattad av brukare och personal och som 

bidragande till utveckling inom socialt arbete. Case Management lyfts fram som en 

revolutionerande metod som utvecklar traditionell vård och socialtjänst samt inför 

evidensbasering i organisationen. Evidensbasering sågs som en positiv inverkan på 

psykiatrisk verksamhet och genom att framställa och framhäva Case Management som 

evidensbaserad kan man i kommunerna ytterligare motivera och sprida funktionen. Vi kunde 

även se att det fanns en skillnad i hur man framställde Case Management i USA och inom 

svenska kommunala organisationer. Fokus på kostnadseffektivitet har försvunnit och istället 

vill man framhäva hur uppskattad och utvecklande metoden är. Idén om Case Management 

har alltså omformulerats för att passa den svenska kontexten.  

 

Det finns ett antal andra faktorer som vi kunde identifiera för spridningen av Case 

Management. Det fanns ett stort engagemang i kommunerna, de spred information om 

funktionen internt och externt. Metoden anpassades och integrerades i det befintliga arbetet 

med personer med psykisk funktionsnedsättning. De satsade ekonomiskt på Case 

Management samt hade yttre krav från Socialstyrelsen. Spridningen och 

användningsområdena för Case Management kan öka när man i kommunerna väljer att 

anpassa och integrera metoden i deras arbete. Att satsa på spridning av information kan vara 

ett försök att etablera metoden i den kommunala organisationen och i förlängningen 

institutionalisera Case Management som en förgivettagen metod. Än så länge är dock 

metoden endast på Czarniawska och Joerges (1996) materialiseringsstadie. 
 

Vår andra frågeställning handlade om hur funktionen används och hur gränserna sätts mot 

närliggande yrkesroller i kommunerna. Vi identifierade fem funktioner inom ramen för Case 

Managements uppdrag. Dessa funktioner är; strukturerande; brukarstyrd och flexibel; 

stärkande och trygghetsskapande; rehabiliterande och att case managern ibland fungerar som 

företrädare för brukaren. Något som det fanns delade meningar om var Case Managements 

långsiktighet, huruvida case managern skulle jobba långsiktigt med brukarens alla stödbehov 

eller på enskilda uppdrag av brukaren. Case managerns främsta funktion var den 

strukturerande, det vill säga att denne sköter samverkan mellan instanser kring brukaren. Vi 

har tolkat den nya funktionen som ett sätt förskjuta ansvaret gällande samverkan, från 

organisationerna till case managers, vid införandet av Case Management. Det kan ses som 
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effektivare och mindre komplicerat att införa Case Management än att aktörerna förbättrar 

samverkan mellan organisationerna själva.  

 

Det finns yrkesroller inom stödsystemet som på olika sätt gränsar till Case Management. En 

av dessa är boendestödjare/boendepersonal. Intervjupersonerna menade att skillnaden låg i 

den omvårdande rollen, vilket är något en case manager inte ägnar sig åt. God man kan också 

gränsa till Case Management i uppdraget att sörja för en person. Dock har Case Management 

inget ekonomiskt ansvar, vilket är en stor del av den gode mannens uppdrag. Dessutom skiljer 

sig Case Management från både boendestödjare och god man genom att de har en särskild 

kompetens om målgrupp och metoder och ett helhetsperspektiv. Case Management har även 

en samordnande funktion genom sammankallandet av resursgrupper. Personligt ombud liknar 

Case Management i många avseenden, många av funktionerna som en case manager har, har 

även det personliga ombudet i sitt uppdrag. Dock jobbar personligt ombud alltid efter enskilda 

uppdrag från klienten och är alltså inte en långsiktig funktion. Som långsiktig funktion hade 

Case Management därför skiljt sig från personligt ombud. Om Case Management däremot, 

som vissa intervjupersoner ansåg, hade varit en kortsiktig insats finns redan en liknande 

funktion i stödsystemet i form av personligt ombud.  Personligt ombud influerades av Case 

Management vid införandet, och eftersom deras uppdrag liknar varandras kan funktionen 

Case Management ses som en nylansering av personligt ombud. Case Management har en 

tydligare koppling till kommunen, medan personligt ombud ofta formar sina verksamheter 

själv. Det tydligare huvudmannaskapet kan vara en del av nylanseringen av personligt ombud 

i form av Case Management som en bättre lösning på samverkansproblemet.  
 

Gränsen mellan Case Management och personligt ombud visade sig vara intressant att studera 

eftersom det finns en otydlighet i gränsdragningen. En av intervjupersonerna påpekade att vid 

en oklar gräns kan det finnas en risk för otydlighet över vilken av yrkesrollerna som gör vad. 

Med andra ord kan två liknande yrkesroller skapa problemet med bristande kommunikation 

mellan insatser som tanken är att Case Management ska lösa. Det vore därför av vikt att 

studera relationen mellan Case Management och personligt ombud vidare. Något annat som 

vi fann intressant var att studera den kommunala organisationen utifrån skandinavisk 

institutionalism. Hur man motiverar reformer har en politisk dimension eftersom 

finansieringen kommer från skattebetalare. Reformen om Case Management motiveras i 

kommunerna utifrån att den utvecklar socialt arbete och fyller hål som finns i 

välfärdssystemet, något som kan finnas i skattebetalarnas intresse. 
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Vår studie inbegriper, som vi redan nämnt, endast två av Sveriges kommuner som organiserar 

Case Management på olika sätt och har kommit olika långt med utvecklingen av funktionen. 

Denna studie representerar alltså inte hur funktionen ser ut och sprids i alla Sveriges 

kommuner. Det hade varit intressant att göra en mer omfattande studie med samma inriktning 

på spridning och funktion. Det hade även varit intressant att göra en studie över hur Case 

Management har spridits från USA, in i den svenska kontexten och ned i den kommunala 

organisationen för att få ytterligare kunskap om spridningen av funktionen. När vi har 

intervjuat case managers, enhetschefer, omsorgschef och processledare i kommunerna har vi 

märkt att många eftersöker kunskap om Case Management och att det finns ett stort intresse 

för dessa typer av studier. Det finns, som vi redan nämnt, ingen bred kunskapsbas om Case 

Management i Sverige, trots att många kommuner har infört metoden. Därför vore det av vikt 

att fortsätta studera Case Management. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Omsorgschef/Processledare 
 
Vill du berätta om ditt jobb? 
Kan du berätta om ditt arbete med case management? 
 
Bakgrund 
Vad innebär case management för dig? 
Hur kom du först i kontakt med case management? 
Hur fick ni förslaget om case management till er från början? 
Från vem fick ni uppdraget till det här projektet/utbildningssatsningen? 
Hur ser du på Socialstyrelsens utbildningssatsning? 
 
Implementering 
Hur har ni använt er av case management? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och personligt ombud? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och god man? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och boendestöd och personal från 
gruppbostäder? 
Hur har satsningen fungerat i er kommun? 
 
Problem/möjligheter 
Vilka problem tänker du att case management ska åtgärda? 
Vilket mandat har en case manager? 
För vem har case management betydelse? 
Vad ska case management leda till? 
Vilka fördelar har ni haft av case management i arbetet såhär långt? 
Är det något med case management som du upplever inte har fungerat? 
 
Enhetschef  
 
Vill du berätta om ditt jobb? 
Kan du berätta om ditt arbete med case management? 
 
Bakgrund 
Vad innebär case management? 
Hur kom du först i kontakt med case management? 
Vilka fick ta del av utbildningen? Varför? Vem bestämde det? 
Hur såg du på case management innan utbildningen? 
Hur ser du på Socialstyrelsens utbildningssatsning? 
 
Implementering 
Hur har ni använt er av case management? 
Hur har satsningen fungerat i er kommun? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och personligt ombud? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och god man? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och boendestöd och personal från 
gruppbostäder? 
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Problem/möjligheter 
Vilka problem tänker du att case management ska åtgärda? 
Vilket mandat har en case manager? 
För vem har case management betydelse? 
Vad ska case management leda till? 
Vilka fördelar har ni haft av case management i arbetet såhär långt? 
Är det något med case management som du upplever inte har fungerat? 
 
Case manager 
 
Vill du berätta om ditt jobb? 
Kan du berätta om ditt arbete med case management? 
 
Bakgrund 
Vad innebär case management? 
Hur kom du först i kontakt med case management? 
Varför fick du frågan om att utbilda dig till case manager? Hur såg du på case management 
då? 
Hur upplevde du utbildningen? 
 
Implementering 
Hur använder du dig av kompetensen idag i ditt yrkesliv?  
Skulle du säga att du jobbar du som case manager nu? 
Hur har satsningen fungerat i er kommun? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och personligt ombud? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och god man? 
Hur ser du på skillnaden mellan case manager och boendestöd och personal från 
gruppbostäder? 
 
Problem/möjligheter 
Vilka problem tänker du att case management ska åtgärda? 
Vilket mandat har en case manager? 
För vem har case management betydelse? 
Vad är det meningen att case management ska leda till? 
Vilka fördelar har ni haft av case management i arbetet såhär långt? 
Är det något med case management som du upplever inte har fungerat? 
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Bilaga 2 – Exempel från analysarbetet 
 
Case manager 
Men det är de som 
faller mellan 
stolarna och de 
som kanske inte är 
så riktigt sjuka 
men ändå behöver 
en samordning 
tror jag. 

De som behöver 
en CM är de som 
faller mellan 
stolarna, som inte 
är så riktigt sjuka 
men ändå behöver 
en samordning. 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Brister i 
välfärdsystemet 

Den används i 
stort sett bara när 
jag är med mina 
klienter.  

Jag använder i 
stort sett bara 
metoden när jag är 
med mina klienter. 

Metoden används 
vid case-uppdrag 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Brister i 
välfärdsystemet 

 
Enhetschefer 
Modellen går ju 
ut på samverkan 
mellan kommun 
och landsting och 
då ska det ju vara 
en från varje 
huvudman. 

Modellen går ut på 
samverkan mellan 
kommun och 
landsting, så det 
ska vara en CM 
från varje 
huvudman.  

Underlättar 
samverkan 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Brister i 
välfärdsystemet 

Det kan ju vara 
att till exempel 
psykiatrin tycker 
att de får göra 
mycket som 
boendet hade 
kunnat göra. 
Alltså där kan det 
ju vara bra att en 
CM kan gå in. 

Till exempel kan 
psykiatrin tycka att 
de får göra mycket 
som boendet hade 
kunnat göra. Då 
kan det vara bra att 
en CM går in. 

Underlättar 
samverkan 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Brister i 
välfärdsystemet 

 
Omsorgschef/Processledare 
Sedan är det 
samverkansproblem 
att det blir ju tydligt 
vad var och en ska 
göra och att man 
samlas kring 
samma bord och att 
man kan inte skylla 
på den ena eller den 
andra.  

Det finns ett 
samverkansproblem. 
Det blir tydligt med 
CM vad var och en 
ska göra, man 
samlas krig samma 
bord och kan inte 
skylla på varandra. 

Underlättar 
samverkan 

Fyller hål i 
välfärdssystemet 

Brister i 
välfärdsystemet 

Där har man liksom Ledningsgrupperna Leder till Fyller hål i Brister i 
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suttit ner och skrivit 
på avtalet om 
samstöd, CM, och 
suttit ner i de 
operativa 
ledningsgrupperna, 
i strategiska 
ledningsgruppen, 
samverkat kring 
individer även om 
det är få. 

har skrivit på ett 
avtal om CM och 
samverkat kring 
individer även om 
det är få. 
 

samverkan 
mellan 
organisationer 

välfärdssystemet välfärdsystemet 

 
 


