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Abstract 
 
Järkestig Berggren, Ulrika (2010). Personligt ombud och förändringsprocesser på 
det socialpsykiatriska fältet (Personligt ombud: A Swedish Case Manager ente-
ring the field of social psychiatry), Linnaeus University Dissertations No 
7/2010. ISBN: 978-91-86491-09-3. Written in Swedish with a summary in 
English. 
In a new reform in 2001, Swedish authorities emphasized the need for support 
for persons with psychiatric disabilities living in the community. This reform 
included the establishment of a new occupation: the Swedish case manager, 
personligt ombud (PO). In examining this new occupation, the overall aim of 
this thesis is to analyze how the Swedish case manager, PO, as an evolving oc-
cupation, affects and is affected by the organisational and professional field in 
which it enters. More specifically, the aim is to describe and analyse, using or-
ganisational and professional theories, the changing processes that the PO con-
tributes to in the welfare system and the practice of social policy, the field of so-
cial psychiatry focusing on the discretion for professionals and in the under-
standing of the professional role to help as described by clients. 

Three studies have been carried out. The first study, for the licentiate´s de-
gree, focused on the PO occupational role and functions for the welfare system 
as well as for mental health service users. In the second study, the results from 
the first study were analyzed together with the results of another reform, 
namely, the Swedish care manager reform, in order to investigate their joint 
implications for social policy and its practice. The third study focused on what 
meaning the PO has for the clients and particularly what features of the service 
the clients find to be helpful. 

In summary, the results indicate that the PO contributes to the develop-
ment of a negotiated rights model, by taking on the assignment of advocacy as 
a client representative, and then defining the social worker as a representative 
for the organisation with the assignment of needs assessment. In the field of 
social psychiatry, the PO fills a vacancy by supporting the legitimacy of the 
professionals as well as their organisations. Furthermore, the PO has a function 
of providing organised transparency through restricting the discretion of other 
professionals. The discretion of the PO itself has weak boundaries allowing for 
great liberty of action. Finally, the PO service has led to a new understanding 
of the professional role, as built on reciprocity with the client, using knowledge 
evolving from the interaction between the professional PO and the client. 
These findings suggest that the PO could be understood as a new occupation 
evolving from weak professional traits to, as suggested, a new model for profes-
sionalism, called user-mandated professionalism. This emphasizes the recipro-
cative foundation of knowledge between the service user and the professional. 

 
Key words: Case management, reform, service users, mental health, recovery, 
professional 
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1. Inledning 
Denna avhandling avser att belysa personligt ombud som ny idé och praktik 
från flera teoretiska utgångspunkter för att kunna beskriva dess implikationer 
för såväl socialpolitiken som för berörda samarbetspartners och för de perso-
ner som blir klienter till personligt ombud.  

Personligt ombud som reform1 var ett av förslagen i psykiatriutredningens 
slutbetänkande 1992 (SOU 1992:73). Psykiatriutredningen avsåg att påverka 
socialpolitikens inriktning då den tog fasta på psykiskt funktionshindrade per-
soners rätt att leva i samhället som fullvärdiga medborgare. Utredningen kon-
staterade att det för detta ändamål fanns ett behov av att utveckla samhällsba-
serat stöd för personer med psykiska funktionshinder. Med reformen person-
ligt ombud avsåg psykiatriutredningen att ge personer med psykiska funk-
tionshinder stöd i att få sina rättigheter som medborgare tillgodosedda och 
personligt ombud skulle svara för att de insatser som riktas till målgruppen 
blev samordnade (SOU 1992:73). Personligt ombud som reform frammanades 
således av förändringar2 i socialpolitiken och avhandlingens fokus är de fort-
satta förändringsprocesser som personligt ombud genom sin existens bidrar till 
och själv är en del av.  

Etableringen av personligt ombud3, sker i en kontext, på ett ”fält”, där det 
redan existerar flera aktörer. Inom fältet verkar sedan tidigare en rad organisa-
tioner: psykiatri, kommunal socialtjänst, Försäkringskassan, brukarorganisa-
tioner m fl. I dessa organisationer verkar ett antal professionella yrkesutövare 
som läkare, sjuksköterskor, skötare och socionomer. Viktiga som nyttjare av 
verksamheterna på fältet är brukare, brukarföreträdare och anhöriga för att 
nämna de mer centrala aktörerna. Urban Markström (2006) och Rafael Lind-
qvist (2007)) använder beteckningen det ”socialpsykiatriska fältet”. När per-
sonligt ombud går in på detta fält utvecklas yrkesrollen i interaktionen mellan 

––––––––– 
1 Avhandlingen studerar förändringsprocesser vid införandet av en reform, men är ingen implemente-

ringsstudie. 
2 En vanlig definition på förändring som används i flera vetenskapliga discipliner är: övergång från ett 

tillstånd till ett annat (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1978). Förändringsprocesser visar på skeen-
den utan given början eller slut. I denna avhandling studeras personligt ombud under sitt uppbygg-
nadsskede vilket betyder att de resultat avhandlingen beskriver inte utgår från avslutade förändringar 
utan från pågående förändringsprocesser. 

3 ”Personligt ombud” kan i texten beteckna både yrket och verksamheten i sin helhet vilket framgår av 
sammanhanget. 
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dessa professionella yrkesutövare och organisationer, samtidigt som personligt 
ombud också påverkar den fortsatta utvecklingen.  

Personligt ombud som reform 
Psykiatriutredningen hämtade idéerna till personligt ombud från Englands och 
USA:s olika case managementmodeller (SOU 1991:88). Idéerna översattes till 
svenska förhållanden och formulerades i Psykiatriutredningens slutbetänkande 
(SOU 1992:73). Psykiatriutredningen tog i sitt slutbetänkande fasta på att bru-
karorganisationer efterfrågade ett stöd på brukarens villkor och föreslog också 
att personligt ombud skulle skrivas in som en insats i rättighetslagen ”Lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade” (LSS 1993:387). Personligt 
ombud skrevs inte in i LSS, men 1995 startades tio försöksverksamheter upp, 
som utvärderades (Socialstyrelsen 1999, 2005b). Under utvärderingen genom-
fördes också en randomiserad studie som konstaterade att klienter till person-
ligt ombud signifikant hade minskat antalet dagar i dygnsvård jämfört med 
kontrollgruppen. Däremot kunde inga skillnader visas vad gäller en förbättrad 
social situation (Björkman, Hansson & Sandlund 2002). Utvärderingen ledde 
2001 till en permanent etablering med statligt stöd till kommunerna (Social-
styrelsen 2000). 

Personligt ombud gavs en mer detaljerad beskrivning avseende arbetsupp-
gifter och organisering i ett meddelandeblad från Socialstyrelsen (Socialstyrel-
sen 2000) som framförhandlades mellan centrala aktörer (Sveriges kommuner 
och landsting, Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Länsstyrel-
serna Socialstyrelsen, brukar- och anhörigorganisationer). Därefter infördes 
reformen som permanent verksamhet i lokala sammanhang där den har ut-
vecklat lokala särdrag under implementeringsfasen. De lokala särdragen för de 
studerade verksamheterna analyseras och presenteras i delstudie I. Urban 
Markström, Rafael Lindqvist och Mikael Sandlund (2009) visar också i en 
studie av personligt ombud i glesbygd att de lokala verksamheterna utvecklar 
särskiljande karakteristika från de ursprungliga direktiven.  

Ett nationellt särdrag för personligt ombud kom till under implemente-
ringsfasen, då personligt ombud skulle ha ett strukturellt uppdrag att doku-
mentera återkommande problem för sin klientgrupp, så kallade ”systemfel”.  

I Socialstyrelsen meddelandeblad tydliggjordes att personligt ombud skulle 
vara ett stöd enbart på klientens villkor (Socialstyrelsen 2000). Personligt om-
bud beskrevs i detta dokument som ett tillfälligt och frivilligt stöd med upp-
draget att tillförsäkra klienten sina rättigheter, ofta som representant för klien-
ten. Huvuduppgiften för personligt ombud skulle vara att tillsammans med 
klienten identifiera och formulera behov av vård, stöd och service, att bistå 
och företräda klienten utifrån önskemål, behov och lagliga rättigheter. Man 
avsåg och talade om en advokatroll (Socialstyrelsen, 2000).   
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Målgruppen för personligt ombud beskrevs i meddelandebladet (Socialstyrel-
sen 2000 s 6) som: 

 personer med psykiska funktionshinder (18 år och äldre)  
• som har ett funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt 

socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande var-
dagsliv 

•  har komplexa behov av vård stöd och service och som har behov av 
kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psy-
kiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter  

Insatsen personligt ombud skulle även kunna vara ett stöd för personer som 
vistas i hem för vård och boende och för personer som också har ett missbruk. 
Inledningsvis diskuterades men uteslöts personer med neuropsykiatriska funk-
tionshinder4. Socialstyrelsen föreslog dock i lägesrapporten 2007 att också per-
soner med neuropsykiatriska funktionshinder ska ingå i målgruppen i enlighet 
med Psykiatrisamordningens (SOU 2006:100) definition av psykiska funk-
tionshinder. Av Socialstyrelsens lägesrapport för 2008 framkommer att yngre 
personer, personer med barn och personer med neuropsykiatriska funktions-
hinder ökar i antal som klienter till personligt ombud. 

Personligt ombud som verksamhet gavs en organisatorisk tillhörighet (an-
ställning) med kommuner eller ibland med brukarorganisationer som huvud-
män, men med fristående organisering utanför socialtjänsten. Verksamheten 
skulle också kopplas till en egen ledningsgrupp med ledamöter från chefsposi-
tioner i socialtjänsten, psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Ledningsgruppens uppdrag beskrevs som att stödja det personliga ombudets 
arbete genom att öppna de involverade organisationerna för klient och ombud, 
samt att fungera som mottagare av ombudets rapportering av ”systemfel”, det 
vill säga strukturella problem (se delstudie I). Vidare har Socialstyrelsen kon-
tinuerligt erbjudit nyanställda personliga ombud utbildningsdagar och social-
konsulenter på Länsstyrelserna har fungerat som lokala kontaktpersoner. De 
personliga ombuden har regelbundna nätverksträffar och Socialstyrelsen läm-
nar fortsatt årliga rapporter till regeringen om verksamheten. 

Personligt ombud - ett yrke 
En viktig utgångspunkt för avhandlingen är att personligt ombud formades 
som ett uppdrag på heltid med en löneanställning5. Med Max Webers beskriv-
ning kan rollen som personligt ombud formuleras som ett yrke då den innebär 
en specificering av arbetsuppgifter som ger försörjning (1972:80).  

––––––––– 
4 De personliga ombudens överväganden kring sin målgrupp finns beskriven i delstudie I, kapitel 4. 
5 De flesta personliga ombud har sin anställning i kommunal regi. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 

från 2008 återfinns flertalet entreprenader i storstäderna. 
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Lennart G. Svensson (2003:28) definierar yrke som ”det arbete eller den sys-
selsättning som man kan försörja sig på och som kräver vissa förkunskaper el-
ler färdigheter.” Han säger också att yrken kan graderas i yrkesmässighet efter 
deras grad av krav på utbildning och fortbildning. Med yrkesmässighet som 
begrepp kan yrke länkas samman med profession som då bestäms av en hög 
grad av krav på kvalifikationer, lång utbildning och arbetsrättsligt reglerade 
förhållanden. Profession kan då definieras som en typ av yrke (Molander & 
Terum 2008) med en hög grad av yrkesmässighet (Svensson 2003). 

I avhandlingen används begreppet ”professionella” om både vad som strikt 
kan kallas professioner och om yrken. Professionell betyder då att personen 
ifråga har en position som innefattar en anställning. I avhandlingen förekom-
mer också begreppet ”professionell roll” i betydelsen att yrkesutövare träder in 
i ett samspel med sin omgivning och i gemensamt definierade situationer6 
(Mead 1969). 

Personligt ombud kan efter denna genomgång av yrkesbegreppet, karaktä-
riseras som ett yrke då det omgärdas av arbetsrättsliga anställningsförhållan-
den. Sammantaget har dock yrket en relativt låg grad av yrkesmässighet, vil-
ken framförallt hänför sig till att det inte finns en riktad utbildning som leder 
till en yrkesexamen som personligt ombud. Enligt Socialstyrelsens lägesrap-
port (2007) kännetecknas de personliga ombuden dock av att de har flera ut-
bildningar. Hälften av de personliga ombuden har en mentalskötarutbildning 
och mer än fyra femtedelar av dessa också ytterligare en utbildning till psyko-
terapeut, familjeterapeut, socialpedagog eller liknande. Därmed ger olika ut-
bildningar till andra yrken tillträde till yrket personligt ombud. Av detta följer 
att personligt ombud inte lever upp till de karakteristika som anses känneteck-
na professioner. Emellertid har jag i denna avhandling funnit att professions-
teoretiska begrepp ändå kan vara fruktbara då de används som redskap i såväl 
deskription som analys för att förstå forskningsobjektet personligt ombud.  

Avhandlingens syfte 
Utifrån denna inramning är avhandlingens övergripande syfte att analysera 
hur personligt ombud som yrke och verksamhet påverkar och påverkas i det 
organisatoriska och professionella sammanhang som reformen implement-
eras. I denna doktorsavhandling beskrivs och analyseras reformen personligt 
ombud med organisations- och professionsteoretiska begrepp som fokuserar 
på vilka förändringsprocesser personligt ombud bidrar till för: 
• välfärdssystemets utveckling och socialpolitikens praktik,   
• det socialpsykiatriska fältet, speciellt med fokus på professionella aktörers 

handlingsutrymme,  

––––––––– 
6 Se delstudie 1, s16, för en mer ingående beskrivning av rollbegreppet. 
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• den professionella rollens utformning ur klienternas perspektiv, avseende att 
hjälpa personer med psykiska funktionshinder.  

Avhandlingen består av tre studier; en licentiatavhandling med fokus på det 
personliga ombudets roll och funktioner, en artikel som diskuterar förändring-
ar i socialpolitikens praktik samt en artikel med fokus på klienters perspektiv 
på personligt ombud. Respektive studie har sina specifika syften: 

Delstudie I 
Järkestig Berggren, U. (2006) Personligt ombud. Social praktik i medicinsk 
diskurs. Licentiatavhandling. Växjö Universitet: Rapportserie i socialt arbete 
No 2.  

Syftet i licentiatavhandlingen är att karaktärisera företeelsen personligt 
ombud inom handikappolitiken och studien centreras kring yrkesroll och funk-
tion. Centralt i licentiatavhandlingen är också vilka handlingsmönster som 
personligt ombud har utvecklat i sitt arbete.  

Delstudie II 
Järkestig Berggren, U.,  Blomberg, S. & Petersson, J. (accepterad för publicer-
ing april 2009) Traits of a representative welfare state - the Swedish example. 
International Journal of Social Welfare. 

Artikelns syfte är att visa på hur reformen personligt ombud tillsammans 
med biståndshandläggarreformen kan förändra socialpolitiken och öppna upp 
för en ny praktik som bygger på en representativ ordning. 

Delstudie III 
Järkestig Berggren, U. & Gunnarsson, E. (accepterad för publicering januari 
2010) User-oriented mental health reform in Sweden: featuring ”professional 
friendship”. Disability & Society. 

Artikelns syfte är att analysera det svenska personliga ombudets karaktäris-
tika ur klienters7 erfarenheter och att beskriva vilka drag i det personliga om-
budets yrkesutövning som är dem till hjälp. 

Avhandlingens kappa har dubbla uppgifter, den ska dels skapa samman-
hang i de genomförda studierna, dels ska den ytterligare fördjupa analysen av 
forskningsobjektet. Detta uppnås genom att de tre delstudiernas resultat analy-
seras med organisationsteori och då främst nyinstitutionell teori, samt profes-
sionsteori.  

––––––––– 
7 Se distinktion mellan klient och brukare i kapitel 2 under rubrik ”Etiska överväganden”. 
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Bakomliggande idéer och utvecklingstendenser 
Detta avsnitt avser att beskriva de bakomliggande idéer och utvecklingsten-
denser på det socialpsykiatriska fältet som har lett fram till implementeringen 
av personligt ombud. Avsnittet tar också upp aktuella, och för personligt om-
bud centrala, utvecklingstendenser i nutid som sker utanför fältet. 

Idéerna till reformen kan spåras i fyra mer generella samhällstrender. Re-
formen är för det första ett exempel på hur idéer till organisering av komplexa 
välfärdssystem får global spridning (Scott 2008a), men också på hur idéerna 
förändras i sitt nya sammanhang då de påverkas av aktörer och kontext (Czar-
niawska & Sèvon 2005, Funck 2009). Den internationella förlagan ”case ma-
nagement” togs ur sitt sammanhang, urbäddades8, och idén adopterades, nu 
som ”personligt ombud” och anpassades till de kontextuella förutsättningarna i 
det svenska samhället och dess välfärdssystem där den fick nationella och lo-
kala drag under implementeringsfasen (Czarniawska 2005).  

För det andra bygger personligt ombud som företeelse på en ny logik som 
sätter brukares inflytande i centrum (Beresford & Croft 2004). Personligt om-
bud som stödform avsåg att vara ett stöd enbart för klienten, varför det har 
lagts vikt vid att skapa en fristående position från andra organisationer som 
psykiatri och socialtjänst (Socialstyrelsen 2000).  

För det tredje utvecklades case management i internationell kontext som 
modell för organisering under inflytande av New Public Management (NPM) 
och dess fokusering på att organisera den offentliga sektorn enligt mer mark-
nadsmässiga principer med kostnadseffektivitet som ett ledord (Hood 1991). 
Psykiatriutredningen gav uttryck för att personligt ombud skulle bidra till ett 
effektivare utnyttjande av resurser då en uppgift var att se till att resurserna 
samordnades (SOU 1992:73). Under implementeringsfasen av personligt om-
bud utvecklades också en uppgift som innebar att granska och rapportera så 
kallade systemfel till ledningsgrupper och till Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 
2003a). I detta uppdrag låg önskemål om en ökad transparens avseende vilka 
beslut som fattas och hur resurser fördelas. Vidare skapade case management 
som internationell förlaga, men även personligt ombud som svensk modell, 
förutsättningar för att dela upp beställar- och utföraruppdragen i socialtjänsten, 
där andra aktörer än offentlig sektor kan åta sig uppdrag som utförare (Bald-
win 2000, Edebalk & Svensson 2005). 
Slutligen, men kanske den mest genomgripande förändringen i socialpolitiken, 
utgörs av avinstitutionaliseringen som har tagit form i västvärlden under 1900-
talets senare hälft. Den har inneburit att institutionalisering och hospitalisering 
som bärande idéer och praktik har bytts ut mot individualisering och normali-
sering som idéer med samhällsbaserade stödformer som praktik (Markström 

––––––––– 
8 Jämför engelska ”disembedding”. Begreppet användes först av Karl Polanyi (1944) men har senare 

också brukats av Anthony Giddens (1990). 
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2003, Rosenberg & Rosenberg 2006, Rosenberg 2009). Normaliseringen in-
nebär att personer med psykiska funktionshinder, liksom andra människor, ska 
leva i samhället och ha del av samma livsvillkor och stöd av ett välfärdssystem 
som är till för alla (Nirje 2003). Individualiseringen innebär att personer med 
psykiska funktionshinder får sin sak prövad individuellt i varje enskild fråga. 
Normalisering och individualisering som praktik för emellertid med sig även 
problem, då behoven prövas individuellt och varje person som har komplexa 
behov måste söka hjälp från flera aktörer i ett fragmentiserat välfärdssystem 
(Lindqvist 2007). En av de uttalade drivkrafterna till implementeringen av per-
sonligt ombud var att välfärdsinsatser riktade till personer med psykiska funk-
tionshinder inte har varit koordinerade och att det var svårt att få tillgång till 
stödinsatser (SOU 1992:73).  

 För Sveriges del påbörjades avinstitutionaliseringen på 1970-talet då psy-
kiatrin startade försök med tvärprofessionella team som gav stöd till personer 
som levde ute i samhället (Meeuwisse 1997). Emellertid har inte avinstitutio-
naliseringen varit bekymmersfri och Markström (2003) visar på en rad pro-
blem som följde med den nya socialpolitiken. Han pekar på kompetensbrister 
hos personalen i de nya verksamheterna och att det finns skäl att ifrågasätta i 
vilken grad det istället för avinstitutionalisering har skett en transinstitutionali-
sering där gamla institutioner har ersatts av nya, men nu i privat regi. Under 
perioden 1997- 2002 ökade t ex det totala antalet personer med psykiska funk-
tionshinder som bor på institution med 17 % och hela ökningen skedde i priva-
ta boenden (Socialstyrelsen 2003b). Vidare ledde de uteblivna nya formerna 
för samhällsbaserat stöd till många och korta vårdtillfällen. För personer med 
psykiska funktionshinder innebar dessa förändringar sammantaget att de kom 
att befinna sig i en utsatt position som präglades av ensamhet, hemlöshet och 
en hög dödlighet (Socialstyrelsen 1996).  

Samtidigt som dessa problematiska förhållanden iakttogs fanns också 
andra parallella utvecklingstendenser. En sådan utgörs av återhämtningsper-
spektivet.  Detta innebär att det traditionella medicinska perspektivet på psy-
kisk sjukdom som ett kroniskt tillstånd utmanas av forskningsresultat vilka vi-
sar att många personer med psykisk funktionshinder återhämtar sig och kan 
leva ett självständigt liv (Anthony 1993, Topor 2001, Roe et al. 2007, Schön 
2009). Återhämtning har funnit genomslag i officiell socialpolitik i USA ge-
nom ”President´s New Freedom Commission on Mental Health” (2003:71) där 
det utgör en målsättning för interventioner i psykiatrisk vård. Ännu kan inte 
samma genomslag ses i svensk socialpolitik men perspektivet förespråkas av 
brukarorganisationer (Schön 2009). Riksförbundet för Social och Mental Häl-
sa (RSMH) pekar i sitt remissvar till den nationella psykiatrisamordnarens ut-
redning (SOU 2006:100) på avsaknaden av ett återhämtningsperspektiv i ut-
redningen. 

Återhämtningsperspektivet återfinns främst i amerikansk forskning men 
har etablerats även i Sverige. Återhämtning som begrepp kan kritiseras för att 
vara otydligt (Roe, Rudnick & Gill 2007) och dessutom för att ofta endast ta 
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fasta på individuella förhållanden och glida undan strukturella förhållanden 
(Beresford 2005). Ulla-Karin Schön (2009) som studerat återhämtningsforsk-
ningen kommer fram till att den har tre fokus; återhämtning som ett mätbart 
fenomen där metoders effektivitet mäts i grader av återhämtning (se t ex Li-
berman & Kopelowicz 2005), återhämtning som individuell livslång process 
där psykologiska processer och brukarens upplevelser står i fokus (se t ex To-
por 2001, Borg & Davidson 2008), samt återhämtning som ett socialt perspek-
tiv med fokus på strukturella faktorer och möjligheter till empowerment (se t 
ex Beresford 2005). I en studie ur brukares perspektiv beskrivs återhämtning 
som en social process och att den centrala nyckeln är fungerande sociala rela-
tioner som ger stöd till återhämtning (Schön, Denhov & Topor 2009).  

Ytterligare en utvecklingstendens gäller utveckling av nya samhällsbasera-
de former för att ge stöd till personer med psykiska funktionshinder, där ett 
exempel är boendestöd som har blivit en vanlig stödform i kommunerna för 
personer med psykiska funktionshinder (Blid 2006).  

Ett annat exempel på utveckling av samhällsbaserat stöd utgörs av person-
ligt ombud och dess internationella förlaga; case management. Begreppet case 
management har kritiserats för att vara oprecist och det råder ingen konsensus 
kring hur begreppet ska definieras eller hur olika case managementmodeller 
ska kategoriseras (Ellison & Rogers 1995, Holloway & Carson 2001, Marshall 
et al. 1998, Rapp & Goscha 2004, Rapp & Wintersteen 1989, Rothman 1991). 
Rapp och Goscha (2004:320) definierade case management som ”a single 
point of contact responsible for helping people with psychiatric disabilities re-
ceive the services they need form a fragmentised system of care”. Med denna 
definition pekar de ut att det centrala i case management utgörs av koordine-
ringen av stöd för klienten. Det finns dock en rad ytterligare modeller av vilka 
några innehåller ett behandlingsuppdrag, t ex Assertive Community Treatment 
(ACT) (Stein & Test 1980) medan Strength Model (Rapp & Wintersteen 
1989, Rapp & Goscha 2006) istället avser att stärka de förmågor personen har 
och öka förutsättningar för empowerment9. Personligt ombud har sina egna 
specifika karaktäristika och kan inte rakt av jämföras med andra modeller, 
men ligger närmare Strength Model än de modeller som har behandlande och 
rehabiliterande inslag.10 

Disposition 
Den fortsatta framställningen i avhandlingen presenterar i kapitel två en kort 
sammanfattning av de resultat som återfinns i de tre genomförda studierna. 
Kapitlet kan läsas fristående för den som önskar en kort introduktion till resul-
taten i respektive studie. Därefter tas i kapitel tre upp de vetenskapliga meto-
––––––––– 
9 Empowerment används ofta oöversatt och det saknas en vedertagen svensk översättning. Begreppet 

kommer ursprungligen ur medborgarrättsrörelser på 1960-talet och används idag för att beteckna så-
väl metoder i socialt arbete, politisk ideologi som teori om makt (Payne 2002). 

10 En fördjupad diskussion och analys av case managementmodeller återfinns i delstudie I, s 39-49. 
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der som använts, tillvägagångssätt och analys samt forskningsetiska över-
väganden. Kapitel fyra presenterar en redogörelse för den teoretiska inram-
ningen och en presentation av de analytiska begreppen som brukas i de följan-
de tre kapitlen. Därefter följer i kapitel fem en analys av personligt ombuds 
betydelse för de förändringar som skett på det socialpsykiatriska fältet. I kapi-
tel sex analyseras personligt ombuds roll som gräns för professionellt hand-
lingsutrymme. I kapitel sju avslutas analysavsnitten med en nytolkning av den 
professionella rollen som hjälpare. Avslutningsvis, i kapitel åtta, diskuteras de 
resultat som avhandlingen har kommit fram till, vilka konsekvenser dessa kan 
få och förslag på vidare studier ges.  
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2. Sammanfattning av 
delstudierna 

I detta kapitel beskrivs de centrala resultaten från respektive studie.  
I delstudie I presenteras en analys av personligt ombud som yrkesroll och 

funktion, samt en analys av de handlingsmönster som personligt ombud ut-
vecklar. Resultaten presenteras i tre huvudsakliga teman, ”social praktik i me-
dicinsk diskurs”, vilket också är titeln på licentiatavhandlingen, samt hand-
lingsmönster och paradoxer i yrkesrollen. I delstudie II analyseras föränd-
ringsprocesser i socialpolitiken som en konsekvens av de två reformerna per-
sonligt ombud och specialiserad biståndshandläggning. I delstudie III analyse-
ras vilken betydelse klienterna ger personligt ombud och vad i relationen som 
hjälper. 

Delstudie I 

Social praktik i medicinsk diskurs 
Ett centralt resultat i licentiatavhandlingen handlar om att de personliga om-
buden uttrycker sin uppgift med medicinska begrepp och har ett individualise-
rat sätt att förstå de problem, vilka de har att hantera i sin roll som personligt 
ombud. De personliga ombuden använder sig oftast av ett språkbruk, d v s ger 
uttryck för en diskurs, som hänvisar till en medicinsk förklaringsmodell på kli-
enternas problem och där problemen får en individuell förklaring. Samtidigt 
kan de insatser och interventioner som de personliga ombuden utför bäst be-
skrivas som sociala till sin karaktär, då de personliga ombuden t ex ansöker 
om olika bidrag och insatser, vilka är tänkta att hjälpa i utsatta ekonomiska si-
tuationer. Vidare förhandlar de om bostad för klienter och ökat stöd i varda-
gen. Själva handlingarna ligger alltså inom en social praktik. De personliga 
ombuden utför således en social praktik i en medicinsk diskurs.  

En analys av de personliga ombudens berättelser resulterade i en idealty-
pisk modell som beskriver vilka handlingsmönster personliga ombud använder 
sig av. I mötet med klienten uppmärksammar det personliga ombudet vissa 
förhållanden som skapar det personliga ombudets arbetsuppgifter. Vilka för-
hållanden som det personliga ombudet väljer att uppmärksamma påverkas 
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också av utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter. Tillsammans med de 
konkreta arbetsuppgifterna formar dessa ”handlingsmönster” i de konkreta fal-
len, vilka sammanställs i en modell (figur 1): 
 

Betraktas utifrån en:   

Individuell/Medicinsk 
Diskurs 

Social/Medborgar- 
Diskurs 

Subjekt Rehabilitering 
 

Empowerment 
 

   B
eh

an
dl
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 s
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Objekt Paternalism Advocacy 
 

 
Figur 1. Personligt ombuds handlingsmönster11  

Modellen utgår från de två diskurserna, den medicinska respektive den socia-
la, som personligt ombud verkar inom. Samtidigt kan klienten inta en aktiv 
position och behandlas av det personliga ombudet som agerande subjekt, eller 
förhålla sig passiv och det personliga ombudet behandlar då klienten som ob-
jekt. En grundläggande dimension i modellen handlar om hur det personliga 
ombudet använder sig av klientens egen kunskap om sin situation. När ombu-
det använder sig av klientens kunskap som grund för att agera och klienten 
samtidigt är medaktör agerar personligt ombud i ett handlingsmönster som 
bygger på empowerment. Vid de tillfällen när klienten väljer att ta ett steg till-
baka utövar istället ombudet ett företrädarskap (advocacy). När det personliga 
ombudet lägger in mer av sin egen professionella bedömning om lämpligt mål 
att sträva mot arbetar ombudet i en rehabiliterande tradition. När klientens 
egen bedömning däremot blir irrelevant och det personliga ombudet litar till 
sin professionella bedömning har ombudet tagit steget över i paternalistiska 
handlingsmönster. Modellen visar att de personliga ombuden använder sig av 
flera metoder, vilka existerar i det sociala arbetet. Däremot har ombuden inte 
formulerat att de arbetar med dessa metoder då de inte talar i termer av ar-
betsmetoder på detta sätt. 

––––––––– 
11 Se delstudie I, s 126 
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I personligt ombuds yrkesroll förekommer några motsägelsefulla förhållanden. 
I delstudie I beskrivs de paradoxer som personligt ombud som konstruktion 
omfattar. Verksamheten har kommit till som kritik mot hur organisationer på 
det socialpsykiatriska fältet, främst kommuner och landsting, har hanterat sitt 
uppdrag att ge stöd och behandling till personer med psykiska funktionshin-
der. Personligt ombud, som implementerades för att avhjälpa problemen med 
tilldelning av stöd och samordning mellan olika stödformer, rekryteras dock 
från just kommuner och landsting, har därmed sin arbetslivserfarenhet från 
dessa organisationer med sig och får som personligt ombud i flertalet fall sin 
anställning i kommunen. 

 I analysen framkom att det finns en motsägelse mellan förväntningarna 
som reses på personligt ombud, att uppnå förändringar för målgruppen på 
samhällsnivå och det personliga ombudets status på det socialpsykiatriska fäl-
tet. Möjligheterna för personligt ombud att åstadkomma mer långtgående för-
ändringar för gruppen motsägs av att yrket personligt ombud tillskrivs låg sta-
tus, då det saknas krav på formell utbildning. Avsaknaden av formell utbild-
ning leder till att personligt ombuds kunskapsbas och grunder för agerande 
ifrågasätts i möten med andra professionella grupper, vilka själva besitter en 
formell kunskapsbas. Ifrågasättande avser med vilken kunskap de personliga 
ombuden anser sig kunna upphäva interventioner och behandling som har 
formulerats av professioner som säger sig bygga sina bedömningar på veten-
skaplig, professionell grund. 

Slutligen beskriver ”social praktik i medicinsk diskurs” också en paradox; 
nämligen den mellan de personliga ombudens medicinska tal om sina klienters 
problem respektive de socialt inriktade handlingar de genomför i avsikt att 
lösa problemen.  

Delstudie II  

"Traits of a representative welfare state – the Swedish example" 
Artikeln analyserar förändringar i socialpolitiken som skett efter två reformer, 
implementering av specialiserad biståndshandläggning samt implementering 
av personligt ombud, vilka båda griper in i samma organisatoriska fält. I de två 
reformernas spår formas en förhandlingsmodell om rättigheter (negotiated 
rights model) där biståndshandläggaren möter personligt ombud i en diskus-
sion om klientens behov. Konflikten tydliggörs mellan organisationens behov, 
som formuleras av biståndshandläggaren, och klientens behov, som tydliggörs 
av personligt ombud. Biståndshandläggaren får i sitt uppdrag anta en objekts-
syn på klienten på så sätt att klientens behov ska relateras till hur andra klien-
ter med liknande behov behandlas. Det personliga ombudet ska däremot i sitt 
uppdrag se på klienten och dennes behov som subjekt och behandla denne 
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som en unik person med individuella behov. Biståndshandläggare strävar så 
att säga efter att anpassa klienten efter organisationens möjligheter medan per-
sonligt ombud å sin sida strävar efter att anpassa organisationen efter klientens 
behov och önskemål.  

Denna förhandlingsmodell faller organisatoriskt väl in i, och öppnar vägar 
för de förändringar över vem som ska ansvara för och utföra omsorgen i en 
process i riktning mot en ökad marknadisering och en re-familisering inom 
omsorgsverksamheterna. Biståndshandläggaren möjliggör en sådan föränd-
ring. Samtidigt tydliggör personligt ombud brukarens perspektiv och ökar där-
igenom brukarinflytandet. Förändringen svarar alltså väl upp mot både krav på 
en marknadisering och ett ökat brukarinflytande, vilka är modeord i dagens 
debatt om den offentliga sektorns riktning. Dessa förändringar har implikatio-
ner för hur den svenska socialpolitiska modellen kan förstås. I delstudien pre-
senteras på ett övergripande plan konturerna av en representativ välfärdsstat 
som lägger ansvaret för omsorgen i en mix av familjen, marknaden och det of-
fentliga istället för huvudsakligen på det offentliga som i den traditionella väl-
färdsmodellen efter Gösta Esping Andersens (1990) idealtypiska beskrivning. 
På så vis kan förändringen på det socialpsykiatriska fältet skapa en jämförelse 
med den traditionella välfärdsstatsmodellen. Den nya representativa välfärds-
statsmodellen bygger på logiken representation istället för möte mellan klient 
och handläggare.  

Rollen och uppgifterna att tala för klientens behov respektive att bedöma 
behov är vidare delad på två yrkesutövare i den representativa modellen me-
dan de hanteras av samma person i den traditionella modellen. Detta leder till 
skilda formella administrativa praktiker där den representativa modellen byg-
ger på formellt förhandlade beslut, medan besluten istället bygger på interna 
bedömningsprocesser i den traditionella modellen.  

Slutligen diskuteras i artikeln att konstruktioner av välfärdsmodeller utifrån 
ovanstående resultat kan ta mer fasta på administrativa praktiker, resultat och 
substantiella rättigheter snarare än ideologi, policy och formella rättigheter. 
Den representativa modellen bygger på värden bestående av autonomi, ansvar, 
juridiskt korrekta bedömningsprocedurer, kostnadseffektivitet, värde av kon-
sumentval och brukarinflytande. I förlängningen av resonemanget föreslås att 
implikationen är djupgående för förståelsen av vad som skiljer välfärdsstat-
modeller åt.  I delstudien föreslås att om fokus flyttas från ideologi/intention 
till praktik/handläggning kan skillnader åskådliggöras som är adekvata för väl-
färdens utfall för medborgare i olika länder. 
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Delstudie III  

“User-oriented mental health reform in Sweden: featuring 
‘professional friendship’” 
Denna delstudie undersöker hur klienter uppfattar personligt ombud och vad 
de finner vara till hjälp i relationen med personligt ombud. I brukarnas be-
skrivningar finns tre teman: ”det professionella”, det ”vänskapsliknande” och 
det övergripande temat, ”den professionella vänskapsrelationen”. Det grund-
läggande i relationen mellan klient och personligt ombud är att den präglas av 
en närhet, ömsesidighet och av förtroende. Brukarna identifierar flera profes-
sionella drag hos personligt ombud som viktiga för att de ska upplevas som 
hjälp. Sådana drag handlar om att ge stöd till klienten att våga föra fram sina 
åsikter, att få hjälp att formulera och stå för sin egen kunskap.  Personligt om-
bud blir även en ställföreträdare som förhandlar om klientens rättigheter. I re-
lationen finns också drag som vanligen relateras till vänskapsrelationer och 
dessa handlar om att dela erfarenheter samt att bekräfta varandras värde som 
människor genom att dela någon del av den privata sfären. Det övergripande 
temat handlar om en interaktion mellan dessa två teman där den vänskapslik-
nande relationen utgör en förutsättning för att kunna vara till hjälp och kunna 
utföra de professionella uppgifterna. I den professionella vänskapsliknande re-
lationen ges möjlighet att diskutera problem som gäller den psykiska ohälsan, 
t ex hur symtom skulle kunna hanteras. Flera klienter upplever att det är svårt 
att diskutera sina ohälsoproblem med vänner, då de är osäkra på hur vänner 
ska reagera och inte vill riskera att bli utsatt för negativa reaktioner. De känner 
inte heller att de kan diskutera ohälsoproblemen med andra professionella där 
den vänskapsliknande dimensionen saknas då de upplever att det krävs en till-
litsfull relation för att avslöja sina problem i hopp om att få hjälp. När dessa 
samtal sker tillsammans med personligt ombud upplevs de vara ett stöd till 
återhämtning.  

Slutsatsen visar att det krävs en ömsesidighet i relationen för att hjälpa per-
soner med psykiska funktionshinder att återhämta sig. Detta utmanar den tra-
ditionella synen på både professionellas roll som hjälpare men också klientens 
roll som den som enbart tar emot hjälp. Klienten och det personliga ombudet 
utgår från klientens egen kunskap om sin situation när problemen diskuteras 
och ombudets uppdrag ska formuleras. Vidare efterfrågar de intervjuade klien-
terna ett långvarigt stöd, vilket inte var den ursprungliga avsikten med person-
ligt ombud som stödform. Sammanfattningsvis innebär den ”professionella 
vänskapsrelationen” att personligt ombud bidrar till återhämtning på tre sätt: 
genom att tillsammans med klienter skapa tillitsfulla relationer, genom att 
stärka klienters möjligheter att göra sin egen röst hörd genom att ställa sig på 
klientens sida i förhandlingar med andra professionella om rättigheter samt 
genom att möjliggöra för klienter att ha kontroll över sin vardag.
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3. Metod 
Då forskningsobjektet personligt ombud utgjorde en ny företeelse i Sverige 
lades en design upp med vilken företeelsen personligt ombud kunde studeras 
utifrån flera olika perspektiv i avsikt att skapa kunskap om vad reformen bety-
der för välfärdssystemet, för det socialpsykiatriska fältet och för brukarna. 
Den breda ansatsen avseende material, metoder och teoretiska begrepp avsåg 
att skapa en såväl empiriskt grundad som teoretiskt fördjupad bild av person-
ligt ombud som idé och praktik. Den inledande delstudie I fick därför en ex-
plorativ karaktär där forskningsfrågorna var öppna och handlade om att fånga 
vilken yrkesroll och verksamhet som utvecklades. För att kunna ge en helhets-
bild av företeelsen personligt ombud genomfördes i delstudie I en omfattande 
datainsamling från intervjuer med personliga ombud, ledningsgruppsledamö-
ter, arbetsledare och klienter. Vidare består data av observationer från led-
ningsgruppers möten och skriftligt material, såväl nationella som lokala do-
kument. Dessa data utgör grunden för samtliga tre delstudier. Den inledande 
studien, delstudie I, genomfördes med ett interaktionistiskt perspektiv för att 
fånga samspelet mellan personliga ombud och klienter, samarbetspartners och 
ledningsgrupper i de sammanhang där de möts.  

Resultaten från delstudie I avseende personligt ombuds yrkesroll och funk-
tioner utgjorde därefter data i delstudie II. I denna delstudie ingick också re-
sultat från en studie om biståndshandläggare (Blomberg 2004). Resultaten från 
dessa båda studier lyftes i en gemensam analys till en högre abstraktionsnivå 
och visade på vilka följder de två genomförda reformerna, personligt ombud12 
och biståndshandläggarreformen13 kan få för socialpolitikens praktik.  

Då reformen kom till för att ge stöd till personer med psykiska funktions-
hinder på deras villkor, genomfördes slutligen delstudie III, i vilken intervjuer 
med klienter analyserades avseende vad personligt ombud innebar för dem. 
Analysen har en fenomenologisk inriktning med strävan efter variation och 
detaljrikedom.  

Av ovanstående redogörelse framgår att forskningsobjektet personligt om-
bud studeras på tre nivåer där frågeställningar kring socialpolitikens praktiska 

––––––––– 
12 Personligt ombud omnämns i artikeln ”case manager” då det är den etablerade engelska beteckning-

en. I artikeln avses med ”case manager” endast personligt ombud som case managementmodell.  
13 I artikeln benämns biståndshandläggaren ”care manager” då det är den engelska beteckningen. 
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User-oriented mental health re-

form in Sweden: featuring “pro-

fessional friendship”  

utformning i delstudie II rör sig på en makronivå14, frågor om yrkesroll och 
funktioner i delstudie I koncentreras till vad som kan beskrivas som mesonivå 
och klienternas upplevelser i delstudie III beskriver en mikronivå. I kappan 
används samtliga nivåer och studierna sätts in i ett sammanhang.  

Av figur 1 nedan framgår hur delstudierna förhåller sig till varandra. 
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Figur 2. Modell över avhandlingens delstudier 

Sammanfattningsvis vilar designen av forskningsobjektet på en ambition att 
möjliggöra både en helhetsbild men också ett djup i utforskandet av personligt 
ombud genom en reflexivitet i både val av metoder och teorier. Utmärkande 
för reflexiv tolkning är att det under hela forskningsprocessen sker ett utbyte 
mellan empiri, teori och reflektion som syftar till att ge en bredd och variation 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, 2009). Reflexiv tolkning rör sig mellan fyra 
olika nivåer; empirihantering, tolkning, kritisk tolkning och språk- eller aukto-
ritetsreflektion. Det centrala vid tolkningen av data är att forskaren försöker 
––––––––– 
14 Uppdelningen i makro-, meso- och mikronivå följer en sociologisk begreppsuppdelning inte en na-

tionalekonomisk. 
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använda sig av flera olika teoretiska ingångar som bör skilja sig åt avseende 
vilka aspekter de kan fånga. Forskningsobjektet personligt ombud har under-
sökts med hjälp av ett omfattande empiriskt material vilket innehåller både in-
tervjuer, textmaterial och observationer. Genom att till denna empiri ställa oli-
ka forskningsfrågor och analysera med flera teoretiska begrepp har forsk-
ningsobjektet belysts på de tre nivåerna, makro, meso och mikro. En kritisk 
tolkning har också eftersträvats i det att utsagor i intervjuer har betraktats som 
uttryck för en önskan att förmedla en viss bild och betraktas inte som en abso-
lut sanning. Vidare förespråkar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (a.a.) att 
forskaren idkar en metateoretisk reflektion för att problematisera dominanta 
tolkningar och synliggöra vilka tolkningar som inte gjorts möjliga utifrån val-
da teorier. Delstudie I utgör i analysen av diskurser ett exempel på en metateo-
retisk reflektion över vilka auktoritetsförhållanden som råder mellan sociala 
och medicinska tolkningsmönster i de personliga ombudens praktik. Genom 
att använda flera teoretiska begrepp i analysen av de skilda studierna, men på 
samma empiri, åskådliggörs att iakttagna empiriska förhållanden kan ges olika 
tolkning och innebörd. Ett exempel på detta är den paradox som framträdde i 
delstudie I mellan de personliga ombudens tal om sina klienter vilken kan in-
ordnas i medicinsk diskurs respektive deras handlingar som kan inordnas i en 
medborgardiskurs i en analys med yrkesroll och funktioner som centrala be-
grepp. Denna paradox tolkas i kappan med det organisationsteoretiska begrep-
pet ”särkopplingar” istället som en legitimerande strategi. 

 Av vikt för en reflexiv tolkning är också att empirin har diskuterats och 
analyserats i flera sammanhang, både i akademiska seminarier, i möten med 
personliga ombud, brukarföreträdare och intressenter, samt i enskilda samar-
beten med forskare. 15 

Nedan redogörs mer i detalj för valda metoder och analysarbetet i de tre 
delstudierna. Metodaspekten i delstudie III behandlas mer utförligt då det 
finns metodaspekter att diskutera som artikelformatet inte tillåter. 

Delstudie I 
Den inledande delstudien utformades med en explorativ ansats i avsikt att ge 
en rikhaltig empirisk beskrivning. Studien genomfördes på samtliga ombuds-
verksamheter i tre län. Intervjuer genomfördes med 25 ombud, 41 lednings-
gruppsledamöter och arbetsledare samt 23 klienter. Under tiden som insam-
lingsarbetet framskred påbörjades analysen vilket också påverkade den fortsat-
ta materialinsamlingen avseende både vilka grupper som kom att ingå, vilka 
metoder som användes och vilka frågor som ställdes. Det ledde till att natio-
nella och lokala dokument om personligt ombud lästes för att skapa en bak-
grund och förståelse för vad som förmedlades i text under uppbyggnadsperio-
den. Vidare observerades ledningsgruppers möten, också detta i avsikt att för-

––––––––– 
15 Handledare och medförfattare till artiklarna. 
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stå hur man talade om personligt ombud. Dessa material har tjänat som inläs-
ning och bakgrund för mig som forskare för att närma mig personligt ombud 
som forskningsobjekt. Delstudie I utgår från ett interaktionistiskt perspektiv 
som tar fasta på att personligt ombud utvecklar sin yrkesroll i samspel med 
omgivningen och analysen har därmed en socialkonstruktionistisk ansats. Av-
sikten med detta var att tydliggöra föreställningarna om personligt ombud. 
Studien har också en diskursiv ansats genom att fokusera på språkbruket och 
begreppen som användes om och tillskrevs personligt ombud. Vidare hade 
studien också ambitioner att konstruera en teoretisk förståelse av de personliga 
ombudens handlingsmönster, genom att skapa ett analysverktyg av studiens 
resultat. 

Delstudie II 
I delstudie II användes de centrala resultaten av delstudie I tillsammans med 
resultat i Blombergs (2004) studie av specialiserad biståndshandläggning och 
en analys genomfördes av resultaten tillsammans. De båda studierna som ingår 
i delstudie II utgjorde multipla fallstudier enligt Robert E. Stakes definition: ”a 
number of case studies in order to investigate some general phenomenon” 
(Stake 2000: 437-438). De bygger på ett antal fall från åtta kommuner (Blom-
berg 2004) respektive 11 verksamheter i tre län (delstudie I).  I avsikt att un-
dersöka hur den nya arbetsfördelningen mellan personligt ombud (case mana-
ger) respektive biståndshandläggaren (care manager) kan ta form och vad re-
formerna kan komma att betyda för socialpolitiken i stort och i förlängningen 
för det sociala arbetets praktik, genomfördes en analys med hjälp av analytiska 
generaliseringar. Robert K. Yin (1994:31) definierar analytisk generalisering 
som …”in which a previously developed theory is used as a template with 
which to compare the empirical results of the study”. I analysen nyttjades de 
tidigare använda teoretiska begreppen; funktioner och yrkesroll, och resultaten 
från de multipla fallstudierna prövades mot dem. Yin för också en diskussion 
om hur långt generaliseringar blir giltiga. Resultaten från delstudien kan inte 
användas för att göra anspråk på att kunna förklara hur reformer generellt för-
ändrar socialpolitikens utformning. Däremot visar de på att de specifika re-
formerna kan leda till att logiken för socialpolitikens utformning på det social-
psykiatriska fältet förändras och byts ut mot en förhandlingsmodell. Delstudie 
II har ambitionen att via empiriska data visa på förändringsprocesser i social-
politiken som möjligen har påbörjats med de två reformernas tillkomst.  

Delstudie III 
I delstudie III analyserades klientintervjuerna separat i avsikt att tydliggöra 
klienters perspektiv på personligt ombud. Tjugotre klienter till personligt om-
bud intervjuades om sina upplevelser av kontakten och relationen med person-
ligt ombud.  

Till samtliga intervjuer formulerades en intervjuguide med öppna teman då 
avsikten var att intervjupersonen fritt skulle få berätta om sina erfarenheter. 
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Intervjuerna har formats av klienterna och deras utsagor och innehållet har 
styrts av intervjuguidens teman. 

I delstudie III ingår endast intervjupersoner som har varit klienter till per-
sonligt ombud i mer än sex månader. Avsikten med detta urval var att under-
söka innebörden i personligt ombud för klienterna och då mer specifikt hur de 
upplevs vara till hjälp. Av denna anledning valdes den klientgrupp som har 
haft kontakt med personligt ombud under en längre tid (sex månader) då de 
förväntades kunna ge en mer fördjupad beskrivning. Denna grupp är intressant 
att beforska då den utgör 50 % (Socialstyrelsen 2005c) av samtliga klienter 
vilka då utvecklar sin kontakt med personligt ombud utanför vad det ursprung-
ligen var avsett att vara: en kortare kontakt som ska förmedla stöd med andra 
samhällsfunktioner.  

Urvalet gjordes genom att de personliga ombuden tillfrågade de klienter 
som de haft kontakt med under sex månader eller längre tid om de ville delta i 
studien. Även brukarorganisationer informerades och ombads tillfråga sina 
medlemmar. Flygblad placerades också ut i brukarorganisationers och de per-
sonliga ombudens lokaler. Även intervjuade klienter ombads att höra med de 
av deras vänner som också haft kontakt med personligt ombud om de ville del-
ta. Det ledde till att två personer hörde av sig, vilka inte förmedlats genom 
ombuden. 

 Syftet och urvalet i studien innebär att klienter som har haft en kort kon-
takt med personligt ombud eller har avbrutit kontakten på grund av missnöje 
inte finns med. Av intervjuerna med personliga ombud framkom också att kli-
enter som de uppfattar vara missnöjda har avbrutit kontakten tidigt, vilket kan 
vara en följd av att personligt ombud är en frivillig stödform. Vid intervjuer 
med ledningsgruppsledamöter, t ex brukarrepresentanter och anhöriga som re-
presentanter för brukarorganisationer, har också framkommit, vid några få till-
fällen, mer varierade kommentarer till personligt ombud.  Om syftet med stu-
dien istället hade varit att undersöka innebörden av personligt ombud för samt-
liga klienter, skulle urvalet ha behövt göras slumpmässigt. Ett problem i det 
sammanhanget hade blivit att de personliga ombuden inte för några register 
över befintliga klienter så därmed skulle det inte finnas någon möjlighet att 
göra ett slumpmässigt urval från register. 

Delstudie III bygger på en fenomenologisk analys av utsagor från personer 
som har varit klienter hos personligt ombud. I analysen lyfts klienters upple-
velser av personligt ombud fram i avsikt att fånga vilka dimensioner som de 
uppfattar är centrala i den relation de har haft till personligt ombud. Under ma-
terialinsamlingen innebar detta, att istället för en växelverkan mellan teori och 
empiri, stanna kvar i intervjupersonernas berättelser och söka efter analytiska 
begrepp för att tydliggöra meningen i utsagorna. Detta innebär att jag som 
forskare översätter och meningskondenserar vad intervjupersonerna har för-
medlat som sin upplevelse. I analysfasen har det skett ett reflexivt utbyte mel-
lan empiri och teori där de teoretiska begreppen används för att lyfta fram och 
förtydliga meningen i intervjupersonernas utsagor.   
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Delteman söktes som efterhand kunde översättas till ett övergripande tema av 
upplevelsen. Davidson (2003) beskriver fenomenologisk analys som ett sö-
kande efter en unik identitet genom att upplevelsen i sig betraktas från alla de 
beskrivningar där den förekommer. I sökandet efter denna identitet bidrar teo-
retiska ansatser och begrepp med möjligheten att betrakta ett fenomen ifrån 
skilda håll.  

En reflektion krävs över vilka anspråk man kan göra som forskare när man 
säger sig forska på brukares upplevelser. Valet av fenomenologisk analys 
gjordes för att lyfta intervjupersonernas egen mening och innebörd, men även 
i en fenomenologisk analys nås en punkt när intervjupersonernas utsagor ska 
analyseras av forskaren. Då blir den kritiska frågan vilka skäl man kan anföra 
som forskare för att analysen ska framstå som trovärdig. Analysen av klientin-
tervjuerna har i ett tidigt skede prövats på brukarrepresentanter som ingick i 
studiens referensgrupp. Vidare har analysen i ett senare skede gjorts av oss 
båda författare, varefter vi sedan har diskuterat oss fram till en analys som det 
råder konsensus kring. 

Etiska aspekter  
De forskningsetiska frågor som har krävt överväganden i denna avhandling 
handlar om den i socialt arbete alltid aktuella frågan att överhuvudtaget bedri-
va forskning på utsatta grupper som pekas ut och kategoriseras och därmed 
riskerar att stigmatiseras. Dessutom har forskningsetiska överväganden hand-
lat om att i detta specifika forskningsområde finna benämningar för gruppen 
som inte är belastade med oönskade bibetydelser. 

Vad det gäller det första problemet, att forska på utsatta grupper, anser jag 
att valet inte står mellan att bedriva forskning på utsatta gruppers förhållanden 
eller att låta bli, utan på hur det görs. När personer i gruppen själva får komma 
till tals och deras perspektiv synliggörs kan forskningen förhoppningsvis både 
bidra till att uppmärksamma gruppen utifrån dess egna villkor, som de själva 
beskriver dem, och nyansera den allmänna bilden av den utsatta gruppen och 
därmed motverka stigmatisering, som ofta bygger på stereotypa föreställning-
ar. Delstudie III tar upp klienternas upplevelser och visar att de allmänna före-
ställningarna om professionellt förhållningssätt kan förändras till att bli en 
ömsesidig relation för att ge ett bättre stöd för personens egen återhämtning. 
Detta resultat kan översättas till praktisk handling och komma de personer det 
gäller till del, men visar också på att brukare besitter kunskap, omdöme och 
har en strävan efter att dela sina upplevelser med andra, vilket är en beskriv-
ning som lyfter fram gemensamma mänskliga villkor och önskemål. Längre 
fram i avhandlingen förs en diskussion, utifrån Magali Sarfatti Larsons (1977) 
kritiska perspektiv på professioner, om att föreställningar om klientgruppers 
socioekonomiska status styr vilka professionella grupper som tar sig an dem. 
Föreställningarna om den aktuella klientgruppen handlar om att den tillskrivs 
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låg socioekonomisk status och därför väljs bort av andra professionella aktö-
rer. Att föra denna typ av diskussioner kan leda till en fortsatt och cementerad 
föreställning av gruppen. Valet för forskaren handlar här om, att antingen inte 
alls beskriva denna typ av resultatindikationer och därmed också göra det 
osynligt och förvisa det ur möjligheten till kritisk granskning, eller att lyfta 
upp diskussionen och därmed göra det möjligt att ifrågasätta skeenden och fö-
reställningar. Därmed riskeras dock att diskussionen aldrig når en kritisk re-
flektion och då istället bidrar till att förstärka existerande föreställningar. Jag 
har valt att ta upp diskussionen då det finns indikationer på processer av kate-
gorisering av gruppen, men vill här liksom i texten i övrigt noga poängtera att 
det är föreställningar om en grupp det handlar om och inte en beskrivning av 
personers egenskaper. Föreställningarna i sig kan få följder men de har ingen 
egentlig koppling till enskilda personer och deras realitet.  

Detta leder vidare till frågan om vad de personer som personligt ombud 
kallar sina ”klienter” ska benämnas i denna avhandling. I avhandlingen talar 
jag om ”klienter” när personerna har kontakt med personligt ombud och får 
hjälp i något avseende.” Klient” antyder här bara en roll i relationen till en 
professionell hjälpare och jag har valt att använda benämningen då de person-
liga ombuden använder begreppet. Klientbegreppet har ursprungligen en bety-
delse av att stå i beroendeställning till någon men också att vara lierad med 
denna person (Klein 1971). 16 Därutöver använder jag begreppet brukare, vil-
ket i denna avhandling får beteckna målgruppen som personligt ombud är till 
för, när de inte befinner sig i positionen som klienter. 

I övriga sammanhang finns det många epitet som används på gruppen. 
Meddelandebladet (Socialstyrelsen 2000) som hittills utgör styrverktyget för 
personligt ombudsverksamhet kallar de personer som kommer ifråga för per-
sonligt ombuds insatser för ”personer med psykiska funktionshinder”. I psyki-
atriutredningen (SOU 1992:73) som lanserade ”psykiskt funktionshinder” fö-
rekommer också ”psykiskt störda personer”. I senaste utredningen (SOU 
2006:100) användes beteckningen personer med psykiska funktionshinder och 
detta gavs en definition:  

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har vä-
sentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområ-
den, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma 
att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens 
av psykisk störning.(SOU 2006:100 s 326). 

Denna definition beskriver att psykiskt funktionshinder hänvisar till de konse-
kvenser, till följd av psykisk funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller 
omgivningens utformning eller reaktioner, som en psykisk störning får för 
personen. Socialstyrelsen ändrade 2007 sin terminologi på området då man 
strök begreppet handikapp och valde att använda funktionsnedsättning som 

––––––––– 
16 Se delstudie I, s. 62 för en längre diskussion om klientbegreppet. 
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”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” och funk-
tionshinder som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen” (Socialstyrelsen 2009). Denna distinktion 
har medfört att det nu också förekommer ”personer med psykisk funktions-
nedsättning” i regeringens dokument, t ex i skrivelsen från regeringen med ti-
teln ”En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned-
sättning” (Regeringen 2009). I denna titel har också epitetet ”personer med 
psykisk sjukdom” återuppstått. 

Diskussionen om huruvida denna målgrupp bör inkluderas under paradig-
met ”funktionshinder” debatteras av forskare både i England och i Sverige. 
Peter Beresford et al. (2000, 2002) skriver från brittiskt perspektiv om de 
ståndpunkter som råder och visar på att hittills har ”Disability”- rörelsen i 
England löpt i skilda spår från ”Mental Health”- rörelsen, vilket också gäller 
den socialpolitiska diskussionen. Inte heller alla brukare känner sig bekväma 
med att betraktas som ”funktionshindrade” (disabled) då det understyrker en 
varaktighet och en medicinsk tolkning av problemen som känns främmande. 
Beresford (2000) pekar dock på att det kan finnas fördelar med ett större sam-
arbete för brukarorganisationerna då ”Mental Health”- rörelsen har mött en 
mer kontrollerande och medikaliserande socialpolitisk agenda än ”Disability”- 
rörelsen, som istället nått viss framgång med den sociala modellen om funk-
tionshinder.  

Även i Sverige existerar en diskussion om denna benämnings- och katego-
riseringsfråga. Forskare har valt olika benämningar utifrån vilka ståndpunkter 
som de har velat driva. Markström (2003), som skriver om Psykiatrireformen 
från 1995, använder ”personer med psykiska funktionshinder”. Alain Topor 
(2001) väljer att använda ”psykisk störning” istället för ”psykiskt funktions-
hinder” då han inte vill antyda den kronicitet som han pekar på att ”funktions-
hinder” är belastat med enligt t ex Bachrach (1988). Riksförbundet för Mental 
och Social Hälsa (RSMH) använder sig av begreppet ”psykisk ohälsa” samt, i 
sin verksamhetsinriktning 2008, också av ”psykiskt funktionshinder”. Schön 
(2009) använder sig av begreppet ”psykisk ohälsa” för att benämna det psy-
kiska problemet och begreppet ”psykiska funktionshinder” för att beteckna 
konsekvenserna för personens livssituation. Rosenberg (2009) väljer att an-
vända begreppet ”psychiatric disability” och för också fram ”a social approach 
to disability” som ett förhållningssätt i vilket han vill lägga en förståelse av att 
fenomenet varierar med den tid och plats som det tolkas i, utan att förneka 
dess existens eller de svårigheter människor upplever. Vidare vill Rosenberg 
också i detta förhållningssätt visa att hänsyn måste tas till styrande mekanis-
mer från samhällets socioekonomiska struktur samt att erkänna den komplexi-
tet som det innebär för personer med funktionshinder att agera i samhället.  

Utifrån ovanstående genomgång och med tanke på att den ursprungliga 
målgruppen för personligt ombud avsåg att utgöra personer som upplevde 
långvariga konsekvenser i sitt vardagsliv väljer jag att använda begreppet 
”psykiska funktionshinder”. Begreppet används också av brukarorganisationer 
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och lyfter fram omgivningens betydelse för upplevelsen av ett funktionshin-
der. Av samma anledning väljer jag att inte använda ”psykisk funktionsned-
sättning” då det endimensionellt uttrycker brister i individuella funktionsför-
mågor. Just vad gäller den aktuella gruppen finns anledning att fokusera på 
omgivningens bemötande och samhällets fördelning av resurser som bakom-
liggande problem och orsaker till funktionshinder. Begreppet ”psykiskt funk-
tionshinder” fokuserar på samspelet mellan förutsättningar givna av omgiv-
ningen och personens egna förmågor och implicerar inte en kronisk sjukdom 
eller en sjukdom eller skada med nödvändig fysisk situering i den mänskliga 
kroppen. Det är också möjligt enligt forskning att återhämta sig från psykisk 
ohälsa till ett självständigt liv (Anthony, 1993; Roe, Rudnick & Gill 2007, 
Schön 2009). Vad gäller begreppet ”personer med psykisk ohälsa” syftar detta 
på en större population än ”personer med psykiska funktionshinder” vilket då 
får ses som en administrativt avgränsande beteckning för att avgöra vilka som 
har rätt till olika former av stöd. Personligt ombud var tänkt för personer med 
”långvariga och allvarliga psykiska störningar” (SOU 1992:73), det vill säga 
en mindre grupp av alla personer som har psykisk ohälsa. 
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4. Organisations- och 
professionsteoretiska 

utgångspunkter 
Detta kapitel introducerar organisations- och professionsteoretiska begrepp 
vilka i de följande tre kapitlen används för att analysera delstudiernas resultat. 
Centrala teoretiska begrepp som presenteras är ”socialpsykiatriskt fält”, ”män-
niskobehandlande organisationer”, ”aktörer”, ”profession”, ”jurisdiktion”, ”le-
gitimitet”, ”handlingsutrymme”, ”domän” och ”vakans”. Denna avhandling tar 
sin utgångspunkt i både strukturen (organisering) och aktörerna (profession-
ella och klienter). De analytiska begrepp som valts spänner därför i flera avse-
enden över både strukturer och aktörer och nedan redogörs för vilka berör-
ingspunkter de har.  

En organisations- och professionsteoretisk ansats erbjuder möjligheter att 
analysera och diskutera både strukturfrågor på ett organisatoriskt plan och frå-
gor som gäller det enskilda mötet mellan yrkesutövare och klient. Analyser 
som inkorporerar båda perspektiven är ovanliga trots att organisationsteori, 
och främst då nyinstitutionell teoribildning, och professionsteori ofta hanterar 
samma frågor men från olika utgångspunkter. En sådan gemensam fråga hand-
lar om hur organisationerna respektive professionerna uppnår legitimitet för 
sin verksamhet. På senare tid har det uppstått en diskussion i internationell lit-
teratur som förespråkar att gränsdragningen bör mjukas upp då yrkesutövare 
(professioner) verkar i organisationer (Montgomery & Oliver 2007, Scott 
2008a,b). W. Richard Scott (2008b) presenterar exempelvis en ansats med ut-
gångspunkt i nyinstitutionell teoribildning och definierar professionella som 
institutionella aktörer vilka definierar, tolkar och tillämpar institutionella nor-
mer, regler och värderingar. Från svensk horisont nämner Andreas Liljegren 
(2008) avsaknaden av kommunikation mellan teoribildningarna och talar för 
att det finns en möjlighet till fördjupad analys när teoribildningarna används 
samtidigt. 

Scott (2003), som ur ett nyinstitutionellt perspektiv sätter organisationen i 
centrum, konstaterar att det moderna samhället är ett organisationssamhälle 
och med Talcott Parsons ord förklarar Scott syftet med organiseringen: ”…the 
development of organizations is the principal mechanism by which, in a high-
ly differentiated society, it is possible to ’get things done’ to achieve goals  
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beyond the reach of the individual.” (Parsons 1960:41, Scott 2003:3).  Scott 
kommenterar vidare att en brist i nyinstitutionell organisationsanalys har varit 
tendensen att negligera aktören. Samtidigt som organisationen utgör något mer 
än de enskilda aktörerna, då organisationer i sig utgör juridiska personer, kan 
organisationen inte verka, agera eller förändras genom några andra än aktörer-
na. Scott sammanfattar här relationen mellan aktören, mer preciserad som 
”experten”, och organisationen:  

Organizations are viewed as the primary vehicle by which, system-
atically, the areas of our lives are rationalized-planned, articulated, 
scientized, made more efficient and orderly, and managed by “ex-
perts” (Scott 2003:4). 

Eliot Freidson (2001) tar sin utgångspunkt i professioner och talar om ”the 
third logic”, vilken förstår professioner och professionalisering som en logik 
(de logiker som Freidson jämför med är marknadslogiken respektive den by-
råkratiska logiken) vilken organiserar och kontrollerar arbetet och som därför 
har stort inflytande på hur samhället struktureras. Freidson och Scott möts här 
från olika utgångspunkter i en beskrivning av organisationer som ett medel för 
att organisera arbete och det gemensamma i samhället och i denna organise-
ring utgörs de ledande individuella aktörerna av experterna, d v s professio-
nerna. ”Organisation” som begrepp har en oklar innebörd och ersätts därför 
ofta av andra begrepp som sociala rörelser, grupper och institutionella miljöer 
(Ahrne & Hedström 1999, Scott 2008a). Göran Ahrne och Apostolis Papakos-
tas (2002) lyfter fram organisationer som aktörer då de upprätthålls av profes-
sionella som utför handlingar. Varje organisation har sina kognitiva föreställ-
ningar, sin institutionella logik, uttryckta i regelverk och tankemodeller och 
som då brukas av organisationen. I nyinstitutionell teori utgörs analysnivån av 
det organisatoriska fältet där flera organisationer verkar med sina skilda insti-
tutionella logiker (Grape 2006). 

Det socialpsykiatriska fältet 
Personligt ombud som reform infördes på vad som här benämns det ”social-
psykiatriska fältet”, vilket är ett begrepp som också använts av Markström 
(2006), Lindqvist (2007) och Rosenberg (2009) i enlighet med Paul J. DiMag-
gio & Walter W. Powells definition av organisatoriska fält (1983:148): 

By organizational field, we mean those organizations that, in the 
aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key 
suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, 
and other organizations that produce similar services or products. 
(DiMaggio & Powell 1983:148).  

I definitionen sätts fokus på att fälten inte har någon objektiv existens. De ut-
gör föreställningar om att vissa organisationer av någon anledning - oftast att 
man sysslar med samma verksamhet - hör samman (Johansson 2002). John 
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Meyer och W. R. Scott (1983) har för att benämna samma fenomen använt 
begreppet ”samhällssektorer” och Scott har senare vidareutvecklat begreppet 
”organizational field” (1994). Även dessa begrepp avser att sätta fokus på ge-
mensamma distinkta organisatoriska kännetecken. Viktigt för att förstå fältbe-
greppet är att det inte primärt bygger på interaktion, utan på regelverk eller på 
allmänna föreställningar om vad som hör samman. Fältet i sig existerar inte, 
det är en social konstruktion. Fältet är öppet mot omvärlden och påverkas 
starkt av yttre förhållanden.   

Det socialpsykiatriska fältets huvudsakliga uppgift utgörs av att ge stöd 
och behandling i vardagslivet. Lindqvist (2007:181) pekar ut fyra17 stora insti-
tutionella miljöer som utgör de centrala aktörerna på fältet; psykiatrin, social-
tjänsten, arbetsmarknadsmyndigheter och Försäkringskassan. Dessa fyra mil-
jöer har varsin logik och sina egna domänanspråk och styrs av olika reglering-
ar. Psykiatrins domänanspråk formulerar Lindqvist som bedömning av funk-
tionsförmåga och beslut om behandling och diagnos. Socialtjänstens domän-
anspråk kan kort beskrivas som att anordna stöd i vardagen vilket ges i både 
allmänna stödformer som försörjningsstöd och dels specifika verksamheter 
som t ex boendestöd. Arbetsmarknadsmyndighetens domänanspråk utgörs av 
att bedöma och utöka funktionshindrades anställningsbarhet. Slutligen utgörs 
Försäkringskassans domänanspråk av att pröva rätten till sjukersättning samt 
att utreda och samordna rehabiliteringsåtgärder.  Utöver dessa fyra utgör även 
brukarorganisationer och intresseorganisationer aktörer inom fältet, dels an-
ordnar de verksamheter, dels påverkar de genom representation i styrgrupper 
för t ex personligt ombud (se delstudie I). 

Inom varje organisatoriskt fält existerar institutionella logiker (föreställ-
ningsramar) för hur verksamheter ska bedrivas i form av kognitiva och norma-
tiva ramar, vilka får konsekvenser för hur verksamheter organiseras och för 
deras praktiska handlande (Meyer & Rowan 1977). Organisationer som anpas-
sar sig till dessa institutionella logiker säkrar sin legitimitet, ökar sin möjlighet 
till överlevnad och får tillgång till resurser. I etablerandet av ett nytt organisa-
toriskt fält kan det finnas utrymme för en rad skilda logiker, men med etable-
ringsgradens utbredning ökar också graden av likhet (isomorfism) (DiMaggio 
& Powell 1983). I syfte att överleva och öka sina resurser anpassar sig organi-
sationen till de etablerade institutionella logiker som gäller på det organisato-
riska fältet (Markström 2006). 

––––––––– 
17 Rosenberg (2009) skiljer ut en femte miljö: hälsovårdscentralerna som blir viktiga miljöer i hans stu-

dier av hur kontakterna med det socialpsykiatriska fältet ser ut för personer med psykiska funktions-
hinder. 
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Människobehandlande organisationer 
Det socialpsykiatriska fältet befolkas av organisationer vilka har det specifika 
karaktärsdraget gemensamt att de har människor som sitt arbetsmaterial och 
då kan benämnas ”människobehandlande organisationer” (Human Service Or-
ganisations). I denna typ av organisationer består kärnverksamheten av rela-
tioner mellan professionella och klienter (Hasenfeld 1983). Vidare utmärks 
dessa organisationer av en ständig resursbrist, vilket gör frågan om kategorise-
ring av klienter som berättigade respektive icke-berättigade till en central upp-
gift. Ett annat karaktärsdrag för människobehandlande organisationer, enligt 
Yeheskel Hasenfeld (2000), är att de utför ett moraliskt arbete, där deras över-
levnad och legitimitet påverkas av deras förmåga att uppnå isomorfism18 med 
de värdesystem som sanktionerats av statliga aktörer, professioner och andra 
auktoriteter, exempelvis media. Människobehandlande organisationer uppskat-
tas mer för sin förmåga att verka som symbol för rådande värdesystem än för 
de resultat som verksamheten uppnår. Med detta sagt visar samtidigt Hasen-
feld (2000), och avviker då från DiMaggio och Powells (1983) tanke om iso-
morfism, på att flera värdesystem kan existera vid sidan av varandra och de-
kan ge uttryck för skilda och till och med motsatta värden. Värdesystemen på-
verkas av de kontextuella förhållanden som råder lokalt vad gäller ekonomi, 
kultur och politik.  

Vidare pekar Hasenfeld (2000) på att människobehandlande organisationer 
också är institutionella miljöer, vilka med Scotts (2008a:48) definition av in-
stitution då består av normativa, regulativa och kognitiva strukturer som ska-
par mening och stabilitet till organisationer. Hasenfeld (2000) beskriver hur 
dominerande värdesystem på det aktuella fältet upprätthålls och förstärks ge-
nom att de manifesteras i lagar och regelverk. Detta institutionaliserade värde-
system bäddas in i organisationerna och blir en del av kulturen. Hasenfeld 
(2000) understryker också att denna process är kontextberoende och att indi-
viduella aktörer, de professionella, kan påverka genom att tillämpa sitt hand-
lingsutrymme och då utgå från sina privata värderingar. Rådande värdesystem 
påverkar både organiseringen av verksamheten, hur praktiken utformas och 
vilka tekniker som utvecklas för att efterleva värdesystemen och samtidigt 
hantera den ständiga bristen på resurser. Samtliga institutionella mijöer på det 
socialpsykiatriska fältet, även personligt ombud19, kan karaktäriseras som 
människobehandlande organisationer, vilka bygger sin organisering och prak-
tik på, och anpassar sig till, rådande värdesystem. Hasenfelds (2000) diskus-
sion om anpassning till värdesystem för att uppnå legitimitet har stora likheter 
med Markströms (2006) beskrivning av att verksamheter ökar sin legitimitet 

––––––––– 
18 Denna tankemodell hämtar Hasenfeld från DiMaggio & Powell (1983) 
19 Personligt ombud som verksamhet utgör här en institutionell miljö 
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genom anpassning till institutionella logiker, vilket kan förstås så att värdesy-
stem och institutionella logiker i princip uttrycker samma företeelse. 

Aktörerna - de professionella 
Kerstin Sahlin-Andersson (1989) har utvecklat begreppet organisatoriska fält 
vidare genom att föra in ett aktörsbegrepp som saknas i DiMaggio och Po-
wells (1983) tolkning. Hon menar att utöver gemensamma idéer och intressen 
som håller ihop ett fält rymmer relationerna mellan aktörerna också en politisk 
aspekt: Aktörer skyddar sina positioner, försöker stärka sin legitimitet och sitt 
oberoende (öka sin autonomi) från andra aktörer. Här återfinns en skärnings-
punkt mellan organisation och profession, då Sahlin-Andersson gör åtskillnad 
mellan kollektiva aktörer, vilka är organisationerna och individuella aktörer, 
vilka är de professionella. Mellan dessa båda aktörsnivåer sker ett ständigt ut-
byte i vilket de individuella aktörerna formas av organisationerna samtidigt 
som organisationerna påverkas av de individuella aktörerna (Sahlin Andersson 
1989). Yrkestillhörigheten är central då den skapar positionerna för de indivi-
duella aktörerna, d v s de professionella i organisationerna (Svensson 2003).  

Freidson (2001) talar om professionalisering som ett sätt att organisera ar-
bete; ett tredje sätt vid sidan av marknaden och byråkratin. Han understyrker 
att samhällets behov av organisering ytterst handlar om behovet av att ordna 
arbetsfördelning av olika uppgifter, d v s specialisering (Freidson 2001). I det 
moderna samhället har det tagit form genom lönearbete och specialiserade 
uppgifter för olika grupper. Dessa grupper har med graden av ökad utbildning 
och specialisering på olika uppgifter kommit att kallas professioner och orga-
niserat sig i yrkesföreningar och uppnått kompetenskrav för anställning i or-
ganisationer. 

Kriterier för vad som brukar anges som kännetecknande för en profession 
är att professionen har kontroll över sina arbetsuppgifter, d v s den har mono-
pol på sitt område och utestänger andra som saknar rätt kvalifikationer (for-
mell utbildning). Vidare har professioner en autonomi i relation till hur stan-
dard och regler över de egna uppgifterna ska utformas, samt jurisdiktion från 
staten som ger en exklusiv rätt att utföra speciella uppgifter (Molander och Te-
rum 2008:18). 

Emellertid utgörs en kontrovers inom professionsforskning just av frågan 
om vilka kriterier som ska formuleras och i vilken grad de ska vara uppfyllda 
för att definiera en yrkesgrupp som en profession. Det har underhand utveck-
lats en kritik mot detta polariserade synsätt (Burrage & Torstendahl 1990; 
Evetts 2006a, 2006b) och för avhandlingens syfte är det en perifer fråga vilka 
yrkesgrupper som kan betraktas som ”rena professioner”, ”semi-professioner” 
(Etzioni 1969) respektive utgör yrken. 

Det socialpsykiatriska fältet innefattar flera yrken och främst psykiatriker 
kan hävda kunskapsanspråk (domän) utifrån akademisk utbildning, men även 
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sjuksköterskor och socionomer har kunskapsanspråk inom området byggd på 
akademisk utbildning.  

Organisationer är upptagna av att skapa en legitimitet för sin existens, vil-
ket också professioner är upptagna av. Det understyrks av att formell legitimi-
tet beskrivs som ett av kriterierna för att vara en profession (Molander och Te-
rum 2008). Strävan efter att säkra sin existens och att få legitimitet leder till 
isomorfism för organisatoriska fält, enligt nyinstitutionell teoribildning (Jo-
hansson 2006). Även professioners strävan efter legitimitet kan dock sägas 
skapa likriktning. Ett led i professionaliseringen utgörs av att yrkesföreningar 
skapas, vilka sedan etablerar etiska riktlinjer som uttrycker hur professioners 
beteende bör vara. Yrkesföreningarna kan också styra professionellas hand-
lingsutrymme mer direkt genom att välja in respektive utesluta enskilda med-
lemmar.20  

Personligt ombud som nyetablerat yrke på det socialpsykiatriska fältet ut-
märks i dag av en låg yrkesmässighet, vilket konstaterades i kapitel ett. Det 
utgör ett yrke utan egen kunskapsbas som ska verka på ett fält där grupper av 
individuella aktörer, med oftast högre grad av yrkesmässighet och flera kollek-
tiva aktörer, d v s organisationer, redan verkar. Gentemot dessa har det person-
liga ombudet till uppgift att föra klientens talan samt att granska dessa profes-
sionellas hantering av klientens frågor. Avsaknaden av en egen kunskapsbas 
skapar då en svag legitimering i relationen till andra professionella. De per-
sonliga ombuden ges istället en legitimitet genom brukarorganisationer och 
Socialstyrelsens förslag i slutrapporten från 2005 att göra stödformen till en 
rättighet genom lagstiftning (Socialstyrelsen 2005c).  

Jurisdiktion, domänanspråk och vakans 
Ett centralt tema som berör överlevnad för såväl organisationer som profes-
sionella handlar om i vilken grad man lyckas nå erkännande av statsmakten 
och opinionen, d v s tillerkänns ”jurisdiktion” (Fauske 2008). Andrew Abbott 
förklarar begreppet i relation till profession som ett monopol över speciella ar-
betsuppgifter och en autonomi i hur dessa ska utföras. Jurisdiktionen kan be-
gäras och ges av tre olika arenor: det legala systemet, det politiska systemet 
och den allmänna opinionen (Abbott 1988:59 ff.) Vidare har några professio-
ner vad Abbott kallar full jurisdiktion medan andra existerar i en underordnad 
jurisdiktion (t ex sjuksköterska i relation till läkare). En tredje svag variant av 
jurisdiktion kallar Abbot för intellektuell jurisdiktion och tar psykiatrin som 
exempel. Det betyder att en profession, i exemplet psykiatrikerna, har den 
kognitiva, kunskapsmässiga jurisdiktionen över en domän men samarbetar 
med en rad andra yrken som också praktiserar på området.  

––––––––– 
20 Exempel på detta är Advokatsamfundet som också utövar tillsyn över Sveriges advokater. 
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Ytterligare en svag jurisdiktion är den rådgivande, där en profession med full 
jurisdiktion inom ett område utövar en rådgivande funktion till en annan. 
Framförallt kan denna form vara viktig för att förstå hur jurisdiktionen kan 
expandera. Läkare har t ex på flera områden expanderat sin jurisdiktion genom 
att ge råd i barnuppfostran, behandling av kriminalitet etc. Ännu ett sätt att 
dela jurisdiktionen är genom klientuppdelning, dels mellan professioner men 
också inom professioner. Ett svenskt exempel, som är en parallell till Abbotts 
beskrivning av amerikansk psykiatrisk behandling, är Rosmari Eliassons och 
Pär Nygrens (1981) studie där de fann att personer ur de högre skikten21 och 
kvinnor i större utsträckning remitterades till psykoterapi med utbildade psy-
kiatriker och psykologer, medan personer ur de lägre skikten och män erbjöds 
medicinering och institutionsvård, vilken innebar huvudsaklig kontakt med 
mentalskötare. 

Abbott (1988) hävdar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv att det finns ett 
antal jurisdiktioner att konkurrera om och genom förändringar i arbetsdelning 
kan nya yrken och professioner kräva delning av och skapa underordnade eller 
rådgivande jurisdiktioner. Professionerna är ständigt involverade i en kamp 
om jurisdiktion över områden, men professioner kan inte lägga under sig om-
råden för långt bort från den ursprungliga domänen utan att riskera att de där-
med förlorar sin trovärdighet.  

Ett begrepp i nyinstitutionell teoribildning som i sin betydelse ligger nära 
jurisdiktion är domän. Scott definierar domän som:  

An organization’s domain consists of the range of products or ser-
vices it provides and the types of clients or consumers served. Pro-
ducing goods and providing services necessarily relate each organi-
zation to a number of other organizations-suppliers, customers, 
competitors-that affect its behavior and outcomes (Scott 2003:126). 

Scott sätter fokus på domän som anspråk22 på inflytande över resurser och ser-
vice som utförs och över den population som utgör avnämarna. Detta har blivit 
ett vedertaget sätt att förstå domän och Ove Mallander (1996) förtydligar ge-
nom att säga att begreppet innefattar ett ”inmutningsanspråk som en organisa-
tion (eller för övrigt också en professionell grupp eller liknande) reser visavi 
omgivningen när det gäller vilka mänskliga problem och behov man täcker” 
(Mallander 1996:31). Det har också gjorts distinktioner av begreppet domän 
som tydliggör att det finns flera skilda domäner, vilka alla har betydelse för ut-
formning och inriktning på offentliga organisationer.  
James M. Kouzes & Paul R. Mico (1979) nämner fyra. De skiljer ut den poli-
tiska domänen, den professionella domänen, den administrativa domänen och 
––––––––– 
21 Kan tolkas som hög socioekonomisk status. Eliasson och Nygren (1981) har ett klass – och könsper-

spektiv på studien. 
22 I Scott 1992, första upplagan, uttrycker Scott tydligare domän som anspråk då han talar om ”claims”. 

”An organization’s domain consists of the claims it makes with respect to products and services pro-
vided and populations served” (Scott 1992:126). 
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brukarnas domän. Christian Kullberg (2003) använder sig i en analys byggd 
på Kouzes och Micos kategorisering av de tre domänerna: verksamhetsdomän, 
med hänsyftning på politiska beslut, professionell domän, som syftar på pro-
fessionellas resurser och deras relationer till varandra, samt organisatoriska 
nätverk som domäner. Ove Grape (2006) studerar verksamhetsdomäner och 
vad som leder till domänkonsensus respektive domänkonflikt på dessa verk-
samhetsfält. Han definierar verksamhetsdomän som konkreta arbetsuppgifter 
inom ett visst verksamhetsområde.  

I samtliga dessa definitioner förekommer de professionella som egen do-
män eller som underförstådda agenter. Tydligast är detta i begreppet domän-
anspråk, vilket utgör en handling där någon ställer anspråk på något. Profes-
sionella i organisationerna ställer anspråk på att ha autonomi och tolkningsfö-
reträde över ett område. Kullberg (2003) visar i sin analytiska modell att pro-
fessioner hävdar detta genom att peka på sin kunskapsbas och sina teoretiska 
förklaringsmodeller. Domänanspråk kan alltså förstås såväl i relation till orga-
nisation som till professionella. 

Sammanfattningsvis kan sägas om begreppen domänanspråk och jurisdik-
tion att domänanspråk utgör en del av jurisdiktionen. Men för att en jurisdik-
tion faktiskt ska uppstå krävs att staten, allmänheten och det politiska systemet 
erkänner professionens anspråk och ger legitimitet. På det organisatoriska (so-
cialpsykiatriska) fältet ställer de professionella anspråk på att deras kunskap 
ska vara gällande, det vill säga den professionella gruppen hävdar ett kun-
skapsanspråk med krav på jurisdiktion (Montgomery & Oliver 2007). 

 I detta sammanhang finns det anledning att också sätta ljuset på vad Lind-
qvist (2000, 2007) skriver om begreppet domänanspråk. Begreppet tjänar till 
att tydliggöra att konkurrens mellan organisationer kan uppstå där organisatio-
ner med snarlika uppgifter tävlar om att få utföra vissa uppgifter respektive att 
slippa utföra vissa uppgifter. Konkurrensen kan alltså även handla om att slip-
pa ett ansvarsområde. Abbott (1988) talar om att vakanser kan uppstå när or-
ganisationer drar sig tillbaka och försöker lägga över ett ansvarsområde på 
andra organisationer. Vakans betecknar då att det är ett ansvarsområde, vilket 
har lämnats åt sitt öde. Lindqvist (2007) skriver att det socialpsykiatriska fältet 
är glest befolkat och mer präglas av att professionella grupper önskar undan-
dra sig uppgifter. Personligt ombud som reform kan förstås som att den avsåg 
att lösa just en sådan vakans. 

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har beröringspunkter identifierats mellan organisation och pro-
fession där organisationer, som institutionella miljöer, utgör ett medel för att 
organisera arbete och det gemensamma i samhället. I dessa organisationer ut-
görs de ledande aktörerna av experterna, d v s professionerna. Både organisa-
tioner och professioner strävar efter att stärka sin existens och öka sin legitimi-
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tet. Denna strävan leder enligt nyinstitutionell teoribildning till isomorfism 
(likriktning). Enskilda organisationer med sina professionella aktörer agerar på 
organisatoriska fält, vilka utgörs av flera organisationer som är sammanlänka-
de genom regelverk eller av allmänna föreställningar om att de ansvarar för 
liknande uppgifter. Personliga ombud verkar på det socialpsykiatriska fältet 
som befolkas av psykiatri, kommunal socialtjänst, arbetsmarknadsmyndighe-
ter, Försäkringskassan och brukarorganisationer och de professionella vilka 
har sin anställning i dessa organisationer. Dessa organisationer utgör en speci-
fik typ av organisationer som kallas människobehandlande organisationer, 
vilka har som central uppgift att ge människor, som utgör organisationens 
”råmaterial”, behandling, vård eller stöd. Människobehandlande organisatio-
ner lever med ständig resursbrist vilket gör urskiljning av berättigade klienter 
till en central uppgift.  Procedurerna för denna uppgift skapas genom en an-
passning till rådande värdesystem som också avgör legitimiteten och styr såväl 
organisering av verksamheten som utformningen av dess praktik. 

De professionella strävar efter att uppnå jurisdiktion inom ett område, d v s 
monopol över vissa arbetsuppgifter och autonomi i hur de ska utföras. På mot-
svarande sätt reser organisationer domänanspråk, vilket betyder att de strävar 
efter autonomi och tolkningsföreträde över ett område. Detta implicerar att det 
råder konkurrens om olika domäner mellan organisationer på ett organisato-
riskt fält. Slutligen kan denna konkurrens istället handla om att undslippa att ta 
ansvar för en arbetsuppgift och då uppstår en vakans när den lämnas åt sitt 
öde. Personligt ombud kan sägas ha kommit till som en lösning på en vakans 
inom det socialpsykiatriska fältet.  

I de tre kommande kapitlen används dessa begrepp för att analysera per-
sonligt ombuds betydelse på det socialpsykiatriska fältet. 
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5. Förändringsprocesser på 
det socialpsykiatriska fältet  
Detta kapitel diskuterar den vakans på det socialpsykiatriska fältet som fylls 
av personligt ombud och hur personligt ombud skapar lösa kopplingar mellan 
beskrivningen av sin verksamhet och sina handlingar. Vidare diskuteras vad 
personligt ombuds inträde på det socialpsykiatriska fältet betyder med avseen-
de på professionaliseringsprocesser för socionomer23 i socialtjänsten. Kapitlet 
avslutas med en analys av hur klienters status, rådande värdesystem och pro-
fessionaliseringsprocesser skapar ett verksamhetsutrymme för personligt om-
bud och hur personligt ombud stödjer professionellas legitimering genom att 
ta över oönskade klienter. 

Vakans på det socialpsykiatriska fältet 
Ansvaret för att ge personer med psykiska funktionshinder stöd i vardagen 
övergick i och med psykiatrireformen från psykiatrin till socialtjänsten, d v s 
jurisdiktionen förändrades i ett top-downbeslut av staten.  Förändringen av an-
svaret betydde att psykiatrin förlorade en del av sin domän och endast kan 
hävda full jurisdiktion över medicinsk behandling. I vardagliga frågor kan 
psykiatrins professionella nu endast inta en rådgivande position. 

I enlighet med tanken om konkurrens om jurisdiktion skulle konsekvenser-
na nu vara att Socialtjänsten tog sig an ansvaret för vardagslivet, men detta har 
inte skett. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har i flera uppföljningar (Soci-
alstyrelsen 2005a) funnit fortsatta brister i det stöd för vardagslivet som kom-
munerna erbjuder personer med psykiska funktionshinder. Abbotts (1988) be-
grepp, vakans, kan ge skeendet ett namn för vad som blev resultatet då psyki-
atrin abdikerade från att ge stöd i vardagslivet, vilket verksamheten tidigare 

––––––––– 
23 Personer med psykiska funktionshinder möter professionella i socialtjänsten under yrkesbeteckningar 

som socialsekreterare, biståndshandläggare, enhetschefer som ansvarar för att anordna stöd i varda-
gen. Dessa professionella är inte alltid socionomer. Det är dock socionomutbildning som idag leder 
fram till denna typ av tjänster sedan social omsorgsutbildning har inkorporerats i socionomutbild-
ningen. Jag har valt att använda yrkesexamen ”socionom” i texten för att också få koppling till nu 
existerande yrkesutbildning och kunskapsbas. Här använder jag också beteckningen socialarbetare 
synonymt med socionom. 
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ansvarat för i institutionsvården och genom de öppenvårdsmottagningar som 
etablerats i många landsting. Denna vakans förväntades den kommunala soci-
altjänsten fylla, vilket inte skedde under de första åren efter psykiatrireformen. 

För att finna möjliga svar på varför det uppstod en vakans diskuteras här 
vad som krävs för att kunna uppnå legitimitet för en verksamhet, vilka krav 
som ställs på människobehandlande organisationer, vad som ger dem status, 
samt vad som bildar grunderna för en profession.   
Vad det gäller att uppnå legitimitet i en utökad jurisdiktion krävs att profes-
sionen kan hävda sin tolkning av uppgiften i fråga. Den nya uppgiften kan 
därmed inte avlägsna sig kognitivt så långt från den ursprungliga jurisdiktio-
nen (Abbott 1988). Ett av psykiatrireformens mål var att införa en ny beskriv-
ning av kunskapsområdet som ”psykiskt funktionshinder”, istället för att fort-
sätta tala om ”psykisk sjukdom”. Detta innebar implicit att psykiatrireformen 
införde en ny förklaringsmodell till psykiska problem och därmed ändrade 
domänen (kunskapsområdet). I begreppet funktionshinder ligger att problemen 
också har en social och kontextuell grund och att sjukdomsbegreppet grundat i 
en medicinsk förklaringsmodell tonades ned. Markström (2003) beskriver det 
som en strategi vilken var ämnad att göra ansvarsförflyttningen lättare.  En 
analys med hjälp av Abbotts (1988) beskrivning av vad som sker när jurisdik-
tioner utvidgas, visar att förändringen av den kognitiva förståelsen av psykiska 
problem kan förstås som en radikal omtolkning, vilken gick långt från den ur-
sprungliga. Därmed hade förändringen svårt att nå en snabb legitimitet hos så-
väl mottagande organisation (socialtjänsten), de professionella mottagarna 
(ofta socionomer) som i allmänhetens ögon. Den nya omtolkningen från ”psy-
kisk sjukdom” till ”psykiskt funktionshinder” anammades inte (Markström, 
2003). Även i forskning har detta synsätt problematiserats (Topor 2001). Det 
är först idag, över tio år senare, som detta språkbruk börjat vinna insteg i prak-
tiken.  

I delstudie III diskuteras en ytterligare nu pågående förändring inom 
psykiatrins förklaringsmodeller. Förändringen handlar om hur den medicinska 
modellens förklaringar, att psykiska sjukdomar är kroniska, på allvar har 
utmanats av återhämtningsperspektivet, vilket hittills skett främst i forskning 
(Topor 2001, Roe et al., 2007, Borg & Davidson 2008).  Återhämtning som 
begrepp har som grundbetydelse att kunna leva ett tillfredsställande 
vardagsliv, även med en psykisk diagnos, och att klientens egen kunskap är 
viktig i återhämtningsprocessen. Vidare konstateras att professionella kan 
skada eller bidra till återhämtning och att den klassiska synen på psykisk 
sjukdom är till men för klienter som arbetar för att återhämta sig. Av delstudie 
III framgår att personligt ombud som stödform i sin praktik anammar ett 
återhämtningsperspektiv.  

Av delstudie I framgår vidare att personligt ombuds yrkesroll utgjorde en 
paradox då man talade om individens problem i en socialmedicinsk diskurs, 
men utförde sociala insatser för sina klienter. Denna förbryllande paradox som 
uppstår i en analys som fokuserade på yrkesroll och funktioner kan ges en 
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tolkning som logisk strategi med hjälp av legitimitetsbegreppet. John W. Me-
yer & Brian Rowan (1977) beskriver hur organisationer utvecklar två skilda 
strategier när allmänhetens förväntningar och normer inte stämmer överens 
med vad som skapar en effektivitet i den enskilda organisationen. Dessa stra-
tegier kallas då särkopplingar (decoupling) (Brunsson & Olsen 1993). Sär-
kopplingsbegreppet beskriver hur en organisation skapar legitimitet genom att 
visa upp en formell bild av sin verksamhet som har anpassats till gällande vär-
desystem, samtidigt som organisationens inre arbetar efter andra strukturer 
som främjar effektiviteten. Även Hasenfeld (2000) understryker vikten av att 
framstå som upprätthållare och värnare av rådande värdesystem för att nå legi-
timitet. Personligt ombuds agerande kan då förstås som en legitimerande stra-
tegi: De personliga ombuden ger uttryck för en medicinsk diskurs i sitt tal om 
klienter, vilket innebär att de till det yttre anpassar sig till den medicinska 
diskurs som gäller på det socialpsykiatriska fältet. Samtidigt utför verksamhe-
ten de uppgifter vilka den har skapats för att utföra och skaffar sig därmed le-
gitimitet hos viktiga aktörer, genom att verksamhetens handlingar och resultat 
visas i Socialstyrelsens utvärderingar och hos brukarorganisationer.  Därmed 
har personligt ombud som verksamhet anpassat sig till de rådande värdesy-
stemen såväl i tal som i handling. 

Professionaliseringsprocesser inom socialtjänsten 
För att diskutera vilka krav domänförändringar och förändringar i jurisdiktion 
ställer på de professionella redogörs här för professionaliseringsprocesser för 
socionomer inom främst socialtjänsten som, genom psykiatrireformen 1995, 
förväntades ta över ansvar för att anordna stöd i vardagslivet för målgruppen. 

Diskussionen om socialt arbete som profession har pågått sedan 1915 då 
Abraham Flexner m fl diskuterade kriterier för en profession och det sociala 
arbetets professionalisering vid ”National Conference of Charities and Correc-
tion” i Baltimore (Flexner 1915/2001, Morris 2008). I klassificeringar av soci-
onomyrket som en hybridprofession eller semi-profession har kritiken ofta 
handlat om att det saknar en exklusiv kunskapsbas som andra inte har tillgång 
till (Etzioni 1969, Greenwood 1957, Toren 1972, Kirk & Reid 2002). En 
komparativ studie över det sociala arbetets professionalisering i tio länder vi-
sar att en kunskapsbas för socialt arbete håller på att utvecklas i samtliga län-
der, om än i varierande grad (Weiss-Gal & Welbourne 2008). Enligt studien 
utgör istället bristen på att kunna utöva monopol inom ett verksamhetsfält ett 
större hot i samtliga länder, också i Sverige. I artikeln konstateras att det finns 
en ökande tendens till att det sociala arbetets praktikfält invaderas av andra 
yrken och funktioner. Här nämns specifikt ”case management”, som i USA 
utgör exempel på en sådan funktion.  

I England har care managementreformen på 1990-talet lett till en delning 
mellan uppgifterna i det sociala arbetet, där socialarbetare ger klienten stöd 
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och talar för denne som företrädare, medan den nya yrkesrollen care manager 
har funktionerna att bedöma behov och sätta samman servicepaket till klienter. 
År 2007 lanserades dock en ny reform med genomgripande förändringar av 
social service (social care)24 Care management som begrepp förekommer inte 
i texten, istället beskrivs återigen en sammanhållen socialarbetarroll där både 
myndighetsutövning och advocacy ingår: ”The role of social workers will be 
focused om advocacy and brokerage, rather than assessment and gate keeping” 
(Department of Health 2008:4).  

I delstudie II studeras de förändringar som för närvarande sker vad gäller 
utvecklingen i Sverige. Den traditionella svenska socionomrollen innehåller 
både stöd- och kontrollfunktionerna. I delstudien konstateras dock att det finns 
tecken på att detta förändras i den svenska välfärdsstaten. Personligt ombud 
som företeelse har implikationer för socionomrollens utveckling. 

Ett centralt tema i delstudie II är att när socionomerna i socialtjänsten möts 
av personligt ombud som ska tala för sin klients behov formar sig inte sällan 
sådana möten till en förhandling om klientens behov respektive rätt till resur-
ser. I förhandlingen formuleras klientens önskemål av det personliga ombudet 
medan socionomen har organisationens behov med sig in i förhandlingen. 
Delstudie II benämner detta den ”förhandlade rättighetsmodellen”. Denna in-
nebär att rollen som klientens stöd har frigjorts från socionomen, som nu har 
en renodlad handläggningsroll i praktiken. Det betyder också att uppgiften att 
formulera klientens uttryckta behov och rättigheter har tydliggjorts genom att 
det har lagts på en separat funktion, personligt ombud. När personligt ombud 
deltar i samtal med professionella i socialtjänsten om klientens rättigheter kan 
följaktligen iakttas en strukturell förändring av fördelningen av uppgifterna. 
Det personliga ombudet övertar de uppgifter som traditionellt legat i det socia-
la arbetets definition, vilket handlar om att lyfta fram behov hos utsatta grup-
per och bidra till att deras möjligheter att utöva sitt medborgarskap utökas.25 
Kvar i socionomens roll (gäller socionomer i den kommunala socialtjänsten) 
återfinns de administrativa uppgifterna av myndighetsutövning inom olika 
områden. Socionomer i kommunens socialtjänst har då att utöva en administ-
rativ roll där man i möten med personligt ombud har som uppgift att tala, inte 
för klientens behov och önskemål, utan snarare utifrån organisationens krav 
och villkor.  

––––––––– 
24 ”Putting People first A Shared Vision and Commitment to the Transformation of Adult Social Care” 

(www.dhcarenetworks.org.uk/_library/Resources/ALC/OtherOrganisation/Putting_People_First.pdf 
25 IFSW och IASSW gemensamt antagna definition av socialt arbete: ”Socialt arbete verkar för social 

förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att 
främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system 
verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänsk-
liga rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete.” 
www.ifsw.org/en/p38000412.html 
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 Konturer av en process kan anas där nationella reformer påverkar och omda-
nar socialarbetarens roll i både det svenska och det brittiska välfärdssystemet, 
men på olika sätt; medan England verkar återgå till en sammanhållen socio-
nomroll finns tendenser till att utvecklingen i Sverige går mot en uppdelning. 
Den svenska socionomen i socialtjänsten får den myndighetsutövande uppgif-
ten medan det personliga ombudet utför de empowermentinriktade och före-
trädande uppgifterna. Idit Weiss-Gal och Penelope Welbourne (2008) betrak-
tar utvecklingen mot fördelning av uppgifter på flera yrkesutövare som en de-
professionaliseringsprocess. Utifrån delstudiernas resultat vill jag tvärtom fö-
reslå att det handlar om en professionaliseringsprocess. Genom att renodla och 
specialisera socionomrollen till att tydliggöra myndighetsansvaret och att vara 
den som har makt över resurser genom biståndsbedömning frigörs rollen från 
de krav på anpassning till klienten som tidigare kunnat otydliggöra socionom-
rollen. Även Freidson (2001) pekar på att en ökad grad av specialisering för 
professionella grupper ofta går hand i hand med en mer långtgången profes-
sionaliseringsprocess.  

Klienters status och legitimering av professionella 
I diskussionen om professionaliseringssträvanden kan frågan också ställas om 
vad de presumtiva nya klienternas socioekonomiska status betyder. Vakanssät-
tandet av gruppen personer med psykiska funktionshinder inom socialtjänsten 
kan förstås med hjälp av Hasenfelds (1992) beskrivning av förutsättningarna 
för människobehandlande organisationer som existerar under ständig resurs-
brist. Även Charles Tillys (1998) beskrivning av kategorisering som strategi 
för medelstilldelning kan bidra till denna analys. Vakansen kan då tolkas som 
resultatet av politiska och organisatoriska budgetprioriteringar och på indivi-
duell nivå, professionellas nyttjande av sitt handlingsutrymme för att skilja 
mellan ”berättigade” respektive ”icke-berättigade” klienter.  

I vakanssättandet av gruppen ligger också en (obehaglig) fråga om status. 
Sarfatti Larson (1977) skriver att klientens socioekonomiska status påverkar 
den professionelles egen status varför klienter med utsatt socioekonomisk po-
sition är oönskade i professionernas professionaliseringssträvanden. Med Sar-
fatti Larssons perspektiv på professionaliseringsprojektet som professionernas 
strävan mot status och autonomi blir klientgrupper med utsatt socioekonomisk 
position mindre önskvärda då de inte bidrar till att höja socionomers status 
som profession. Thomas Brante (1987) har kallat detta perspektiv ”cyniskt” då 
det främst koncentrerar sig på hur professionen kan skapa resurser åt sig själv 
och en överordnad position i relation till andra yrkesgrupper. Även om detta 
perspektiv uttrycker skarp professionskritik kan diskussionen inte lämnas där-
hän. Eliasson och Nygren (1981) beskrev till exempel hur klienter stratifiera-
des till olika behandling efter socioekonomisk status. Emellertid skulle deras 
resultat kunna tolkas så att patienterna fördelades efter socioekonomisk status 
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(och efter kön) till skilda behandlingsformer som ges av olika professionella 
grupper. Det finns resultat i delstudie I som antyder att det sker en sådan strati-
fiering av klienter/patienter i en process där personligt ombud utgör en av ak-
törerna: de som psykiatrin anser sig kunna behandla får behandling där, medan 
en annan grupp hänvisas till socialtjänsten som i sin tur hjälper en del att ord-
na vardagslivet, men lämnar en grupp utanför som hänvisas till personligt om-
bud. Resultaten visar på processer där socialtjänsten (vanligen) försöker skjuta 
över klienter på de personliga ombuden och avsluta klienten i den egna orga-
nisationen. Detta handlar ofta om klienter på vilka organisationen har prövat 
olika interventioner men inte har lyckats nå en förbättrad situation för. Person-
ligt ombud blir här en lösning på legitimitetsproblemet. Om professionella yr-
kesgrupper i sin strävan efter att ha klienter med hög status, framstår för all-
mänhet och beslutsfattare som att de lämnar berättigade klienter därhän, upp-
står ett legitimitetsproblem. Detta gäller även på organisationsnivå. Psykiatrins 
och socialtjänstens legitimitet hotas om verksamheterna uppfattas som att de 
inte hjälper dem som allmänt betraktas som berättigade klientgrupper. Person-
ligt ombud ger avlösning från detta problem genom att ta sig an icke önskvär-
da klienter.  

Sammanfattande kommentar 
Personligt ombud kan betraktas som ett försök att lösa den vakans i jurisdik-
tion som uppstod efter psykiatrireformens omfördelning av ansvar från psyki-
atrin till socialtjänsten. Dessutom fyller personligt ombud en viktig funktion 
för dessa båda organisationer med sina professionella grupper, då personligt 
ombud som verksamhet, bidrar till att upprätthålla deras legitimitet.  

Vidare innebär personligt ombuds tillkomst på det socialpsykiatriska fältet 
att den traditionella svenska socialarbetarrollen, bestående av både myndig-
hetsutövning och stöd till klienter, förändras och får ett renodlat uppdrag som 
handläggare när personligt ombud tar över den stödjande funktionen. Inträdet 
av andra yrkesgrupper i socionomers yrkesuppgifter har beskrivits i forskning 
som en deprofessionaliseringsprocess. Denna förändring kan istället tolkas 
som en specialiseringsprocess på väg mot en ökad professionalisering för so-
cionomer i socialtjänsten. Förändringen reser emellertid frågor om vem som är 
socialarbetare, vilket slutdiskussionen i kappan berör.  
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6. Personligt ombud och 
professionellas 

handlingsutrymme  
Tillkomsten av personligt ombud kan ses som ett uttryck för en kritik eller en 
misstillit till hur professionella inom sjukvård och socialtjänst hanterat frågor 
om rätt till stöd och behandling för personer med psykiska funktionshinder. 
Inom det socialpsykiatriska fältet är de flesta frågor av en komplex natur och 
ofta av diskretionär karaktär, vilket innebär att det finns ett stort utrymme för 
den professionelle att fatta beslut utifrån en egen uppfattning, vilken inte styrs 
av lagar och regler (Eriksen och Molander 2008). I detta kapitel analyseras hur 
personligt ombud påverkar professionellas handlingsutrymme samt vad som 
kännetecknar personligt ombuds eget handlingsutrymme. 

Handlingsutrymme, handlingsfrihet och skjønn 
För att vidare kunna diskutera hur personligt ombud påverkar andra professio-
nellas handlingsutrymme krävs ett begrepp som omfattar utrymmet för be-
slutsfattande grundat på omdöme. På norska benämns det ”skjønn” och på 
engelska ”discretion”. Begreppet ”handlingsutrymme” förekommer i svensk 
forskning (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008) och detta begrepp fångar 
upp den dimension av ”skjønn”, som tar fasta på möjligheten att agera inom 
ramarna för en organisations uppdrag26. Tony Evans och John Harris (2004) 
undersöker ”discretion” som begrepp i relation till Michael Lipskys (1980) 
street-level bureaucrats. De pekar på att i begreppet ”discretion” ligger, inte 
bara att agera inom ramarna för organisationens lagar, regler och normer, utan 
också att ta ställning till vilka regler och normer som ska gälla i den enskilda 
situationen, då det kan finnas flera uppsättningar av regelverk som också kan 
motsäga varandra.  I svensk litteratur förekommer även begreppet ”handlings-
frihet” då diskussioner om professionellas möjligheter att agera efter egna 

––––––––– 
26 Peter Dellgran använder på svenska begreppet ”diskretion” och ger det en liknande definition som 

”skjønn” med följande precisering ”det vill säga frihet och rätt att göra bedömningar, fatta beslut och 
handla utan annan kontroll än det egna omdömet” (Dellgran 2008:234) 
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överväganden diskuteras (Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008, Liljegren 
2008, Bohlin 2009). Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemet 
(2008) beskriver att handlingsutrymme innebär såväl möjligheten att agera ut-
ifrån det utrymme organisationens uppdrag medger, men dess omfattning av-
görs också av professionen, då en stark profession kan utöka det organisato-
riska utrymmet. Utifrån denna beskrivning görs här en åtskillnad mellan hand-
lingsutrymme och handlingsfrihet. Handlingsutrymme definierar då det ut-
rymme för professionella att agera som organisationer konstruerar, medan 
handlingsfrihet är de möjligheter och alternativ att agera som professionella 
formulerar.  

Enligt Harald Grimen och Anders Molander (2008) kan ”skjønn” analyse-
ras i två övergripande betydelser, dels som strukturell kategori och dels som 
epistemologisk kategori. Den strukturella kategorin är synonym med begrep-
pet handlingsutrymme och illustreras av Ronald Dworkin som beskriver hand-
lingsutrymme som hålet i en munk ”the area left open by a sourrounding belt 
of restriction” (Dworkin 1978:31). Illustrationen vill visa att professioner har 
ett handlingsutrymme där de fattar beslut på vaga normativa grunder, men in-
nanför ett regelverk. Den epistemologiska kategorin av ”skjønn” behandlar en 
form för argumentering för formande av beslut med oklara hållpunkter för att 
komma fram till slutsatser om vad som bör göras i det enskilda fallet (Grimen 
och Molander 2008). Intressant i denna kategori är hur principen om likabe-
handling kan kollidera med principen om individualisering i det personliga 
ombudets praktik, vilket analyseras längre fram i kapitlet. 

Socionomer och lärare (gräsrotsbyråkrater) är exempel på yrkesgrupper 
som har ett relativt stort handlingsutrymme i sina organisationer och som var-
dagligt fattar beslut grundade på ”skjønn” (Lipsky 1980). Deras yrkesutövning 
kräver att det existerar ett handlingsutrymme för att den behovssökande per-
sonen (klienten) ska kunna få en individuell prövning. Samtidigt handlar den 
alltid aktuella frågan om hur handlingsutrymmet ska kunna begränsas så att 
rättssäkerheten upprätthålls. Bo Rothstein (2002) pekar på att handlingsut-
rymmet för professionella i den offentliga sektorn utgör ett demokratiskt pro-
blem eftersom tillämpning av handlingsutrymme kan förhindra att statlig väl-
färdspolitik implementeras. Erik O. Eriksen och Molander (2008) visar att 
handlingsutrymme inte går att eliminera, men att lagar och regelverk utgör 
medel för att försöka begränsa det. De visar vidare på att ett problem i sam-
manhanget är att förfining av regelverket inte eliminerar men förskjuter frå-
gorna grundade på ”skjønn” till andra nivåer, d v s andra professionella. Ytter-
ligare ett sätt att begränsa handlar om att i stället kontrollera såväl handlings-
utrymmet som handlingsfriheten i efterhand genom överprövning på olika sätt, 
via domstolar, ansvariggörande t ex genom revision eller offentlig debatt. Ett 
mer positivt synsätt på handlingsutrymme återfinns hos Freidson (2001) som 
istället framhåller fördelar med att professionella grupper har en autonomi och 
handlingsutrymme, och han nämner att det t ex gynnar kunskapsproduktionen. 



 49 

Begränsning av professionellas handlingsutrymme 
För personligt ombud formulerades inledningsvis den centrala arbetsuppgif-
ten, vilken var att se till att insatser för personer med psykiska funktionshinder 
samordnades och att se till att dennes behov och rättigheter blev tillgodosedda. 
Anledningen var att personer med psykiska funktionshinder haft svårt att få 
sina behov tillgodosedda och tillgång till sina rättigheter (SOU 1992:73) där-
för att professionella i sjukvården och i socialtjänsten uppfattades ha utnyttjat 
sitt handlingsutrymme och fattat förfördelande beslut för personer som har 
psykiska funktionshinder. Personligt ombud som konstruktion kan därför be-
traktas som ett uttryck för en brist på tillit till organisationer och professionella 
på det socialpsykiatriska fältet. Julia Evetts (2006b) visar på bristen på tillit 
som en av de förändringar som professionella utsätts för idag. Svensson 
(2006) pekar på att de förändrade förhållanden som trender mot yttre styrning 
av organisationer och klienten som en kund, också förändrat villkoren för tillit 
mellan klient och professionell. Tilliten kommer, istället för att vila på formell 
utbildning, mer att vila på individuell kompetens och hur den tar sig uttryck i 
praktiken.  

Uppdraget för personligt ombud kom att utformas så att det fungerar som 
ett medel för att begränsa handlingsutrymmet för andra professionella som 
agerar på fältet att fatta autonoma beslut för klienter gällande deras rätt till 
stöd. Att ge personligt ombud i uppdrag att se till att samordning sker, innebär 
att skapa insyn i och kontroll över hur professionella tilldelar klienterna insat-
ser. Personligt ombud får en funktion som organiserad transparens. Detta för-
stärks ytterligare genom organiseringen av personligt ombud med en led-
ningsgrupp som har till uppgift att ge stöd i detta uppdrag, genom att ibland, 
mot den professionelles beslut, öppna upp ett ärende på nytt, begära ompröv-
ning etc. Det finns också exempel på när ledningsgruppen har agerat i det di-
rekta avgörandet av frågor och fungerat som ett forum där beslutsfattare tving-
ats framföra sina argument för beslut. Delstudie II diskuterar ledningsgrup-
pens och det personliga ombudets funktion att formulera den enskilde klien-
tens krav och rättigheter. Argumentationen som förts har sin grund i ett före-
trädaruppdrag och fungerar på ett sätt som en sorts parallellprocess till likabe-
handlingsprincipen. Den enskildes fall har diskuterats, men argumentationen 
har gällt för hela gruppen.  

Personligt ombuds handlingsutrymme 
Vid ett närmare studium av det personliga ombudets eget handlingsutrymme 
utgör en viktig fråga på vilka grunder personligt ombud kan forma sina hand-
lingar och beslut. I dessa situationer kan principen om likabehandling kollide-
ra med principen om individualisering. När personligt ombud talar för sin kli-
ent har ombudet endast ett uppdrag enligt individualiseringsprincipen. När  
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socionomen ska bedöma rätten till bistånd gör hon/han en avvägning mellan 
principerna för likabehandling och individualisering. Detta sätt att beskriva 
den förhandling som personligt ombud får göra med den professionella socio-
nomen visar att här kommer två principer i konflikt med varandra. Demokratin 
och rättssystemet vilar på att myndighetsutövning sker enligt principen att 
”lika fall behandlas lika”. Emellertid finns också krav, tydligast inom sjukvår-
den och socialtjänsten, att ta hänsyn till det unika fallet och individualisera in-
terventionen (olika fall behandlas olika). 

Individualiseringsprincipen har således förstärkts med hjälp av personligt 
ombud. När principen inte får genomslagskraft kan personligt ombud välja att 
vända sig till sin ledningsgrupp för att finna vägar tillbaka in i organisationen 
och få klientens sak prövad (se delstudie I). Frågan om vilka klienter som led-
ningsgruppen kan komma att utgöra en extra resurs för avgörs av personligt 
ombuds bedömning. 

Detta för oss till ”skjønn” som ett begrepp att beskriva friheten till egna 
tolkningar. Med Dworkins (1978) metafor om munken vill jag snarast beskri-
va personligt ombuds handlingsutrymme som en ”rockring”. Yrkesrollen inne-
fattar ett stort handlingsutrymme avseende vilka arbetsuppgifter man kan ta 
sig an som personligt ombud och en stor handlingsfrihet i hur man ska ta sig 
an dem. Dessutom finns det få regler och lagar som omgärdar personligt om-
buds arbetsuppgifter, inte heller finns det några tydliga överprövningsinstru-
ment i den fria organisering som ombudsverksamheten har fått. Den begräns-
ning för personligt ombud som går att skönja har en moralisk grund i formule-
ringen av uppdraget (Socialstyrelsen 2000), och handlar om klientens vilja och 
önskemål, vilka utgör det personliga ombudets uttalade mandat. Det personli-
ga ombudets ansvar sträcker sig dit klienten önskar hjälp, men inte bortom. 
Ombudet har inte heller rätt att agera utanför vad klienten vill, eller att agera 
mot klientens vilja. Detta sker emellertid ändå ibland. Förekomsten av fyra 
sinsemellan olika handlingsmönster27 visar att det personliga ombudet har ett 
omfattande handlingsutrymme. Vidare pekar denna analys på att det personli-
ga ombudet därutöver kan skapa sig en handlingsfrihet, då det händer att per-
sonligt ombud agerar i ett paternalistiskt mönster där klientens önskemål görs 
irrelevanta och den egna bedömningen råder. I dessa fall väljer personligt om-
bud att agera mot sitt uppdrag, vilket visar att ombudet som professionell går 
utanför de moraliska ramarna för sitt uppdrag och använder sig av handlings-
frihet.  

––––––––– 
27 Se delstudie I, kapitel 2, figur 1. 
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Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis kan personligt ombud sägas utgöra en form för organisa-
torisk transparens på det socialpsykiatriska fältet då de personliga ombuden 
har givits i uppdrag att granska beslut fattade av andra professionella grundade 
på ”skjønn”. Personligt ombud fungerar därmed som ett sätt att begränsa andra 
professionellas handlingsutrymme genom sitt uppdrag, genom sin lednings-
grupp och genom dokumentering av systemfel till Socialstyrelsen. Personligt 
ombud kan bli en begränsande faktor för andra professionella gruppers hand-
lingsfrihet genom att skapa insyn i hur klienters ärenden hanteras av dem. Ge-
nom sitt uppdrag innebär personligt ombud även en förstärkt argumentering av 
individualiseringsprincipen. När personligt ombud deltar i en förhandling om 
insatser med en annan professionell gräsrotsbyråkrat (ofta en socionom) ställs 
därför individualiseringsprincipen mot likabehandlingsprincipen. 

Vad gäller personligt ombuds eget handlingsutrymme kan det beskrivas 
som en ”rockring” i en analogi med Dworkins munk. De organisatoriska ra-
marna som omgärdar personligt ombud är idag få. De personliga ombuden ex-
panderar sin handlingsfrihet utöver de organisatoriska ramarna vilket åskåd-
liggörs av att ombuden vid vissa tillfällen agerar i paternalistiska handlings-
mönster och frångår sin legitimeringsbas, d v s brukarmandatet. 
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7. Omtolkning av den 
professionella rollen att 

hjälpa 
I detta kapitel analyseras, utifrån delstudie III, personligt ombuds roll som pro-
fessionell i relationen till klienter och hur denna nya professionella roll skiljer 
sig från en traditionell förståelse av professionella hjälparroller. 

Den traditionella professionella rollen 
Personligt ombuds uppdrag formades som ett tydligt brukarmandat, med upp-
gift att ge stöd till personer med psykiska funktionshinder och på deras villkor. 
Det innebär att logiken för personligt ombuds professionella roll har delvis 
andra utgångspunkter än den traditionella professionella rollen såsom den 
formulerades av Talcott Parsons (1951) och som fortfarande äger relevans i 
tolkningen av den. Det centrala i den professionella rollen handlar om hur den 
utformas för att vara till hjälp för klienter och detta har undersökts i delstudie 
III som behandlar vad som utgör hjälp i personligt ombud utifrån klienternas 
perspektiv. Resultatet pekar på att de personliga ombuden ofta skapar en rela-
tion med sina klienter som ger anledning att omvärdera den traditionella upp-
fattningen av vad professionell hjälp är och hur relationer mellan klient och 
professionell bör se ut.  

Delstudien visar att klienterna ger mening till personligt ombud som ”pro-
fessionell vän”, vilket visar på att de med personligt ombud skapar en ömsesi-
dig relation där erfarenhetsutbyte sker och inslag av mer personliga vän-
skapslika relationer förekommer. Detta avviker på ett tydligt sätt från hur den 
traditionella tolkningen av en professionell roll har formulerats av Parsons 
(1951) som också sätter den i kontrast mot klientrollen. Parsons listar upp fyra 
krav på professionella: 
• responsibility to “do everything possible” to forward the complete, early 

and painless recovery of his patient (1951/1991: 452) 
•  .. a special permissiveness to express wishes and fantasies which would 

ordinarily not be permitted expression in normal social relationships, as 
within the family”(1951:458) 
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• ..the therapist is expected to control his countertransference impulses and 
that such control is in general a condition of successful therapy 
(1951:458) 

• the terapist’s giving and withholding of approval is of critical importance 
to the patient (1951:458).28 

Parsons beskriver här den professionella rollen med terapeuten som exempel. 
Den professionelle ska i mötet med klienten tillåta och kunna bemöta uttryck 
för önskningar som i andra sociala sammanhang skulle vara oacceptabla. Den 
professionelle ska hålla sina egna känslor och responser i schack samt inte hel-
ler lämna ut något av sitt privata liv och erfarenheter. Parsons säger vidare att 
för att uppnå denna neutrala relation ska professionella inte tala om sig själva 
eller skapa ömsesidiga relationer med sina klienter (s 458).  

Denna förståelse av den professionella rollen är tänkt att skapa en neutral 
relation i vilken klienten får hjälp. På det socialpsykiatriska fältet relaterar be-
skrivningen av den professionella rollen till grupper av professionella som i 
sin yrkesroll också har en terapeutiskt, behandlande eller stödjande uppgift 
och det rör då professionella inom psykiatri, t ex sjukskötare och läkare, men 
också inom kommunal socialtjänst, t ex socionomer med uppgift att ge be-
handling och stöd.  

Den traditionella föreställningen om professionella hjälprelationer utmanas 
emellertid av den relation som personligt ombud skapar med sina klienter, vil-
ket beskrivs av delstudie III. Denna relation utmärks istället av ömsesidighet, 
utbyte av personliga upplevelser och i många fall en känslomässig närhet. Ge-
nom relationen upplever klienterna att de blir sedda och mötta som människor. 
I en relation där ombuden skapar vad klienterna uttrycker en ”professionell 
vänskap” upplever klienterna att de får hjälp. Även andra forskningsstudier 
(Borg & Kristiansen 2004; Topor 2001) har visat att professionella upplevs 
som hjälpare när de kan upprätthålla ett hopp om förändring, dela med sig av 
sin professionella makt och är tillgängliga när de är behövda. Vidare uppskat-
tades professionella som är flexibla i att använda olika metoder för att hjälpa 
och kan bryta de professionella regler som organisationen sätter upp och på så 
sätt ställer sig på klientens sida. Den professionelle hjälparen upplevs av klien-
terna inte ha ensamrätt på kunskap; klienterna förväntar sig att deras egen 
kunskap ska tillmätas ett värde och användas.  

Klientrollen 
Klientrollen innehåller en rad kännetecken som korresponderar med den pro-
fessionella rollen. Båda dessa roller förutsätter varandra (Parsons 1951).  

––––––––– 
28 Topor (2001) tar  upp dessa aspekter hos Parsons i sin analys av hur professionella yrkesutövare bi-

drar till återhämtning. 
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Klienter är beroende av den professionelle: klienten är den som lämnar ut sina 
privata förhållanden och måste förlita sig på den professionelles kunskap. 

Det är emellertid inte bara den professionella rollen som utmanas av hur 
klienterna tolkar en hjälpande relation i delstudie III. Även förståelsen av den 
traditionella klientrollen, som den sårbara som endast tar emot hjälp och som 
är den som förväntas lämna ut sina problem (Parsons 1951/1991), kan omtol-
kas. Föreställningen att klienterna skulle sakna kunskap kan också omtolkas 
då klienternas kunskap tillsammans med personligt ombuds kunskap skapar 
det personliga ombudets praktik och handlingsmönster. Delstudie I och III vi-
sar att klienternas kunskap är viktig för hur arbetsuppgifterna ska utformas för 
det personliga ombudet, inte bara för att identifiera problemet utan också för 
att utforma själva handlingen.  

Klienterna talar om att de delar sina upplevelser och livserfarenheter med 
personligt ombud, t ex erfarenheter av att vara förälder. Några klienter har 
också delat mer privata sfärer med personligt ombud då de blivit hembjudna 
till sitt ombud och blivit uppvaktade, samt själva uppvaktat det personliga 
ombudet på födelsedagar. På så sätt har klienterna istället byggt en del av rela-
tionen på att ge och dela upplevelser. 

Svensson (2006) diskuterar begreppet tillit och skiljer då på personlig tillit 
och tillit till ett system. Den personliga tilliten refererar till individuella möten 
med en yrkesutövare och dennes uppförande i detta möte. Tilliten till ett sy-
stem eller institution däremot har med en förväntan och förutsägbarhet i till-
lämpning av lagar, regler och hur yrkesroller utövas. Denna typ av tillit är så 
att säga ansiktslös. Vidare visar Svensson på att tillit kan förstås som en 
bristande kunskap, d v s tilliten ersätter kunskap. Detta illustreras också av 
Grimen (2008:202) som pekar på att det inte bara är klienten som måste ha 
tillit till den professionelle, också den professionelle måste ha tillit till klien-
ten. För att kunna ställa diagnoser måste läkaren kunna sätta tillit till att pati-
enten beskriver sina symtom korrekt och för att behandlingen ska vara fram-
gångsrik måste läkaren många gånger lita på att patienten sköter sin egenvård. 
Däremot bygger läkarens anvisningar till sin patient på en akademisk, formali-
serad kunskap som patienten inte kan förändra i situationen. Delstudie III lyf-
ter ”ömsesidigheten” som central i klienters relation med personligt ombud, 
vilket tyder på att det är den personliga tilliten till personligt ombud som kli-
enterna uttrycker. I denna personliga tillit och ömsesidiga relation skapas en 
gemensam kunskap mellan personligt ombud och klient, vilken utgör grunden 
för det personliga ombudets uppdrag.  

Ny logik för professionella hjälparroller 
Relationen som utmärks av ömsesidighet och kunskapen som skapas gemen-
samt utgör båda dimensioner av vad som kan betecknas som en logik för en 
professionell roll. Ytterligare en dimension handlar om makt och denna di-
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mension hänger nära samman med fördelning av kunskap och resurser. Kun-
skapen får, genom interaktionen i processen när lösningar och handlingsalter-
nativ tas fram, en gemensam bas och bidrar därför inte till en sned maktför-
delning. Många professionella besitter resurser som kan fördelas till klienten 
och som klienten har föga inflytande över då det är de professionellas hand-
lingsutrymme och egna överväganden som avgör hur resurserna fördelas. Per-
sonligt ombud däremot skiljer sig från de flesta professionella roller genom att 
inte ha resurser som klienten söker. Möjligen kan ledningsgruppen ses som en 
resurs, vilken personligt ombud har tillgång till då den ger möjlighet till över-
prövning av beslut som gått klienten emot. Personligt ombud har också ett 
tämligen omfattande handlingsutrymme och ett uppdrag att registrera och rap-
portera strukturella problem. Detta ger sammantaget personligt ombud en viss 
maktposition som kan användas för klienten när det personliga ombudet så 
väljer. När det personliga ombudet då använder dessa medel kan det beskrivas 
som att ombudet, utöver att lösa klientens problem, också tjänar syftet att upp-
rätta klientens tillit till välfärdssystemet.  

I figur 3 nedan tydliggörs de karakteristika som utmärker logiken bakom 
personligt ombuds hjälparroll och logiken bakom den traditionella professio-
nella hjälparrollen. 
 Personligt Ombud Profession 
Relationen  Ömsesidig Avgränsad 
Kunskap Skapas tillsammans Formaliserad 
Makt Delad med klienten Asymmetrisk 
Jurisdiktion Erfarenhetsbaserad 

Kunskap 
Formell kunskap 

Figur 3. Skilda logiker över två hjälparroller i relation till klient 

Av modellen framgår att det finns tydliga skillnader i hur personligt ombuds 
relationer formas jämfört med den idealtypiska modellen av professionella re-
lationer. De tre första har diskuterats avseende hur de skiljer sig åt, men den 
fjärde aspekten handlar om hur professionella respektive personligt ombud når 
rätt till att agera på ett område, en jurisdiktion. Professionella uppnår jurisdik-
tion genom formell utbildning, medan personligt ombud får jurisdiktion ge-
nom att hävda erfarenhet av och kunskap om bemötande av personer med 
psykiska funktionshinder, en erfarenhetsbaserad kunskapsbas som efterfrågas 
av brukarorganisationer.  

Modellen sammanfattar hur logiken för personligt ombud vilar på en öm-
sesidig relation med klienten och där en gemensamt skapad kunskap och delad 
makt utgör en bas för personligt ombuds erfarenhetsbaserade praktik och bru-
karorganisationerna skapar grund för dess jurisdiktion. Delstudie III visar även 
att klienter till personliga ombud upplever att den relation som de skapar med 
personligt ombud bidrar till deras återhämtning. Det innebär då att modellen 
ovan visar på de element som ingår i en logik för hur professionell hjälp kan 
formas för att bidra till återhämtning.  



 57 

Sammanfattande kommentar 
Personligt ombud visar på en annan logik, vad gäller grunden för en profes-
sionell hjälpande relation, än den traditionella. Relationen bygger istället på 
ömsesidighet och att kunskapen skapas tillsammans med klienten och att mak-
ten i relationen delas. Det betyder att också logiken i klientrollen förändras 
från att vara den som efterfrågar kunskap och är beroende samt utsatt för att ta 
emot hjälp, till att besitta egen kunskap som bidrar till en gemensam kun-
skapsbas och att också kunna dela erfarenheter med en professionell yrkesut-
övare. Den logik som studierna har visat att personligt ombud oftast använder, 
bygger alltså på ett brukarmandat och bidrar till återhämtning för klienterna då 
den tar deras förmågor i anspråk. 
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8. Slutdiskussion 
Avslutningsvis diskuteras här konsekvenser av de förändringsprocesser som 
personligt ombud bidrar till och påverkas av. Personligt ombud kan ses som 
utveckling av en ny professionell logik, brukarmandatsprofessionalism. Det 
kan skönjas att denna nya reform får följder för en specifik yrkesgrupp (socio-
nomer) och deras möjligheter att upprätthålla sitt uppdrag och sin jurisdiktion 
på det socialpsykiatriska fältet. Vidare diskuteras de följder som den obefintli-
ga lagstiftningen och det omfattande handlingsutrymmet får för klienters rätts-
säkerhet. Personligt ombuds egen legitimitet diskuteras i relation till föränd-
ringsprocesser i värdesystemen på det socialpsykiatriska fältet. Slutligen dis-
kuteras reformen och dess vidare utveckling i relation till att förändringspro-
cesser i institutionella logiker för med sig nya värden, av vilka återhämtning 
och krav på evidens lyfts här. Detta mynnar ut i en diskussion om vidare ange-
lägen forskning.    

Brukarmandatsprofessionalism 
Personligt ombud uttrycker genom sin existens en ny företeelse och utgör ett 
exempel på en nyare logik för professionellt arbete, vilken kan relateras till 
”brukarmodellen”, så som Bo Rothstein (1997) beskriver den. Modellen syftar 
till att öka legitimiteten för organisationen genom ett mer direkt brukarinfly-
tande. I Rothsteins beskrivning ligger att brukare enligt denna modell ges in-
flytande över de tjänster som de använder, samtidigt som möjligheten till in-
flytande minskar utrymmet att uttrycka missnöje. Vidare avser brukarmodel-
len också att fungera som ett alternativ till system som erbjuder valfrihet för 
sina kunder, genom att istället erbjuda just inflytande. Rothstein pekar emel-
lertid på att den ofta asymmetriska maktfördelningen mellan brukares syn-
punkter och professionellas uppfattningar utgör ett problem för modellen. 
Tankarna bakom implementering av personligt ombud följer brukarmodellens 
intentioner, men skiljer sig också på ett avgörande sätt just i relationen till pro-
fessionella, vilket visas i delstudie I. Ett vanligt förekommande handlings-
mönster för personligt ombud utgörs av empowerment (delstudie I). I dessa re-
lationer har brukaren/klienten en aktiv roll och skapar tillsammans med per-
sonligt ombud den kunskap som personligt ombud och brukaren gemensamt 
använder för att lösa det aktuella problemet. Här går de båda in i en under-
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sökande process tillsammans, bortom polariseringar i stereotypa roller som 
klient respektive professionell med redan färdiga professionella lösningar. 

Byggd på en tolkning av personligt ombuds kunskapssökande, med rela-
tionen till brukaren och dennes kunskap som särskiljande karaktärsdrag, kan 
personligt ombud sägas representera en ny logik, vilken jag väljer att kalla 
brukarmandatsprofessionalism i analogi med Julia Evetts (2006a) två idealty-
piska professionella logiker, yrkesprofessionalism och organisationsprofessio-
nalism. Yrkesprofessionalismen bygger på den klassiska tanken om professio-
ners akademiska yrkesutbildning och en yrkesförening som reglerar tillgång 
till yrket genom att ta in nya medlemmar och skapa etiska regler. Organisa-
tionsprofessionalismen vilar å sin sida på management, kontroll av anställda, 
administration och evidensbaserade metoder och att anställda förväntas ta till-
vara sina organisationers intressen.  

Personligt ombud kan ses som ett uttryck för en tredje logik som bygger på 
ett mandat från brukaren där brukaren avgör uppdraget, är medskapare av 
kunskapen och där maktrelationen har mer av symmetriska drag. Personligt 
ombud och personlig assistans utgör exempel på denna idealtyp. Huvudsakli-
gen skiljer sig denna brukarmandatsprofessionalism från yrkesprofessionalism 
genom att sakna en egen kunskapsbas. Istället skapas kunskapen tillsammans 
med brukaren. Däremot utgör tillit ett grundläggande värde för såväl yrkespro-
fessionalism som brukarmandatsprofessionalism då båda är knutna till någon 
form av klientrelation. Brukarmandatsprofessionalism skiljer sig från organi-
sationsprofessionalism främst genom att stå förhållandevis fritt från en organi-
sation och att ha det uttalade målet att agera för sin klient, fri från organisatio-
ner och deras institutionella logiker. Suffixet professionalism får här betydel-
sen av att agera i kraft av ett yrke, med arbetsuppgift och i en jurisdiktion. Ju-
risdiktionen för personligt ombud bygger på stöd av Socialstyrelsen och från 
brukarorganisationer. Den framstår idag som svag, då verksamheten inte har 
lagstöd. Samtidigt ingår i det personliga ombudets uppgifter en rätt att begrän-
sa handlingsutrymmet för andra professionella genom att utöva en kontroll av 
hur gemensamma klienter tillerkänns stöd, behandling och service. Detta ska-
par en splittrad bild av en svag jurisdiktion men med befogenheter som kan 
göra ingrepp i andra professionellas autonomi i utövandet av deras jurisdik-
tion.  

Personligt ombud som professionell utövare har, som konstaterats, givits 
vaga hållpunkter för vad som vanligen avses med en professionell utveckling 
med formande av en egen kunskapsbas och utmärks tvärtom av att kunskaps-
basen skapas tillsammans med klienten. Samtidigt tas en rad steg på vägen 
mot en professionalisering av yrket då en egen yrkesförening (Yrkesförening-
en för Personligt Ombud YPOS) har etablerat sig och det startas nu kurser och 
utbildningar för personliga ombud. 
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Specialiseringens följder 
Etablerandet av personligt ombud som verksamhet kan få mer långtgående 
konsekvenser för socionomens roll i socialtjänsten, där personligt ombuds 
uppdrag att tala för klienten renodlar och specialiserar socialtjänstens socio-
nomer som handläggare. I denna förhandlingsmodell tydliggörs visserligen 
klientens önskemål och ståndpunkter, åtminstone i de fall där det personliga 
ombudet framför klientens krav, men samtidigt kan det ifrågasättas vad för-
handlingsmodellen får för implikationer för det sociala arbetet och för socio-
nomers roll i socialtjänsten. Huruvida specialiseringen leder till en professio-
nalisering eller en de-professionalisering beror åtminstone delvis på hur socialt 
arbete definieras. International Association of Schools of Social Work 
(IASSW) och International Federation of Social Workers (IFSW) har antagit 
en gemensam definition av socialt arbete som beskriver att socialt arbete ska 
verka för social förändring, empowerment och frigörelse och med socialarbe-
tare som ombud för förändring och för individer, grupper och familjer som de 
ska hjälpa. Utifrån denna definition kan frågan ställas vilka möjligheter socio-
nomer får att i sin roll och uppgift genomföra socialt arbete. En angelägen dis-
kussion för socionomer torde då inbegripa frågan om grunden för deras juris-
diktion, då frågan kan ställas vilken legitimiteten blir på sikt för en professio-
nell yrkesgrupp som inte får möjlighet att utföra vad som definierats som ett 
grunduppdrag.  

För personligt ombud kan på motsvarande sätt en etablering av förhand-
lingsmodellen innebära att deras professionella uppdrag och uppgift blir tydli-
gare och att deras jurisdiktion stabiliseras till att gälla som förespråkare för 
personer med psykiska funktionshinder i mer generella sammanhang.  

För närvarande verkar denna förhandlingsmodell endast i mindre skala, då 
personligt ombud enbart är till för en avgränsad grupp. Sedan 2001 har klient-
gruppen dock utökats med personer som har neuropsykiatriska diagnoser och 
det förekommer diskussioner i policysammanhang som talar för att införa per-
sonligt ombud som stöd också för äldre. Kommer detta till stånd kan det leda 
till en ökad grad av specialisering för socionomer i socialtjänsten och att för-
handlingsmodellen utökar sin domän. 

Rättssäkerhet 
Personligt ombud skiljer sig från de flesta andra professionella yrkesutövare 
på det socialpsykiatriska fältet i det att de inte har krav på sig att dokumentera 
sitt arbete med klienter. Klienter har uttryckt att det känns bra att kunna uttala 
sig till det personliga ombudet utan att bli dokumenterad i en journal (delstu-
die I). Samtidigt skapar bristen på dokumentation och övrigt regelverk ett om-
fattande handlingsutrymme för personligt ombud. Detta sätter klienterna i en 
utsatt position då det i den nuvarande konstruktionen av personligt ombud 
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sätts tilltro till att klienter själva ska avgöra när kontakten med personligt om-
bud inte fungerar och att klienterna då ska kunna avsluta den. Samtidigt kan 
konstateras att nära hälften av klientkontakterna formas som långvariga (mer 
än 3 månader, Socialstyrelsen 2005c) och att klienter också ger uttryck för att 
de önskar behålla sina personliga ombud som långvarigt stöd då de upplever 
en brist på stöd från andra aktörer på det socialpsykiatriska fältet29.  

Av detta skäl finns anledning att närmare granska om det är så att klienter 
drar sig för att avsluta pågående relationer med personligt ombud då denna 
kontakt inte är ersatt med annat stöd, även om kontakten med personligt om-
bud inte fungerar som man hade önskat. 

Utformningen av stödformen personligt ombud vilar på att makten i rela-
tionen delas mellan klient och personligt ombud, såsom konstaterats. Av detta 
följer dock att också ansvaret för verksamheten delas, som en följd av just 
bristen på formaliserade regler och insyn. Klienterna görs därmed medansva-
riga i hur personligt ombuds verksamhet formas. 

En angelägen frågeställning att arbeta vidare med blir därför att finna for-
mer för hur rättssäkerheten ska kunna stärkas samtidigt som klienternas integ-
ritet bevaras. 

Förändringsprocesser och legitimitet  
Både professionella och de institutionella miljöerna på det socialpsykiatriska 
fältet måste anpassa sig till rådande värdesystem för att säkra sin legitimitet. 
Med ändrade värdesystem förändras också organisering och praktik. Detta ut-
gör grunden för tillkomsten av personligt ombud som implementerades efter 
ett ideologiskifte i socialpolitiken. Under lång tid har det existerat två parallel-
la värdesystem på det socialpsykiatriska fältet, ett som fokuserar på behov av 
kontroll, riskbedömning och begränsning av frihetsgrader för ”potentiellt far-
liga personer”, som personer med psykiska funktionshinder då ofta betraktas. 
Det andra utgörs av medborgarperspektivet, som fokuserar medborgerliga rät-
tigheter och integrering i samhället. Vid tiden för etableringen av personligt 
ombud stod medborgarskapsperspektivet i fokus och reformen personligt om-
bud ingår på ett tydligt sätt i detta värdesystem. Som en följd av avinstitutio-
naliseringen har en glidning skett mot risk och kontroll som centrala teman i 
socialpolitiken under andra hälften av 1990-talet (Beresford & Wolson 2002, 
Wolff 2002). Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh och ett par andra 
omskrivna våldsbrott 2003, lyftes en diskussion fram i svensk media som fo-
kuserade på riskbedömning och kontrollåtgärder (RSMH 2003). 

Förändringarna i viktningen av dessa värdesystem illustreras av hur det har 
gått med etableringen av personligt ombuds legitimitet. Socialstyrelsens för-

––––––––– 
29 Se delstudie I. 
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slag i slutrapporten (2005c) att föra in personligt ombud som rättighet i social-
tjänstlagen har inte vunnit framgång hittills. Personligt ombud betraktades i 
utvärderingarna (Socialstyrelsen 2005c) som ett av de lyckade inslagen i psy-
kiatrireformen från 1995, men trots detta diskuterades inte personligt ombud i 
Psykiatrisamordningens slutbetänkande från 2006 (SOU 2006:100) som en 
viktig service att använda sig av för att uppnå de förslag som slutbetänkandet 
lämnade, t ex utveckling av brukarinflytande och åtgärder mot stigmatisering.  

Hasenfeld (2000) talar om att värdesystem kan existera vid sidan av var-
andra, även om de inte är kongruenta. Däremot influeras de av den lokala kon-
texten och yttre omständigheter. Då en nationell sanktionering i lagtext utebli-
vit hittills kan istället situationen tolkas så att personligt ombud som verksam-
het blir beroende av de lokala kontexter som man existerar i och av yttre för-
hållanden som debatter i media, där en vridning av värdesystem mot kontroll 
riskerar att försvaga personligt ombuds legitimitet.  

Återhämtning och evidens 
Sedan personligt ombud implementerades har ytterligare förändringsprocesser 
lett till att nya värden gjort insteg på det socialpsykiatriska fältet. Två centrala 
sådana värden är ”återhämtning” som målsättning och tankemodell, samt krav 
på att de metoder som erbjuds klienter ska vara ”evidensbaserade”.  

En slutsats av resultaten i denna avhandling är att kontakten med personligt 
ombud beskrivs av brukare som att den främjar deras återhämtningsprocesser. 
Detta leder fram till en diskussion om återhämtningsbegreppet i relation till 
personligt ombud och till en evidensbaserad praktik. 

Ulla-Karin Schön, Anne Denhov och Alain Topor (2009) betonar att den 
centrala kärnan i återhämtning utgörs av sociala relationer. Resultaten av del-
studie III visar att klienterna upplever att de i den professionella vänskapsrela-
tionen kan påbörja en återhämtningsprocess. Vidare skapar klienters berättel-
ser, om hur de upplever att personligt ombud som professionell bidrar till åter-
hämtning, en grund för kunskapsutveckling om hur professionella relationer 
kan formas för att vara klienter till hjälp. Delstudien visar också på att person-
ligt ombud, genom att förbättra klienters socioekonomiska förhållanden, bi-
drar till förutsättningar för en återhämtningsprocess. 

Personligt ombud har hittills inte studerats explicit utifrån ett återhämt-
ningsperspektiv och resultaten i delstudie III, som pekar på att personligt om-
bud har en positiv betydelse för brukares återhämtning utgör endast indikatio-
ner. Det finns därför anledning att fördjupa studier av personligt ombud ur ett 
återhämtningsperspektiv och som då även bör fånga strukturella faktorer som 
socioekonomiska förhållanden.   

Ett idag ofta uttryckt krav på insatser handlar om att de ska vara evidens-
baserade. Detta ställer till en del problem för personligt ombud som insats då 
man inte anammade någon av de existerande modeller vars effekter har stude-



 64

rats30 utan istället valde att skapa en ny, svensk variant. Personligt ombud har 
som insats idag ännu inte utvecklats till en tydlig och detaljerad modell, vare 
sig teoretiskt eller i praktiskt utförande. Det kan därför ännu vara svårt att be-
svara frågor som gäller effekter av personligt ombud och i så fall vad i person-
ligt ombud som hjälper klienter. Ytterligare ett problem utgör bristen på do-
kumentation kring klientkontakter, vilket utgör ett viktigt material för att kun-
na operationalisera och dokumentera insatsen personligt ombud för att upprät-
ta och upprätthålla en metodtrogenhet (Oscarsson 2009).  

Utifrån delstudie III vill jag föreslå att evidensbaserade studier utförs för 
att undersöka i vilken grad personligt ombud som insats bidrar till återhämt-
ning. En tidigare effektstudie (Björkman, Hansson & Sandlund 2002) har an-
vänt förändringar i antal dygn i slutenvård som effektmått. ”Återhämtning” 
kan användas som effektmått, om begreppet definieras. 

Davidson et al. (2009) pekar på att ”återhämtning”, definierad som pro-
cess, kan operationaliseras som effektmått genom ett fokus på vilka aspekter 
som är viktiga för brukare i deras återhämtning. De föreslår att mått på åter-
hämtning kan vara i vilken grad brukare deltar i och integreras i allmänna ak-
tiviteter, istället för i avskilda aktiviteter riktade till gruppen personer med 
psykiska funktionshinder, samt i vilken grad brukares egna åsikter och kun-
skaper kommer till uttryck och användning. Vidare understyrker de att tolk-
ningen av evidensbegreppet måste vidgas från enbart forskning till att också 
väga in brukares förstahandsupplevelser och professionellas erfarenheter31 från 
sin praktik. Praktik och forskning kan här verka tillsammans för att vidareut-
veckla och definiera personligt ombud som insats och som återhämtningsinrik-
tad praktik vars effekter då kan utvärderas. 

Slutligen återstår det ännu att studera hur personligt ombud som insats på-
verkas av underliggande förhållanden, som t ex genus. I denna avhandling har 
tendenser kunnat anas om att genus har inverkan på vilka förväntningar klien-
ter har på sitt personliga ombud, men för att fånga genusaspekter krävs en de-
sign som erbjuder möjligheten att lyfta fram skillnader som har med genus el-
ler andra faktorer, som t ex utländsk bakgrund, att göra. De studier som ge-
nomförts i denna avhandling kan bidra med en bakgrund och idéer till design 
av nya studier. 

––––––––– 
30 Marshall et al. (2005a,b)  t ex. har genomfört metanalyser över olika case managementmodellers  ef-

fekter. 
31 Överensstämmer med hur Sackett et al. (1996) definierar evidensbaserad praktik och även med SOU 

2008:18 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren”. 
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Summary 
This thesis involves the study of the evolvement of a new occupation, per-
sonligt ombud (PO), in the field of social psychiatry. PO was suggested by the 
Government Commission (SOU 1992:73) as a part of the reform in 1992, ad-
mitting the difficulties for persons with psychiatric disabilities to gain access 
to rights and support within the existing Swedish welfare system. Emphasizing 
the right as citizens to normal living conditions, the Government Commission 
suggested a new form for society-based support and service for persons with 
psychiatric disabilities; hence the new service, PO, aimed to facilitate access 
and establish co-ordination of support. PO as a service model was inspired by 
case management models from the US and England, but no particular model 
was chosen, and therefore PO was defined during its implementation process 
as a Swedish variation of “case management”.  The establishment of the occu-
pation, PO, takes place in a context, called the “field of social psychiatry” 
(Markström 2006, Lindqvist 2007), already inhabited by existing actors. The 
main organisations acting in the field are hospital-based psychiatry, Försäk-
ringskassan, community social services and user organisations. Within these 
organisations individual professionals such as psychiatrists, nurses, social 
workers and care managers perform acts, for example, giving service, treat-
ment and needs assessment, within their professional domain. Mental health 
service users and their relatives are important actors as service users of the 
provided services. The occupational role of the PO develops upon entering the 
field of social psychiatry and interacting with these actors, that is to say that 
the implementation of the new occupation is both responsive to and exposed 
to ongoing changing processes within the Swedish welfare system. 

Aim 
The overall aim of this thesis is to analyze how the PO as an occupation and 
practice contributes to and is influenced by the organisational and professional 
field where it is implemented. More particularly the thesis describes and 
analyses, using an organisational- and professional theory framework, the 
changing processes that the PO brings about regarding 

- the Swedish welfare system and the practice of social policy 
- the field of social psychiatry, and 
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- the evolvement of a new professional role from the point of view of 
mental health service users. 

The thesis consists of three studies: a licentiate thesis focusing on the PO oc-
cupational roles and functions, an article discussing changes within social pol-
icy practices and finally, an article focusing on the users’ perspective on the 
new occupational role of the PO. 

Design and Methods 
The PO being a new phenomenon, the overall design of the studies has an ex-
plorative point of departure in order to capture the unknown. The tree studies 
are based on a total of 89 in-depth interviews conducted with 25 POs, 23 ser-
vice users and 41 members of the managerial boards. Written material such as 
protocols, and national and local documents from managerial boards and 
communities were also collected. In addition, some observations of the meet-
ings of managerial boards were also conducted. 

Study I focuses on the evolving PO occupational role and its practice using 
an interactionistic perspective, capturing the interaction between the PO and 
service users as well as the POs and their managerial boards. 

Study II used the results from study I in an analysis together with the re-
sults from a study conducted by Staffan Blomberg (2004) of the care manager 
reform. Using analytical generalizations (Yin 1994) the study investigates how 
the two reforms together shape new models for social policy practice. 

Finally, study III is a phenomenological analysis of interviews made with 
service users describing the characteristics of the relationships that they de-
velop with their PO. The phenomenological approach allows for developing a 
theoretical understanding grounded in the service user’s perspective on what is 
helpful in a professional role. 

The objective of this thesis is achieved through studies on three levels: at 
the macro level in study II, the meso level in study I and the micro level in 
study III. In the summarizing chapter, however, all studies are used in an 
analysis using professional theories as well as organisational theories, and 
more particularly new institutional notions, in order to describe the changing 
processes in the field of social psychiatry for service users, other professionals 
and for the social policy implemented in the welfare system. 
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Results 

Study I 
Järkestig Berggren, U. (2006) Personligt ombud. Social praktik i medicinsk 
diskurs. Licentiate thesis. Växjö University. Report serie in social work, no 2. 
 
The POs express a paradox when constructing their understanding of their cli-
ents problems within a medical discourse, individualizing the problems as a 
result of illness. In their courses of actions on the contrary, they take social 
measures to solve the same problem. The POs then enact a social practice 
within a medical discourse. 

From the POs’ stories about their clients, a model of their courses of action 
was constructed. The model is based on the PO’s use of medical discourse or 
social discourse as one variable, and the position of the client, either as an ac-
tive subject or a rather passive object, as the other variable. The new courses 
of action developed by the PO are “empowerment” and “advocacy”. “Empow-
erment” happens when the PO uses a social discourse to form the understand-
ing of the situation and the client takes an active position using his or her 
knowledge in a joint task. “Advocacy” refers to a course of action taken when 
the client steps back to a passive position and the PO acts on behalf of the cli-
ent, but also on behalf of service users as an exposed group, thereby also 
bringing attention to the needs and rights of the group as a whole. 

Study II 
Järkestig Berggren, U., Blomberg, S. & Petersson, J. (accepted for publication 
April 2009) Traits of a representative welfare state-the Swedish example.  
International Journal of Social Welfare, copyright Blackwell Publishing Ltd. 
 
Analyzing the changes in social policy after the PO reform and the care man-
ager reform the result indicates the formation of a new model, the negotiated 
rights model, central for the process of needs assessment. The PO advocates 
the needs and wishes of the client, and the social worker advocates the needs 
of the organisation to secure the legal rights of the individual, thereby treating 
individuals with the same needs in the same way. 

Dividing the previous Swedish model that has the combined assignment of 
advocacy and needs assessment for a single social worker, the negotiated 
rights model paves the way for privatisation and re-familisation of social care. 
The negotiated rights model, by means of the advocacy assignment performed 
by the PO, also highlights the rights of the service user as gaining influence on 
the service obtained.  

These changes have implications for the understanding of the Swedish 
model of social policy; the article elaborates on the notion of a “representative 
welfare state” as compared to the “traditional welfare state”. The division of 
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the two assignments in the negotiated rights model shapes a new administra-
tive practice in which the decisions on welfare provision are formally negoti-
ated and not formed within internal processes as in the traditional welfare 
model. A representative model rests on values like autonomy, responsibility, 
judicially correct assessments, cost-efficiency, consumer’s choice and user in-
fluence. Finally, the article suggests that the discussion of separate welfare 
models could use, as a starting point, the administrative practices and substan-
tial rights rather than ideology and formal rights, to illustrate adequate differ-
ences in outcome for citizens in various countries. 

Study III 
Järkestig Berggren, U & Gunnarsson, E. (accepted for publication January 
2010) User oriented mental health reform in Sweden: featuring “professional 
friendship”. Disability & Society, copyright Taylor & Francis. 
 
The article describes the characteristics of the Swedish PO using actual ex-
periences of the client and more particularly what clients find to be significant 
and helpful features of their relationships with their PO. The relationship 
overall is based on reciprocity, closeness and trust. Three themes were found: 
“professional”, “friendship-like” and the overarching theme “professional 
friendship”. The professional includes helping the clients to speak up for 
themselves and advocate their needs. The friendship-like approach includes 
confirming the other person’s human dignity through sharing life experiences.  
In the overarching theme of professional friendship, these two themes interact 
to provide a relationship denoted by reciprocity that allows for professional 
skills to be exercised. An example is in-depth discussions on how to deal with 
mental health problems that the clients did not feel they could discuss with 
friends or with other professionals due to lack of trust. These discussions were 
of help in recovery processes.  

The conclusion drawn is that a relationship that is to be of help in the re-
covery process must be denoted by trust and reciprocity. Furthermore, the 
knowledge used to understand and solve the problems are mutually created.  
This conclusion challenges the traditional understanding of both the profes-
sional’s role as the neutral giver and the client’s role as the dependent re-
ceiver. 

Summarizing chapters 
The PO as a new actor in the field of social psychiatry has the function of up-
holding the legitimacy for existing organisations and their professionals, oc-
cupying a domain and taking on assignments that were left vacant by them. 
The negotiated rights model changes the administrative practice and allows for 
specialisation among (especially) social workers who refine their assignment 
to needs assessment. This is interpreted as a possible sign of the professionali-
sation of social workers within the field. 
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Furthermore, the PO functions as “organisational transparency” while dimin-
ishing the domain of discretion for other professionals. This is achieved by ob-
serving and reporting issues to the managerial board as well as to the National 
Board of Health and Welfare. The discretional domain of the PO though, is 
wide, with weak borders and could thoroughly be described as a having the 
shape of a hula hoop rather than a donut (Dworkin 1978). 
The professional role of the PO builds on a reciprocative relationship with the 
client. The client role is also different from the traditional belief of being the 
receiver asking for knowledge, but instead being someone possessing knowl-
edge and contributing to a common knowledge base. The professional role de-
veloped by the PO derives its jurisdiction from a mandate given by the users. 

Conclusions and Discussion 
The PO services brought about a new idea of professionalism, suggested in 
conclusion, which could be called ”user-mandated-professionalism” in an 
analogy with the logic of organizational professionalism and occupational pro-
fessionalism as described by Julia Evetts (2006). User-mandated-
professionalism is then denoted first and foremost by the lack of an academic 
knowledge base, but on the contrary has a knowledge base built together by 
the professional PO and the service user.  

The establishment of a negotiated rights model, which divides the tasks of 
needs assessment as the assignment of the social worker and advocacy as the 
assignment of the PO, suggests some consequences for the role of social work. 
According to the International Association of Schools of Social Work 
(IASSW) and the International Federation of Social Workers (IFSW) the main 
assignment for social work is advocacy for persons in exposed situations. 
While sourcing out this assignment and keeping the organizational task of 
needs assessment, social workers take a step towards specialisation, but at the 
same time, this process raises questions as to what happens to social work’s 
legitimacy when it leaves the original foundation of its jurisdiction.  

The wide discretion of the PO opens up questions about the rule of law. 
The sharing of knowledge and power with the client makes the client jointly 
responsible for the actions taken. Moreover, there is no public authority that 
exercises inspection of services, leaving already exposed persons in a vulner-
able situation. 

The PO service was suggested by the National Board of Health and Wel-
fare in 2005 to be statutory by law. This has, however, not occurred. Being 
part of a value system that emphasizes citizenship and integration in society of 
persons with psychiatric disabilities, the PO service is not congruent with the 
value system that expresses the need of evidence-based methods, measures for 
obtaining control, and restricted freedom for potentially dangerous persons, 
which has been increasing in dominance since the murder of the Swedish  
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Minister of Foreign Affairs, Anna Lindh in 2003 (RSMH 2003). Using the in-
terpretation of Human Service Organisations as dependent on existing value 
system according to Hasenfeld (2000), the PO service is then left with a weak-
ening legitimacy and exposed to the priorities of the local context. 

Finally, a new study is suggested, which combines the demands for ser-
vices to be evidence-based and the findings that the PO service according to 
clients contributes to their recovery process. A randomised study aiming to 
examine the evidence of the PO service’s influence on the recovery processes 
for the clients would be possible to carry out, by operationalising the concept 
of “recovery” and by using the three sources of evidence (Sackett 1996): re-
search, the service users’ perspectives and professional experiences. 
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