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Personligt ombud 

”Jag har trivts jättebra att få jobba nära människor, att få stå på deras sida eftersom jag tror 
på människor och inte samhällen” 

 

En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara ett personligt 
ombud  

 
 

Case manager 
”I have really liked to work close to people, to be able to be on their side since I believe in 

human beings not societies” 

 
A quality-based study about the experience of being a case 
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Sammanfattning 
Det personliga ombudets uppdrag kommer ifrån klienten själv, vilket medför ett större 
brukarinflytande och delaktighet i beslut som berör individen. Denna studie genomförs med 
en kvalitativ metodansats och har syftet att undersöka hur personliga ombud upplever sin roll 
i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Fenomenologiska analysmetoden 
används i studien. Resultatet visar på att upplevelsen i rollen som personligt ombud är det 
viktigt att jobba för klienten, på dennes uppdrag och vilja, vara följsam och lyhörd för 
önskemål. Att visa för klienten på vilka alternativ och möjligheter till insatser som finns i 
samhället utan att ta makten ifrån klienterna är viktigt. De personliga ombuden poängterar att 
klientens behov ska vara det centrala, och dennes syn på sin tillvaro ska stå i fokus och 
representeras. Det personliga ombudet tar klientens sida, stöttar i detta, och främjar till det 
goda och leder klienten framåt. Begränsning i arbetet som personligt ombud upplevs komma 
från klienterna själva utifrån insatser, den komplexa livssituation klienterna befinner sig i och 
av samhället. Det finns en komplexitet i att som personligt ombud inte verka för någon 
myndighet. Fördelarna är att det skapar mer handlingsutrymme, nackdel att se problemen för 
individen men inte vara kapabel att fatta beslut eller bistå med direkta insatser.  
 
 
 
 
Nyckelord: Personligt ombud, personer med psykiska funktionshinder, klientens uppdrag 
	  
  



 
 

 

Innehållsförteckning 
1.	  Inledning	  ........................................................................................................................................	  3	  

1.1	  Tidigare	  forskning	  och	  teoribildning	  ................................................................................	  4	  
1.2 Syfte och frågeställningar	  ...................................................................................................................	  9	  

2.	  Metod	  ...........................................................................................................................................	  10	  
2.1 Fenomenologi som metod	  ..................................................................................................................	  10	  
2.2 Urval och urvalsförfarande	  ..............................................................................................................	  10	  
2.3 Intervjuer	  .............................................................................................................................................	  11	  
2.4 Kvalitetsaspekter	  ................................................................................................................................	  12	  

2.4.1 Trovärdighet	  ...................................................................................................................................................	  12	  
2.5 Generaliserbarhet	  ...............................................................................................................................	  13	  

2.5.1 Naturalistisk generalisering	  .......................................................................................................................	  13	  
2.5.2 Analytisk generalisering	  .............................................................................................................................	  14	  

2.6 Bearbetning och analys	  ......................................................................................................................	  14	  
2.7 Etiska reflektioner	  ..............................................................................................................................	  15	  
2.8 Metodologiska reflektioner	  ...............................................................................................................	  16	  

3.	  Resultat	  ........................................................................................................................................	  18	  
3.1 Beskrivning av personerna i målgruppen för personligt ombud	  .............................................	  18	  
3.2 Behov av stöd till personer med psykiska funktionshinder	  .......................................................	  19	  
3.3 Brukarinflytande	  ................................................................................................................................	  19	  
3.4 Livssituation för personer med psykiska funktionshinder	  ........................................................	  20	  
3.5 Arbetsuppgifter för personligt ombud	  ...........................................................................................	  21	  
3.6 Möjligheter i arbetet som personligt ombud	  ................................................................................	  21	  
3.7 Begränsningar i arbetet som personligt ombud	  ...........................................................................	  22	  
3.8 Beskrivning av det egna uppdraget som personligt ombud	  ......................................................	  23	  

4.	  Analys	  ...........................................................................................................................................	  25	  
4.1 Det sista analyssteget i fenomenologisk analysmetod	  .................................................................	  27	  

5.	  Diskussion	  ..................................................................................................................................	  29	  
6.	  Referenser	  ..................................................................................................................................	  30	  

Bilaga	  1.	  Informationsbrev	  ........................................................................................................	  32	  

Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  1	  ............................................................................................................	  33	  
Bilaga	  3.	  Intervjuguide	  2	  ............................................................................................................	  35	  



 
 

 3 

1. Inledning 
 
Idag finns det 450 miljoner personer i världen som har psykiska och neurologiska problem 
och det är av vikt att det finns adekvat vård i samhället för personer med psykisk sjukdom att 
tillgå (WHO, 2006). Psykiskt funktionshinder är ett begrepp som avser att relatera till 
konsekvenserna av psykisk sjukdom (SOU, 2006:5). Att klara av det vardagliga livet, så som 
att sköta hälsa, kontakt med myndigheter och nära relationer är förenat med svårigheter. Som 
en följd av psykisk sjukdom tillgodoses inte personer med funktionshinder en sysselsättning 
som är meningsfullt, ett fungerade boende eller bra kroppslig vård. Personer med psykisk 
sjukdom lever i en utsatt livssituation, både i förhållande till andra grupper med 
funktionsnedsättning och jämfört med befolkningen i övrigt har dessa personer sämre 
levnadsförhållande (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Det stöd som idag ges till personer med psykiska funktionshinder i Sverige bygger på 
arbetsformen Case management som växte fram i USA, under 1940-talet. Fokus kom att ligga 
på att ge information och vägleda vårdsökande till behandlingsprogram av lämplig sort och ge 
tidigare patienter samhällsintegrerad stöd (Järkestig Berggren, 2006). Insatsen för den 
enskilde individen kan vara olika i omfattning och intensitet, den kan pågå från några 
månader upp till flera år beroende på vilket stöd och behov som anses vara lämpligt för den 
enskilda personen samt vilken modell som används. En modell som finns är Assertive 
Community treatment (ACT), ACT utgår ifrån ett team med ett antal olika kompletterande 
kompetensprofiler, vanligen psykiatriker, sjuksköterska och socialarbetare. Dessa har ansvaret 
för samordning och behandling och personalteamet får rollen som personligt ombud för 
patienten eller klienten (Socialstyrelsen, 2011). Personer med schizofreni, psykos, 
personlighetsstörning och andra allvarliga psykiska funktionshinder var tidigare 
huvudgruppen för denna Case management-modell men idag har också personer med 
beroendeproblematik av allvarlig karaktär kommit att ingå. I Sverige har personligt ombud sin 
förebild ur ACT, men innefattar en lägre intensifiering än Case management (Socialstyrelsen, 
2011). 

Det personliga ombudets (PO) arbete är ämnat att ge stöd på så sätt att personer med psykiska 
funktionshinder kan tillgodose sina samhälleliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2014). 
Kommuner som har verksamheter med personligt ombud kan söka statsbidrag till detta genom 
socialstyrelsen och länsstyrelsen. Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år. 
Socialstyrelsen står också som ansvarig för att leda, samordna, definiera arbetsuppgifter för 
det personliga ombudet samt utveckla och stödja verksamheterna. Huvudmannaskapet ligger 
på kommunen och socialtjänsten att efterfölja riktlinjerna för statsbidraget enligt 
socialstyrelsens utfärdade instruktioner (Socialstyrelsen, 2011). Uppdragsgivaren för 
personligt ombud är vanligen den enskilda kommunen och som medfinansiärer i cirka var 
tionde verksamhet finns landstinget. Stiftelser, vårdförbund eller ideella föreningar kan också 
stå som ansvarig för verksamheten. Organisatoriskt ska personligt ombud verka fritt från 
ansvarig myndighet och ska således arbeta oberoende socialtjänsten i kommunen 
(Socialstyrelsen, 2009).  

 
 
 
 



 
 

 4 

1.1 Tidigare forskning och teoribildning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. En närmare beskrivning av vad ett 
personligt ombud är och dess funktion i svensk kontext ges, utmaningar och möjligheter i 
arbetet som personligt ombud presenteras och en inblick i innebörden av att inneha psykiska 
funktionshinder introduceras. För att få en möjlig bild av vad det kan innebära att vara 
personligt ombud är det av relevans att söka kunskap utifrån olika aspekter. För att få kunskap 
om vad ett personligt ombud och dess funktion är, är det av relevans att förstå utmaningar och 
möjligheter. Utmaningar och möjligheter står i relation till personerna som är aktuella för ett 
personligt ombuds målgrupp, det vill säga, personer med psykiska funktionshinder.  
 
I det följande avsnittet kommer också två teoriansatser att redogöras för; empowerment och 
det salutogena synsättet. Ansatserna är relaterade till att förstå de personliga ombudens 
upplevelse av sin roll utifrån innebörden i uppdraget av deras arbete med personer med 
psykiska funktionshinder. Ansatserna lyfter upp aspekter av ett framgångsrikt ledarskap i 
professioner som innefattar möten med andra människor. Det induktiva förhållningssättet 
präglas av att inom fenomenologisk forskning är empirin i fokus, det vill säga, det är inte 
förrän efter inhämtat material teorier kan skapas (Szklarski, 2009). Detta kopplas samman 
med att i upplevelsen av att vara ett personligt ombud ligger rollen i att leda sina klienter 
framåt i sitt liv, ge egenmakt och ta fasta på det goda i klienternas liv. 
 
Den svenska psykiatrireformen som skede år 1995 och den nya yrkesgrupp som kom att 
skapas, personligt ombud var menat att möjliggöra för personer med psykiska funktionshinder 
att verka i samhället som övriga medborgare (Järkestig Berggren, 2011). I syftet med den 
svenska psykiatrireformen 1995, var detta ett utav kriterierna för reformen. Den sociala 
integrationen och att stärka den enskilda i att vara i ett socialt sammanhang ligger i det 
personliga ombudets roll att utveckla. Det hälsofrämjande arbetet är i fokus (Klockmo, 
Marnetoft & Nordenmark, 2012). Piscator och Nyström (2007) har gjort en studie på tre 
psykosmottagningar i södra mellansverige med sju patienter. Resultatet visar på att 
intervjupersonerna pratar om tillbakadragandet i termer av skydd (Piscator & Nyström, 2007). 
Kontakten med öppenvård, vänner, andra människor och övriga relationer uppfattades som 
stressande men det kunde också handla om att känna sig missförstådd när personen tyckte sig 
blivit diagnostiserat fel. Att bearbeta skuldkänslor och andra inre känslor som kom att bli 
skrämmande kunde också tillbakadragandet ses som en konsekvens av. En annan person 
pratar om den komplexa verklighetsuppfattningen, vilket bidrar till att den blir företrädare för 
uppfattningen om omvärlden (Piscator & Nyström 2007).  
 
Samordnade insatser från flera professionella grupper är något som det ligger i det personliga 
ombudets uppdrag att verksamheten ordnar. Behandling av medicinskt slag, bistånd från 
Socialtjänst eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) kan vara 
exempel på områden. Insatserna lämplighet diskuteras i samråd med klienten (Järkestig 
Berggren, 2011). För personer med psykiska funktionshinder kan det finnas en olust i att 
känna sig dumma, och är därför rädda för att söka hjälp (Piscator & Nyström, 2011). Det 
personliga ombudets uppdrag kommer ifrån klienten själv, vilket medför ett större 
brukarinflytande med insyn och delaktighet i beslut som berör individen själv. Den insats som 
personer med psykiska funktionshinder är berättigad till ligger i det personliga ombudets 
uppdrag att samordna och se till att det efterföljs (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012). 
Det tillbakadragandet som kan ske vid en psykisk sjukdom blir en form av frizon för personer 
med psykiska funktionshinder, ett sätt att undvika påfrestningar. Samtidigt ger en del ut av 
intervjupersonerna uttryck för det goda i att tillhöra en gemenskap och att hjälp behövs, 
eftersom denne själv har svårt att bryta den onda spiralen (Piscator & Nyström, 2007). 
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Brukarinflytandet och det faktum att personliga ombudets uppdrag kommer ifrån klienten 
själv ger möjlighet till att ta makten över sitt eget liv. Empowerment som begrepp kommer 
ifrån USA men är ett begrepp som i dagsläget inte har någon översättning av lämplig sort som 
passar i en svensk kontext. Ordet empowerment innefattar många olika innebörder. Kraft, 
styrka och makt är tre delkomponenter utifrån vad begreppet har sin grund i (Askheim & 
Starrin, 2007 s. 9). Detta handlar om på vilket sätt vi vill kunna påverka våra egna liv. Dessa 
ord syftar på önskningar att vilja uppnå. Personliga egenskaper går också att utröna utifrån 
begreppet och kan handla om delaktighet, självkänsla, medborgarskap, social support, bland 
annat (Askheim & Starrin, 2007). Människan som kapabel att själv se vad som krävs för att 
bemästra sitt liv, att personen själv vet bäst hur att leva sitt liv utifrån att goda förutsättningar 
finns är ett förhållningssätt utifrån empowerment bör förstås, oavsett inom vilken gren den 
används (Askheim, 2007). Swift och Levin (1987) diskuterar begreppet empowerment som 
den möjlighet till egenpåverkan den människan har på sitt liv. Begreppet kan ses utifrån två 
aspekter, dels på det sätt människan utvecklar sättet att se på sig själv, som till exempel en 
kompetent person, har en god självkänsla och innehar makt. I vilken grad personen anser sig 
känna empowerment är högst subjektiv, men beroende på i vilken kontext personen rör sig i 
förhåller sig också begreppet till den verkligheten, vilket är objektet. Den andra aspekten av 
begreppet kan ses utifrån en utveckling över tid som leder fram till ett visst resultat (Swift & 
Levin, 1987). 
 
Hur professionella yrkesverksamma i Sverige, både inom psykiatriskvård och också i 
socialtjänst ser på det behov som personer med psykiskt funktionshinder behöver och hur 
personernas levnadsvillkor ser ut är något som Jansson, Sonnander och Wiesel (2003) redogör 
för i sin studie. Resultatet visar att vård och behandling är ett behov som personer med 
psykiska funktionshinder behöver tillgå (Jansson, Sonnander & Wiesel, 2003). Svårigheter 
med att umgås med andra och tillhöra social sammanhang och mellanmänskliga relationer kan 
vara svårt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta eftersom denne inte känner 
personerna i fråga, vilket blir skrämmande och intervjupersonen tyckte sig inte ha en naturlig 
fallenhet för människor, som andra har för varandra. Det är också en fråga om ett medicinskt 
behov och att stötta i att stärka personens kompetens i sociala relationer, vilket professionella 
inom psykiatrin och socialtjänst ansåg vara ett av det mest rapporterade behoven (Jansson, 
Sonnander & Wiesel, 2003).  
 
Personer med psykiska funktionshinder är inte en homogen grupp, varje individ har egna mål 
och drömmar som vill uppfyllas (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark 2012). I och med det 
personliga ombudets insyn i verksamheterna sker det i större utsträckning en klarhet i olika 
professionellas arbete. Tidigare har socionomens handlingsutrymme varit stort, att själv 
besluta om det behov klienten behöver, men nu har det personliga ombudet rollen och 
handlingsutrymmet att kunna formulera klientens behov. I och med detta blir det personliga 
ombudet en representant för klienten och socionomen verkar för organisationen (Järkestig 
Berggren, 2011). Personliga ombud verkar inom det svenska välfärdssystemet men utifrån en 
fristående position. Myndighetsbeslut och andra beslut av medicinska och behandlande art 
kan inte det personliga ombudet göra eftersom denne inte jobbar för någon myndighet 
(Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012). Utbildningar som bl. a socialarbetare, 
psykiatriker, sjuksköterskor och terapeuter är utbildningar som många personliga ombud har i 
grunden men att jobba som personliga ombudet kräver ingen specifik utbildning för 
uppdraget, vilket kan kännetecknas av yrkesmässighet av låg grad. Detta kan medföra 
svårigheter med att ge adekvat bemötande (Järkestig Berggren, 2011). Priest, Dunn, Hackett 
och Wills (2011) har gjort en studie med yrkesverksamma personer som jobbar med personer 
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med psykiskt funktionshinder. Studien är baserad på fokusgruppsintervjuer med 26 personer 
på Community Mental Health Team och ett Community Substance Misue Team i England. 
De yrkesverksamma beskriver svårigheter med att ge lämpliga insatser utifrån individuella 
förutsättningar. Att stödja en person med psykiskt funktionshinder kan vara svårt eftersom det 
finns en komplexitet i att arbeta med den målgruppen. Det behov som först kan se ut att 
behövas tillgodoses är inte alltid statiskt och kan bli alltmer komplex. Ingen och alla är 
potentiella personer att ta del av deras arbete. Bristande kompetens är en annan faktor som 
kan skapa svårigheter i arbetet (Priest et. al 2011).  
 
Det finns en viss okunskap om vad ett personligt ombud är, hur arbetet ser ut och vad nyttan 
kan vara (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012) I Priest (et, al. 2011) studie ges exempel 
från de yrkesverksamma med upplevelsen av att andra samverkanspersoner inte har haft 
förståelse för dennes arbete. I arbetet med personer med psykiska funktionshinder kan det 
finnas olika sätt att uppfatta vad som anses vara problembilden och hur detta ska lösas skiljer 
sig från socialarbetare till socialarbetare och från organisation till organisation. Det faktum att 
teamarbetet sker med olika yrkesgrupper innebär att termen psykisk hälsa tenderar att skifta 
beroende på arbetsgrupp. Detta kan medföra att servicen som är ämnad att ges inte alltid 
passar personerna i målgruppen (Priest, et al. 2011).  
 
En annan utmaning med att jobba med personer med psykiska funktionshinder kan handla om 
begräsningar av tidsaspekten om hur länge en person ska ta del av stödet, om att någon ska bli 
frisk och inte vara i behov av stöd, men att i verkligheten är det svårt att tillämpa. Vidare är 
samverkan en annan aspekt. Det faktum att olika organisationer har olika mål för arbetet och 
det kan också påverka den enskilda arbetaren. I vissa fall finns det områden där dessa 
förväntas täcka upp men inte har kunskap inom, men trots det ändå ska utföra. Den insats som 
anses lämplig att ges kan också gå stick i stäv med vad klienten själv vill eller anser (Priest, et 
al. 2011).  
 
I en studie har intervjuer med 22 stycken personliga ombud i Sverige gjorts för att undersöka 
vilka strategier dessa använder för att kunna stödja personer med psykiska funktionshinder i 
deras vardag. I studien beskriver personliga ombud att klienten ska få förklarat för sig om hur 
det svenska välfärdssystemet fungera och hur olika myndigheter samverkan och hur det kan 
komma att påverka klienten. Ett personligt ombud bär stort ansvar för att samordna träffar och 
hålla kontakt med andra myndigheter. PO redogör för sina klienter deras medborgerliga 
rättigheter och hur dessa kan utnyttjas. Utifrån denna presentation görs klienten delaktigt, är 
medveten och reflekterande överväger olika insatser. Personen ska känna att denne äger sin 
röst att kunna göra bra beslut och bli motiverad till detta (Klockmo, Marnetoft & 
Nordenmark, 2012).  
 
På vilket sätt en klient ser på sin livstillvaro och känner mening med livet och tilltro att klara 
av vardagen och känner att det är värt att leva, trots begräsningar av det psykiska 
funktionshindret och det behov det skapar ska ett tillfredställande liv vara uppnåbart. Detta är 
vad som kallas ’ recovery-oriented care’ (McKenna, Furness, Dhital, Park, & Connally, 2014 
s.63). Denna hållning är mer effektiv och det har visat sig mer tillfredställande inom 
hälsovården i Australien (McKenna et. al, 2014). Den Recovery-oriented hållningen är något 
som Sverige har närmat sig i den svenska psykiatrivården. De personliga ombuden i studien 
beskriver att en strategi att jobba recovery-oriented är att just fokusera på det goda och det 
som fungerar i klientens liv, den motivation klienten har och bygga vidare på det. Utifrån vad 
klienten ger för önskemål, föreslår PO är en tänkbar lösning. Det är av vikt att klienten känner 
att det blir framsteg och en fortsatt utveckling under den period denne är i kontakt med ett PO. 
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Att hjälpa klienten att sätta ord och tillsammans definiera mål är POs uppgift, och ofta är 
klienten klar över vilket behov som behöver tillgodoses. Resultatet i studien visar på att 
klientens missnöje med hur kontakten med andra myndigheter har skett är en vanlig orsak att 
ta kontakt med ett PO. PO i Sverige menar på att många gånger läggs det stor tyngd på 
klienten. Olika budskap ges, eftersom, beroende på vilken myndighet klienten har kontakt 
med presenteras olika förslag och beslut. Tidigare kan klienten ha haft kontakt med femton 
olika professionell från olika myndigheter som jobbar utifrån olika målbilder (Klockmo, 
Marnetoft & Nordenmark, 2012). Personliga ombuden beskriver att ofta vill klienten upplevas 
som ”normal” och vara i sammanhang med andra ”normala” människor (Klockmo, Marnetoft 
& Nordenmark, 2012 s. 11). Många gånger lever klienten i en tillvaro med många problem 
och när denne kommer till det personliga ombudet finns stöd med att göra prioriteringar i vad 
som måste göras, utifrån vad klienten anser vara ett problem (Klockmo, Marnetoft & 
Nordenmark, 2012). Stödet kan handla om att behålla ett jobb, byta bostad, få hjälp med 
ekonomin och söka utbildning.   
 
Prioriteringarna och önskemål som personliga ombuden hjälper klienterna är viktigt för att 
leda klienten framåt i sitt liv. Antonovsky är grundaren till idén om det salutogena synsättet. 
Det salutogena synsättet kom att växa fram utifrån den forskning Antonovsky började med, 
om vad som gör människor sjuka, det patogena. Denna forskning var menat att söka förståelse 
för orsaker till det patogena men också utveckla preventivt arbete gällande sjukdomar 
(Hanson, 2010). Antonovsky kom att upptäcka att trots att människor som levde under samma 
svåra förutsättningar och under destruktiva förhållanden ändå inte blev sjuka. Han fann ett 
intresse i att forska vidare om vad denna upptäckt hade sin grund i. Antonovsky menade på 
det är av minst lika stor vikt att titta på det friska och vilka möjligheter det kan ge för den 
enskilda individen att känslan av tillfredställelse och hur detta ska uppnås. Framgångsfaktorer 
och välmåendes roll för hälsa är väsentligt att söka svar på, vad det är som fungerar (Hanson, 
2010).  
 
Stort fokus inom det salutogena synsättet är att ta vara på och vara lyhörd för det positiva 
tillgångar och värden en människa har. Ett gott ledarskap utifrån denna hållning är viktigt, det 
är ledarens roll att för sina deltagare genom ledarskapet konkretisera begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Inom synsättet ska ledarskapet präglas av att se till det som 
är fruktbart hos personen i fråga, det negativa, missnöjet omvandlas till möjligheter och 
omformuleras till önskemål (Hanson, 2010). Människan måste förstås som bärare av svaren 
och ska således involveras genom direktkommunikation mellan ledaren och individen. En 
förflyttning av fokus från problem till möjligheter ökar att sträva att uppnå det goda. (Hanson, 
2010). Det salutogena synsättet går att sammanfatta med två huvudfrågor; vad vill vi uppnå? 
Vilka faktorer kan bidra till att vi lyckas med det? (Hanson, 2010, s.59). 
 
I sin studie (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012) lyfter personliga ombuden för studien 
fram att det inte är alltid saker och ting blir vad det var menat med insatsen från början, trots 
en klar plan över hur klient och PO har planerat insatsen. Detta eftersom klientens egna 
önskningar är i fokus och kan ändras över tid, utifrån att klienten måste få se att framsteg 
göres är agerandet från PO viktigt. PO måste agera effektivt och direkt svara upp på 
önskningar, det viktigt att klienterna måste få drömma och få stöttning till att drömmarna kan 
uppnås. Ett PO berättar att denne aldrig fattar några beslut utan att fått ett godkännande från 
klienten. Det slutgiltiga beslutet ligger i klientens händer. Detta kräver också deltagande från 
klienterna, att till exempel att deras klienter helst ska själva ringa telefonsamtal till olika 
myndigheter men med stöttning av PO som finns i samma rum och ifall inte klienten kan 
närvara sker uppföljning omedelbart med tät dialog. Självständighet och eget ansvar hos 
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klienten bygger också på att personen håller vad den lovat med andra myndigheter och gör det 
som denne och PO har kommit överens om. För att klienten ska kunna fatta egna beslut krävs 
också att PO skapar förutsättningar för detta genom att tillsammans med klienten förbereda 
denne inför exempelvis möten med andra samverkanspartners, så som socialtjänst, 
arbetsförmedling. I detta fall kunde PO vara en talesperson för klienten. Inga direkta beslut 
rörande klienten själv kan göras av det personliga ombudet, men deras roll är mycket 
värdefull utifrån andra aspekter. Personliga ombudets uppdrag blir således bred i omfång, 
klientens liv består av olika områden var i PO har möjlighet att stötta klienten i (Klockmo, 
Marnetoft & Nordenmark, 2012). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning visar på den komplexitet som finns i arbetet som personligt ombud, både 
utifrån utmaningar och möjligheter. Det finns ett dilemma gällande bristande kompetens hos 
personliga ombud och yrkesverksamma i förhållande till personer för målgruppen. 
Samverkanssvårigheter utifrån olika målbild presenteras för yrkesverksamma som möter 
personer med psykiska funktionshinder i sitt arbete, i samarbetet med andra myndigheter och 
aktörer i samhället. Forskningen lyfter upp vikten av yrkesverksamma med kompetens om 
vad det kan innebära att ha psykiska funktionshinder. Mot bakgrund av detta är jag intresserad 
av att närmare studera upplevelsen av att vara ett personligt ombud.  
 
Syftet med studien är:  
att undersöka hur personliga ombud upplever sin roll i arbetet med personer med psykiska 
funktionshinder. 
 
 
Frågeställningarna är: 
 

§ Vilka möjligheter upplever det personliga ombudet att det finns i arbetet med personer 
med psykiska funktionshinder?  

 
§ Vilka begränsningar upplever personliga ombud att det finns i arbetet med personer 

med psykiska funktionshinder?  
 

§ Hur vill personliga ombud beskriva sitt uppdrag som personligt ombud? 
 

 
§ Hur beskriver personliga ombud personerna i deras målgrupp? 
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2. Metod 
 
2.1 Fenomenologi som metod 
I denna studie används en fenomenologisk analysmetod för att söka förståelse för upplevelsen 
av fenomenet att vara ett personligt ombud. Filosofen Edmund Husserl har utvecklat det som 
kom att ligga till grund för fenomenologin som inriktning. Husserl menar på att hur saker och 
ting uppfattas, utifrån detta grundas och inhämtas kunskap (Husserl, 1995). Sociologen Alfred 
Schütz är också en av grundarna till den fenomenologiska riktningen och hans forskning 
betecknas som samhällsfilosofisk, metodologisk eller vetenskapsfilosofisk. Han menar på att 
verkligheten för det som ämnas forska om och söka kunskap om måste vara bestämd. Det är 
inte förrän detta är gjort som det går att uttala sig om hur vetenskapen kan utröna kunskap 
(Schütz, 2002). Schütz ville genom att studera verkligenheten och ha detta som utgångspunkt 
vid anpassning av metod försöka utveckla samhällsvetenskaplig, vetenskapsfilosofi, 
kunskapsteori eller metodologi (Schütz, 2002). Det finns en problematik i att låta metoden 
styra genom olika delkrav för vetenskapligheten, det finns således risk att inte upptäcka att 
verkligheten behöver studeras skilt från den metod som ligger till grund för att få kunskap om 
det studerade. Vid utgångspunkt från metoden kan det uppstå problem genom att det blir för 
stort fokus gällande metoden och själva verkligheten anpassas efter denna och kopplas 
samman med den verklighet som kunskapen kan utrönas med genom den vetenskapliga 
metoden. Enligt Schütz (2002) är livet i sig ett fenomen och reflektionen om detta, där med är 
det inte förrän i efterhand när människans handlande är fullbordat som det går att uttala sig 
om meningen i livet, i fenomenet (Schütz, 2002).  
 
Fenomenologin beskrivs som forskningsmetod utifrån vissa kriterier som måste höra till detta. 
För att det första kriteriet ska uppnås måste det studerade och kunskapsforskningen gälla ett 
fenomen samt också vara av intresse i en viss tid, eller av ett specifikt intresse, en upplevelse 
av ett fenomen. Det som är av mest relevans i den upplevelse som ska forskas på ska lyftas 
fram och inriktas på detta, vilket är det andra kriteriet (Szklariski, 2009).  
 
Likt filosofin är den samhällsvetenskapliga inriktningen av det fält fenomenologin sker. 
Essensen i fenomenet är i fokus och är menat att studeras närmare och presenteras, vilket är 
analysmetodens syfte (Szklariski, 2009). På vilket sätt en person uppfattar och har erfarenhet 
av något i omvärlden är kvalitativt skilda åt, om ett antal olika personer ges frågan om ett 
visst fenomen så går det att utröna olika uppfattning om detta (Dahlgren & Johansson, 2009). 
Oftast i fenomenologiska studier genomförs datainsamling genom självrapporter, intervjuer 
eller en kombination av dessa två och som forskare använder man sig antingen av 
ostrukturerade eller semistrukturerade frågor (Szklarski, 2009). Den fenomenologiska 
forskningen kan förstås utifrån egenskaper som förståelseinriktning och induktivt 
förhållningssätt. Förförståelseinriktning förstås utifrån intresset av att försöka förstå hur 
individen ser på innebörden av det aktuellt undersökta. Tolkningen av denna individuella 
innebörd är av intresse för att få insikt och kunskap om detta. Helhetstolkningen och 
kontexten är viktig när det kommer till att förstå och beskriva sammanhanget i erfarenheter 
människor kan uppleva av olika företeelser. Det induktiva förhållningssättet präglas av att 
inom fenomenologisk forskning är empirin i fokus, det vill säga, det är inte förrän efter 
inhämtat material teorier kan skapas (Szklarski, 2009).  
 
2.2 Urval och urvalsförfarande 
Jag var intresserad av att för min studie ta kontakt med personliga ombud, jag gjorde ingen 
avgränsning gällande ålder, kön eller andra faktorer utan själva upplevelsen av att vara ett 
personligt ombud var i fokus för min forskning. Jag valde att ta kontakt med samtliga 
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personliga ombud på en ort, men på grund av anonymitetsskäl nämns inte vilken ort. Jag 
lottade två namn bland personliga ombuden att ringa och fråga om deltagande. Ingen utav 
dessa personer svarade vid samtal och jag provade ringa övriga på listan. Innan jag hade ringt 
till alla på listan fick jag svar av ett personligt ombud i telefon. Personen ifråga lovade att 
lyfta min förfrågan om intervjupersoner hos personalgruppen. Två stycken personliga ombud 
sa ja till deltagande. Jag intervjuade två personliga ombud för enskilda intervjuer.  Detta 
urvalsförfarande kan liknas vid ett ut av de typerna av icke-sannolikhetsurval, 
bekvämlighetsurval.  
 
Bekvämlighetsurval utgår ifrån att forskaren kommer i kontakt med personer finns 
tillgängliga för tillfället. Det kan handla om en specifik grupp av personer som forskaren 
avser att forska om och det är relevant att ta kontakt med just dessa personer (Bryman, 2011).  
Fördelen med urvalet är att det är stor möjlighet att forskaren får stort deltagande och resultat 
som visar sig vara av stort intresse. De nackdelar som finns med bekvämlighetsurval som 
förfarande är att resultaten är mycket svårt att generalisera. Detta eftersom deltagandet inte 
kan anses representativ för den hela populationen och personerna för forskningen som för 
tillfället fanns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011).  
 
Jag valde att ta kontakt med samtliga personliga ombud på en ort, de personliga ombuden var 
min specifika grupp av personer som jag fann intressant och relevant för min forskning. 
Fördelen med att ta kontakt med dessa personliga ombud och sannolikheten att jag skulle få 
kontakt med personliga ombud var stort. Dock kan jag utifrån de två personliga ombud jag 
kom i kontakt med inte göra några generaliseringar om att vara personligt ombud i Sverige i 
stort, utan bara uttala mig om dessa två på denna arbetsplats och för min studie och deras 
subjektiva upplevelse och tankar om detta. Mitt förfarande gällande att jag bad ett ut av de 
personliga ombuden att lyfta min fråga om deltagande kan ses utifrån ett snöbolls- eller 
kedjeurval. Snöbollsurval kan i viss mån liknas vid ett bekvämlighetsurval på så sätt att 
genom att forskaren i ett första skede får kontakt med ett fåtal personer relevanta för 
undersökningen kommer i kontakt med ytterligare personer för studien (Bryman, 2011). Jag 
fick kontakt med ett personligt ombud genom bekvämlighetsurvalet, i kontakten med denne 
efterfrågades ytterligare kontakt med personliga ombud, varpå frågan om deltagande lyftes i 
personalgruppen relevant för undersökningen. Det är svårt att, som i bekvämlighetsurval 
också i snöbolls-eller kedjeurval dra några slutsatser om representationen av populationen i 
stort (Bryman, 2011).  
 
2.3 Intervjuer 
Inhämtande av data genom empiri består av två intervjuer med personliga ombud, utifrån en 
kvalitativ semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna ligger till grund för den inhämtade 
empirin skedde utifrån en semistrukturerad kvalitativ intervju formulerad utifrån frågor med 
olika teman. Frågorna var av öppen karaktär och guiden följdes flexibelt för att lämna 
utrymme för informanten att svara fritt och vidareutveckla resonemang utifrån spontant 
uppkomna frågeställningar. I utformandet av intervjuguiden fanns syfte och frågeställningar i 
åtanke (Bryman, 2011). Som forskare är intervjuaren, den kvalitative, en stor del av 
intervjusituationen. Beskrivningar, variationer och skillnader är i ett fenomen fokus vid att 
stimulera intervjupersonen att fördjupa. Få en djupare förståelse för upplevelsen och 
handlingsmönster (Kvale & Brinkman, 2014).  
 
Jag utförde två enskilda intervjuer med två personliga ombud, vid två olika tillfällen. 
Intervjuerna spelades in, vilket underlättade för bearbetning av material. Jag hade en 
upplevelse av att båda samtalen flöt på bra, även om intervjupersonerna var för mig sedan 
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tidigare okända. Jag var snarare mer förväntansfull och spänd inför mötet i positiv mening än 
nervös. Jag informerade om de etiska principerna och samtalet påbörjades. Jag tyckte att det 
underlättade för mig att ha den semistrukturerade intervjuguiden, vilket jag också såg 
lämnade utrymme för det personliga ombudet att svara som denne ville och förklara 
resonemang vidare. Jag försökte ha detta i åtanke genom hela samtalet, att inte avbryta, låta 
personen tala till punkt, vara nyfiken och frågvis, ställa följdfrågor och förtydliga frågor. I 
vissa utav frågorna är jag medveten om att frågorna blev på sina ställen ledande eller sluten 
trots ej en intention om detta. Även min kroppshållning och mimik hade jag i åtanke. Detta 
förhållningssätt tog jag med mig vid båda intervjutillfällena.  
 
Intervju nummer ett varade i 40 minuter och intervju nummer två varade i 50 minuter. Båda 
samtalen avslutades med att intervjupersonerna fick frågan om att tillägga, förtydliga eller ta 
bort något som var sagt på intervjun. Från intervjutillfälle ett och två gjordes en 
omförflyttning av intervjufrågorna, intervjufråga ett (se bilaga 2 och 3) valde jag till 
intervjutillfälle två att lägga vid ett senare skede i samtalet. Detta eftersom jag upplevde att 
frågan ställdes för tidigt vid första intervjun och skapade svårigheter för intervjupersonen att 
förstå frågan i sin hela kontext. Det är svårt för mig uttala mig om frågan ändå till trots hade 
lämpat sig lika bra som första fråga till intervjuperson två. Intervjupersonerna jobbar på 
samma arbetsplats och med anledning av detta skiljer sig intervjuguiderna sig åt, på den ena 
finns det bakgrundsfrågor om verksamheten medan på den andra finns dessa inte med. Jag 
tänker mig att dessa ombud har en gemensam utgångspunkt för verksamhetens 
bakgrundsfrågor men ombuden är olika som person och kan ha olika syn på sin roll som 
personligt ombud. Begräsningar i arbetet, synen på vad som är ett gott liv och 
utvecklingspotential var frågor genom intervjupersonernas svar fick mig att reflektera ännu 
djupare och få nya infallsvinklar gällande yrket personligt ombud. 
 

2.4 Kvalitetsaspekter 

2.4.1 Trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen innefattas tillförlitligheten av fyra olika 
bedömningsgrunder; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som måste 
vara uppfyllda för att trovärdighet ska uppfyllas (Bryman, 2002). Tillförlitlighet handlar om i 
vilken mån det som forskaren kommer fram till i sin forskning kan skapa acceptans hos andra 
individer. Detta har i sin tur med att göra med trovärdigheten, oavsett hur många andra 
framställningar av den sociala verklighet kan göras ligger trovärdigheten i den specifika 
forskningen och på vilket sätt forskaren kommit fram till detta. Resultaten ska vara 
trovärdiga, resultaten delges till aktuella personer för forskning för att verifiera att det som 
ämnats studera har forskaren uppfattat på ett korrekt sätt (Bryman, 2002). I vilken grad som 
forskaren har utfört djupodlade beskrivningar av alla sina steg inom forskningen har att göra 
med överförbarhet. Överförbarheten ska ses utifrån i vilken mån det går att överföra resultaten 
till annan situation. Beskrivningarna av de olika stegen vara djupodlad på det sätt att det 
tillfredsställande och kan generera att andra forskare och personer kan granska 
överförbarheten (Gertz, 1973:a och Guba & Lincon, 1985, refererad i Bryman, 2002 s. 355).  
 
För att kunna avgöra fylligheten i forskningsprocessens alla steg är det av vikt att forskaren är 
transparent i sin redogörelse med avseende på val av intervjupersoner, studieguide, 
problemformulering, analys och fältanteckningar med mera. Detta ska redogöras på så sätt att 
utomstående granskare, exempelvis kollegor kan bedöma forskningsprocessen och vilka delar 
som ingått i denna, kvaliteten är det som bedöms. Slutsatser av teoretiskt slag hör också detta 
till. Det ligger i forskarens intresse att fastslå i vilken grad resultaten går att bekräfta. I detta 
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eftersöks en diskussion från forskaren gällande att kunna styrka och konfirmera sin forskning. 
Att som forskare vara medveten om att inom samhällsvetenskapligforskning går inte total 
objektivitet att uppnå, men att denne haft ärligt uppsåt i sitt agerande. Undersökningens 
slutsatser ska inte ha färgats av forskarens egna personliga värderingar eller den teoretiska 
inriktningen (Guba & Lincon, 1985, refererad i Bryman, 2002).  
 
Jag som forskare har gjort intervjuer med två personliga ombud. Intervjuerna har bestått av 
frågor utifrån två intervjuguider. I och med intervjusituationen skapas ett möte mellan mig 
som intervjuperson och de personliga ombuden. De personliga ombuden ges möjlighet att 
själva svara på frågorna på det sätt som själv önskas. Det förs en dialog mellan forskare och 
intervjupersonerna och dessa ges möjlighet att bekräfta det som sägs i samtalet, förtydliga och 
ge en i sina egna ögon en korrekt bild. De båda intervjusamtalen spelades in, vilket stärker att 
det som sas under samtalet är korrekt och samtalet skrevs ned i sin helhet, transkriberades. 
Båda intervjupersonerna fick på egen begäran ta del av transkriberingen, på så sätt har 
intervjupersonerna fått möjlighet att läsa igenom transkriberingarna och ge respons på dessa 
inför det tolkningsarbete som efterföljer och uppsatsversionen för opponeringen. Uppsatsen 
har i och med detta skapat transparens genom att intervjupersonerna har fått godkänna dessa 
delar i processen. I och med att intervjupersonerna fått ta del av uppsatsversionen har 
personliga ombuden givits möjlighet inför slutversionen av uppsatsen ge synpunkter på sin 
egen medverkan. Detta har medfört att om så är fallet, har intervjupersonerna möjlighet att 
avsluta fortsatt medverkan och påverka ändringar till slutversionen av uppsatsen. Resultaten 
för denna specifika studie har således kommit personerna för studien tillhanda att läsa, vilket 
kan verifiera att som ämnats studera har uppfattats på ett korrekt sätt.  
  
Jag som forskare har försökt genom beskrivningar av hur jag gått till väga under min 
forskningsprocess göra det tydligt för utomstående läsare att följa stegen. Jag försökt detta 
genom att beskriva vilka intervjupersoner jag valt för studien, visat informationsbrevet och 
studieguiderna som legat till grund för frågorna under samtalet, transkribering och 
analysmetod. Jag har redogjort för vilken analysmetod jag har använt mig av och för 
innehållet i alla stegen, i det här fallet, fenomenologisk analysmetod. Jag är dock medveten 
om, att även om stegen är redovisade finns kan det för andra forskare och utomstående läsare 
finnas brister i beskrivningar eller inte upplevs tillfredsställande. Jag är också medveten om 
att även om stegen är redovisade och andra forskare följer samma finns det svårigheter i att 
finna samma resultat.  Denna studie utgår ifrån två personliga ombud och deras upplevelse av 
att jobba med personer med psykiska funktionshinder. Detta är en subjektiv känsla och för att 
samma resultat ska vara möjlig förutsätter det att samma intervjupersoner intervjuas och 
samma intervjufrågor ställes och den intervjusituationen är densamma.  Resultatet, det vill 
säga upplevelsen av att vara personligt ombud för dessa två personer kan också vara 
föränderlig över tid och är således inte statisk. Jag som forskare har försökt att agera i god tro, 
att styrka att det jag kommit fram i min studie är korrekt. Jag är medveten om att jag har 
personliga erfarenheter, en förförståelse inför studien men jag har inte avsiktligt låtit dessa 
prägla undersökningens utförande eller slutsatser. Det som framställs i studien vilar på de 
personliga ombudens upplevelse, utifrån syfte och frågeställningar och resultat.  
 

2.5 Generaliserbarhet 

2.5.1 Naturalistisk generalisering  
Naturalistisk generalisering innefattas av den personliga erfarenhet som forskaren har. Utifrån 
de egna erfarenheter byggs det upp en förväntan om hur saker förhåller sig, detta sker snarare 
än att det underbyggs av korrekta antaganden. På så sätt förväntningarna utifrån egna 
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erfarenheter riskera att förvanskas till att vara riktig fakta (Kvale, 1997). Den förförståelse jag 
gick med i denna undersökning gällande personligt ombud har sin grund i både kunskap 
hämtat från tidigare forskning men också personliga aspekter. Jag har egna erfarenheter i och 
med att jag har personer i min närhet som har psykiska funktionshinder och har sett hur det 
kan påverka den enskilda individen i vardagen men också hur det har påverkat mig själv som 
står vid sidan om. Jag har sett det stöd eller avsaknad av stöd dessa personer har fått av 
professionella genom åren, vilket har skapat en bild hos mig av hur samhället och 
myndigheter verkar för personer med psykiska funktionshinder. Jag har en upplevelse av att 
den psykiska ohälsan ökar i samhället och tar del av medias rapportering av detta, jag har gått 
in med egna erfarenheter av att det är viktigt att rätt hjälp ges och att den enskilda individen 
får hjälp. Jag ser detta utifrån mig själv som person men också i min kommande yrkesroll som 
socionom. Även om jag försökte tänka på att inte lägga för mycket vikt vid mina egna 
erfarenheter var detta svårt att frångå. Utifrån min förförståelse skapade jag mig en bild av hur 
intervjupersonerna kanske skulle kunna svara utifrån frågorna. Dock försökte jag vara noga 
med att inte ställa vidare ledande frågor vid sådana tillfällen när frågorna inte svarade upp 
mot mina tänkta svar.  

2.5.2 Analytisk generalisering 
I naturalistisk generalisering kom att mycket handla antaganden som utgår ifrån personliga 
erfarenheter medan den analytiska generaliseringen ska präglas av påståendelogik. 
Påståendena måste följa ett logiskt resonemang och forskaren ska understödja sina 
argumentera genom belägg som visar på korrektheten i försöket att generalisera. En 
diskussion om i vilken utsträckning undersökningens resultat kan ge för en annan situation 
ska forskaren ge en fingervisning om genom diskussion (Bryman, 2002). Denna 
generalisering återspeglas av hur täta beskrivningar är och av innehållet i de olika 
forskningsstegen för forskningen är och har relevans för egenskaperna som jämförs (Kennedy 
1979, refererad i Kvale, 1997, s.211). Det går inte att göra några generella antaganden och 
slutsatser utifrån min studie gällande upplevelsen av att vara ett personligt ombud. 
Intervjuerna för studien är presenterade utifrån två personliga ombuds upplevelser, dessa är 
högst subjektiva och är inte representativ för alla personliga ombud i Sverige.  
 
2.6 Bearbetning och analys 
Båda intervjuerna transkriberades i sin helhet och skrevs ut i talspråk. Innan påbörjad 
transkribering bestämde jag mig för hur, i mitt fall, paus, skratt och suckar skulle presenteras. 
Jag redovisar här för hur dessa olika ord har skrivits ut; paus = …, skratt = //, suck ¨. Detta 
eftersom jag visste att det hade förekommit under intervjuerna och för att underlätta för både 
mig själv och utomstående läsare att få en helhetsförståelse för samtalet. Jag valde att 
tillsammans med ovanstående också att skriva ut exempelvis ord som; eh och ehm för att 
fånga kontentan i samtalet. På detta vis synliggörs den komplexitet i att besvara frågorna, 
olika grader i svårighet och eftertänksamhet innan svar på vissa frågor mer än andra. Vilket 
dessa ord och uttryck tänker jag synliggjorde en del frågors innebörd mer än andra. 
Transkriberingarna skickades på förfrågan av respektive personligt ombud, till dessa för 
genomläsning och möjlighet att påpeka missförstånd och misstolkningar i samtalet eller 
felaktigheter i texthanteringen.  
 
För att kunna genomföra en fenomenologisk analys är det viktigt att forskaren har en från 
början tydlig bild av det som ska undersökas, fenomenet. Detta för att på bästa sätt kunna 
söka tillämpa en fenomenologisk analys. Datainsamlingen sker utifrån det fenomen jag som 
forskare vill studera och inhämtas genom personer som har en upplevelse av fenomenet 
(Robinson & Englander, 2007). Jag som forskare har genomgått detta steg utifrån att studera 
fenomenet av upplevelsen att vara ett personligt ombud. Analysmetoden utgår ifrån Amedeo 
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Giorgis steg i analysarbetet och beskrivs i fyra efterföljande steg. I det första steget läser 
forskaren in sig på sina inhämtade data för att få en helhetsförståelse för datan (Robinson & 
Englander, 2008). I steg två sker indelande av meningsenheter (Robinson & Englander, 2008 
s.50), vilka ska underlätta för kommande steg i analysen (Robinson & Englander, 2008).  Det 
tredje steget i analysen synliggörs meningsenheternas innebörd genom beskrivningar av 
dessa. Ofta ges meningarna en mer vid beskrivning för att lyfta fram vad som sägs mellan 
raderna men det är av vikt att beskrivningarna följer synligt i data. I det sista och fjärde steget 
ska fenomenet som studerats utifrån tidigare steg knytas samman och bilda en struktur för hur 
dessa samspelar med varandra. Strukturen kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv; 
individuella, generella och universella strukturen. Individuell; hur fenomenet ses utifrån 
individen själv, generella; uppnås när det går att uttala sig om fenomenets innebörd från flera 
olika personer. Universella; en beskrivning utifrån en filosofisk aspekt. Eftersträvansvärt för 
studien är att kunna uttala sig om den generella strukturen av erfarenheterna av ett fenomen 
(Robinson & Englander, 2008). Jag har utfört min analys utifrån ovanstående steg. I 
diskussionen presenteras det fjärde och sista steget i analysdelen.  
 
2.7 Etiska reflektioner 
Jag har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra forskningsetiska principer är; informationskravet,  
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte och upplägg. Vidare har också intresset 
för forskningen lyfts upp utifrån aspekter av att skapa en ny kunskap. Informanterna har 
delgivits information om att deltagandet är frivilligt och kan således närsom under 
forskningsprocessen avbrytas (HSFR, 2002). Samtyckeskravet har tagits i beaktande, 
samtycke har inhämtats från informanterna och dessa har ägt sin eget deltagande och 
villkoren för detta. Konfidentialitetskravet har beskrivits för informanterna, att i största 
möjliga utsträckning ska informanterna garanteras att inte personliga uppgifter eller andra 
känsliga uppgifter kommer andra tillhanda. Detta genom förvaring av material för obehöriga 
att ta del av, avidentifiering av namn, avrapportering och andra känsliga uppgifter inte ska 
kunna härledas av forskningen.  
 
Det sista kravet är nyttjandekravet, jag har redogjort för informanterna på vilket sätt 
forskningen kommer att presenteras, att det endast är för forskningsändamålet och ämnar inga 
andra syften. Informanterna är delgivits hur att ta del av forskningen vid färdigställande av 
studien (HSFR, 2002). De forskningsetiska principerna har kommit informanterna till handa 
dels skriftligt genom ett informationsbrev och också muntligt vid intervjutillfällena. På 
begäran av intervjupersonerna har var och en av transkriberingarna skickats till respektive 
intervjuperson för genomläsning. Även analyserna av det transkriberade efterfrågades av 
personliga ombuden, jag har således valt att låta intervjupersonerna läsa igenom 
uppsatsversionen som går upp till opponeringen. Uppsatsen har i och med detta skapat 
transparens genom att intervjupersonerna har fått godkänna dessa delar i processen. Insynen 
har fått konsekvenser för mina tolkningar utifrån den etiska aspekten. Jag har under 
uppsatsens gång med analys och tolkningar tagit i vissa citat i större beaktande i avseende på 
känslighet, uppgifter om intervjupersonerna och känslig information om stad och andra 
uppgifter. 
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2.8 Metodologiska reflektioner 
Inom den fenomenologiska hållningen är det av vikt att jag som forskare sätter den kunskap 
om det jag ska studera åt sidan. Fokus ska istället vara på att söka förståelse för djupare 
mening i beskrivningar som ges (Kvale & Brinkman, 2014). I mitt fall, gäller detta fenomenet 
av upplevelsen av att vara personligt ombud. I och med att jag gjort en fenomenologisk analys 
av dessa två personliga ombuds upplevelse av att vara ett personligt ombud har jag skapat ett 
tolkningsföreträde genom mina analyser och tolkningar genom alla steg i analysen och vad 
intervjusamtalen har frambringat och en koppling till tidigare forskning. Jag har haft i 
beaktande att tolkningen och arbetets delar ska utgå ifrån vad huvudsyftet med uppsatsen är 
samt tolkningen av det sagda ordet, utifrån den fenomenologiska analysmetoden för arbetet 
jag använt.   
 
Inom fenomenologin kom Schütz (2002) att vidareutveckla denna hållning och tala om 
tolkningsscheman. Dessa menar han använd på daglig basis för att skapa förståelse för sin 
livsvärld, ett ut av dessa tolkningsscheman är de erfarenheter som människor har. 
Tolkningsschemat ligger till grund för på vilket sätt vi berättigar våra handlingar som ska 
utföras eller är utförda, tolkningarna för vardagslivet är kallat för konstruktioner av första 
ordning (Schütz, 2002, s.12). Dock är det av vikt inom samhällsvetenskapen att för att kunna 
uttala sig om en kunskap om fenomenet vara förtrogen på vilket sätt människor förstår 
världen, har kunskap om den och agerar därefter. Fakta om verkligheten är aldrig i sig sann 
och enkel, utan är från början selektivt och tolkbar oavsett i vilken kontext den verkar i 
(Schütz, 2002).   
 
Utifrån det resonemang som Schütz (2002) redogör för inom den fenomenologin gällande att 
studera verkligheten är det svårt för mig att förhålla mig objektiv i min framställning i att 
undersöka hur personliga ombud upplever sitt arbete med personer med psykiska 
funktionshinder. Jag själv verkar som person i en livsvärld och med mina erfarenheter går jag 
in med egna föreställningar om det studerade, på sätt riskeras att fenomenologi som 
analysmetod blir målet i sig och inte själva verkligheten. På vilket sätt jag har tolkat det som 
intervjupersonerna sagt under intervjuerna kan gå att tolka olika beroende på vem som är 
forskare. För att jag fullt ut ska kunna redogöra för det studerade, i det här fallet, upplevelsen 
av att vare ett personligt ombud måste jag förstå den kunskap som jag utvinner i relation till 
vilka personer jag intervjuar. Jag vet inte på vilket sätt intervjupersonerna ser på sin livsvärld 
och har kunskap om denna, vilka de är som personer och hur detta står i relation till att vara 
personligt ombud och jobba med personer med psykiska funktionshinder. 
 
Den förförståelse jag gick med i denna undersökning gällande personligt ombud har sin grund 
i både kunskap hämtat från tidigare forskning men också personliga aspekter. Första gången 
jag kom i kontakt med yrket personligt ombud var i min B-uppsats skriven om dubbeldiagnos. 
I arbetet med uppsatsen läste jag om personligt ombud, att dessa ofta arbetar med personer 
med psykisk sjukdom därmed föddes idén om att ha det som ämne för kommande c-uppsats. 
Jag har dels en förförståelse i och med att jag har personer i min närhet som har psykiska 
funktionshinder och har sett hur det kan påverka den enskilda individen i vardagen men också 
hur det har påverkat mig själv som står vid sidan om samt. Denna förförståelse gick jag in 
med i samtalet med intervjupersonerna. Jag redogjorde för informanterna att jag själv har 
erfarenhet av att personer i min närhet har psykiska funktionshinder och ser en ökning psykisk 
ohälsa i samhället i övrigt. I första intervjun öppnades detta upp genom fråga om ämnesval 
från informanten och vid andra intervjun informerade jag intervjupersonen om detta. Jag såg 
det positivt att dela detta och vara transparens.  
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Den förförståelse jag hade med mig in i uppsatsen har förändrats under arbetets gång. I och 
med för uppsatsens inhämtad tidigare forskning har jag fått en djupare inblick för vad yrket 
personligt ombud innebära rent yrkesmässigt, utifrån både negativa och positiva aspekter, 
detta är också en form av förförståelse jag tog med mig in i samtalet med personliga 
ombuden. Jag har också fått en större förståelse för fler aspekter av att vara personligt ombud 
genom samtalet med intervjupersonerna och fått djupare förståelse för hur detta står sig i 
relation med tidigare erfarenheter och forskning jag tagit del av. Jag har fått en tydligare bild 
av vad upplevelsen av möjligheter och begränsningar det kan finnas som personligt ombud, 
förstått deras arbetsuppgifter tydligare och vad det kan innebära att jobba fristående från en 
myndighet i arbetet med personer med psykiska funktionshinder.  
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3. Resultat  
 
I detta resultat redogörs de personliga ombudens upplevelser av sin roll i arbetet med personer 
med psykiska funktionshinder. Utifrån syfte och frågeställningar redovisas resultatet. Det vill 
säga, personliga ombudens tankar om möjligheter och begränsningar lyfts upp, samt deras 
beskrivning av personerna som tillhör deras målgrupp. Vidare, för att få en förståelse 
föregående frågeställningar presenteras också deras beskrivning av arbetsuppgifter och synen 
på sitt uppdrag. De begränsningarna som visas är sammankopplat med intervjupersonernas 
upplevelse av att vara personliga ombud således synliggörs också klienterna för deras 
målgrupp, personer med psykiska funktionshinder men också upplevelsen av samhällets roll 
för klienterna. De olika rubriker som nedan finns i resultatet har kommit fram utifrån syftet 
med studien, vilket synliggjorts genom fenomenologi som analysmetod. Analysmetoden utgår 
ifrån Amedeo Giorgis steg i analysarbetet och beskrivs i fyra efterföljande steg. I det första 
steget läser forskaren in sig på sina inhämtade data för att få en helhetsförståelse för datan 
(Robinson & Englander, 2008). I steg två sker indelande av meningsenheter (Robinson & 
Englander, 2008 s.50), vilka ska underlätta för kommande steg i analysen (Robinson & 
Englander, 2008).  Det tredje steget i analysen synliggörs meningsenheternas innebörd genom 
beskrivningar av dessa. Ofta ges meningarna en mer vid beskrivning för att lyfta fram vad 
som sägs mellan raderna men det är av vikt att beskrivningarna följer synligt i data. 
 
 
3.1 Beskrivning av personerna i målgruppen för personligt ombud 
Informanten berättar om hur denne skulle beskriva personer som tillhör personliga ombudens 
målgrupp. Informanten ger en bild av att det är personer som under en längre tid mått dåligt 
och behöver stöd i vardagen. Psykisk ohälsa innehåller ett brett spektrum där också 
neuropsykiatriska diagnoser eller professionell insats gällande detta ingår.  
 

Det är personer med eh långvarig psykisk ohälsa. Ehm… som har svårigheter… och ganska stora 
svårigheter…med att få vardan att gå ihop. Eh…och det…eh med psykisk ohälsa även ingår dom här 
begreppen eh…neuro…psykiatriska eh diagnoser då. Alltså det behöver inte finnas en diagnos, men 
att man har kanske en kontakt med psykiatrin, eller att det är känt att den här personen eh…eh…mår 

så pass dåligt att dom behöver en kontakt inom psykiatrin, så. Så, ehm…de…det är dom som 
vi…räknas i våran målgrupp. 

 
Informanten beskriver att det finns två huvudgrupper av personer som främst är målgruppen 
för personligt ombud. Dels handlar det om en allvarlig psykisk ohälsa eller en psykisk ohälsa 
som pågått under längre tid, eller en risk för långvarig psykisk ohälsa. Vidare lyfter 
informanten upp aspekter av det breda begrepp psykisk ohälsa kan innebära.  
 

Ja, det är människor med en eh en psykisk ehm en allvarlig psykisk ohälsa som har eh pågått under 
ganska lång tid, eller man kan riskera att att pågå i många år framåt alltså. Det handlar inte… ja, det 
kan man säga då så. Sen finns det människor som tangerar området, människor med utbrändhet och 

så som inte ingår i gruppen alltså, och det är mer ett ställningstagande från från PO-gruppen i 
Sverige faktiskt alltså så även om dom människorna far väldigt illa och så vidare så ingår dom inte. 
Däremot finns det inget diagnoskrav, men man kan säga en psykisk ohälsa helt enkelt alltså, och den 

ska vara ganska allvarlig eller framför allt långvarig. 
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3.2 Behov av stöd till personer med psykiska funktionshinder 
Det största fokusområde som informanten beskriver att stödet består i är stöd med i kontakt 
med myndigheter. Den psykiska sjukdomen och dess funktionshinder utgör svårigheter för att 
kunna förstå och ta till sig information. Språket är inte anpassat efter klienten och denna 
känsla av att inte förstå skapar en ohälsa hos individen som kan resultera i inte orka ta i tu 
med saker och ting. 
 

Ehm…ja…det är så olika…ehm…Ja…oftast är det stöd med kontakter med myndigheter eh för 
dom förstår inte…vad myndigheter…säger, eller vad som står på dom här papperna. Dom förstår 

inte hur dom fyller i dom här papperna, för det är så byråkratiskt språk och…och utifrån deras 
sjukdom, kan inte fokusera så pass att dom kan fixa det där då. Ehm…eller att dom mår så dåligt 

att dom orkar inte ta tag i saker och ting. Att det, det är mycket de att, att hjälpa dom 
med…myndigheter. 

 
 

Informanten anser på att det stöd som denne upplever att personer med psykiska 
funktionshinder behöver kan skilja sig från person till person. Grunden i arbetet bygger på att 
se det sammanhang klienten är i, att ha en helhetssyn. Klienten är högst delaktig i arbetet och 
stödet vilar på klientens vilja. Informanten beskriver att klienten, enligt denne, vet själv bäst 
vad personen som skulle kunna behövas för att livet ska förändras. Vad och hur det livet ska 
förändras kan den egna insikten variera i grad, men uppfattningen är högst subjektiv och 
måste inte följa ramar för vad någon annan uppfattar att klienten behöver för stöd. 

 
Eh… Det det är väldigt olika alltså. Vi har ju ett stort helhetsgrepp i stödbegreppet då, vad ska jag 

säga. Basen i i hjälpen är egentligen vad klienten, alltså i min värld är det så att jag tänker mig att en 
människa som far illa på nåt sätt har en liten svag uppfattning eller stark uppfattning om vad som 

skulle kunna förändra mitt liv alltså. Och det kan ju se väldigt olika ut alltså och behöver naturligtvis 
inte vara det som en utomstående ser på den människan. 

 
3.3 Brukarinflytande 
Klientens delaktighet och insyn är något som informanten poängterar. Att inte gå över 
huvudet på klienten. Klienten ska känna att denne äger rätten att bestämma över sitt eget liv 
och får verktygen för att klara av detta. Det personliga ombudet bär ett ansvar även för 
klienter som inte personliga ombudet anser sig ha tillräckliga insatser för. Ingen klient lämnas 
för intet utan vägleds även vidare till relevant insats att få från andra myndigheter eller 
instanser.  
 

Klienten måste vara med i…i det mesta. Det är självklart att vissa kont…alltså telefonkontakter kan 
vara jättejobbiga och å man försöker göra mellan när klienten att sitter med eller. Ibland får man 
göra det vid sidan om också. Ja man gör så mycket som man kan tillsammans med klienten, och 

utifrån deras uppdrag, jag vill att det här är gjort och hur ska vi göra det då, å så fixa det då. Eh sen 
kan det finnas personer som eh är så pass dåliga att att det går helt enkelt inte att…att våra insatser 
är tillräckligt. Utan då får man försöka fixa andra saker då, förvaltare eller…eller att dom ja…att 

dom får någon vårdplan eller vad det nu kan va, för att personligt ombud det ska bara vara under en 
viss tid…vi kan inte finnas med livet ut. Och vilket många skulle vilja //. 

 
Klienten själv bestämmer om samverkan med myndigheter och till den egna familjen ska ske, 
samt hur den ska se ut. Informanten har haft erfarenheter av möten med myndigheter som har 
varit mer eller mindre lyckade. Klientens vilja är i fokus eftersom det personliga ombudet 
jobbar på uppdrag av klienten.  
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Okej. Eh…Alltså samarbet…alltså samverkan, det dels hänger på klienten om jag f…år ha det. Om 
jag får ha den…det beror på vem man möter i som myndighet alltså myndighetsperson, om hur 

samarbetet ska se ut. Jag kan ha jätte jättebra eh samarbete…med en socialsekreterare och med en 
annan så är det jätte jättesvårt. Så att, eh, det beror på hur allt det här. Men det hänger först och 

främst på klientens vilja till att jag ska ha den här samverkan, eller att dom ska ha den här samverkan 
i grunden då. Eh sen när det gäller familjer, alltså deras privata…ehm…eh…jag är inte så mycket 

inblandad i det […] Eh men…oftast är det. Eftersom vi är bara…personligt ombud till klienten så är 
det ju dom som avgör vem vi ska ha kontakt med. 

	  
3.4 Livssituation för personer med psykiska funktionshinder 
Det personliga ombudet menar på att det är ett klientfokus när det gäller mål även om det 
ibland kan skilja mellan vad klienten har för mål och det personliga ombudet har för mål. 
Klienten har företräde till sitt eget liv och har rätt att bestämma över sitt liv. Informanten 
beskriver att målet är att hjälpa klienten till upplevelsen av ett drägligt liv men det är klienten 
själv som bestämmer innebörden av detta och styr vägen dit för att bemästra sitt liv. Det finns 
många olika aspekter och bitar i livet som kan behöva stämma överens informanten ger 
exempel mål både av praktiskt karaktär och på samhällsnivå.  
 
Ehm…alltså, alltså…våra mål kan // se lite annorlunda ut än klientens mål, men det är klientens mål 
som styr. Eh…Där vi kan eh…tycka att dom behöver de och de och de, men det har ingen betydelse, 
utan vi måste ändå styra oss efter vad klienten vill. Men mål…ehm…det är att se till att att den här 

personen har ett, i sina egna ögon en dräglig vardag, inte hur vi uppfattar en dräglig vardag, utan hur 
dom uppfattar det som en dräglig vardag. Det är en…ett mål…att…att man kanske är mer 

självgående, mer självständigt man kanske har det här stödet dom behöver i hemmet, kanske 
boendestöd eller, att det fungerar med medicineringar. Att kontakt på olika fronter klaffar 

och…kanske har fått sin aktivitetsersättning och sjukersättning, eller sin bostad…Så att det funkar, 
målet är det att…att…klienten ska känna att nu har jag det drägligt. 

 
Det personliga ombudet redogör för att målen kan se olika ut från person till person vilka mål 
klienten från början tänker sig vilja ha hjälp med. För vissa klienter är det mer uttalat medan 
andra behöver mer vägledning av det personliga ombudet, men målet ska vara beskrivet av 
klienten själv. Informanten menar på att det gäller att ta i tu med det som är mest aktuellt för 
stunden för att kunna överblicka klientens livssituation för att få förutsättningarna att jobba 
vidare utifrån där klienten befinner sig. Det långsiktiga målet är en resa mot en dräglig 
vardag. 
 

 [...]Det kan se så olika ut. Och ibland får man inte ens nån målsättning från deras sida, dom vet 
inte…oftast från början vad dom har för mål. Utan dom har i princip…nästan // gett upp när dom 

kommer till oss. Eh dom vet oftast att ja ”min ekonomi är i kras”, ”jag är eh…inte nöjd med de, de 
och jag är inte nöjd med de och jag skulle vilja de och de”. Då får man försöka…jag greja i det där 

då…tillsammans med dom å så. Men eh kortsiktigt…det kanske är att släck…släcka bränder 
långsiktigt, att dom har en dräglig vardag med fungerande nätverk. 

 
Informanten beskriver personerna i sin målgrupp som en grupp som inte är homogen och 
eftersträvar samma mål och lever utifrån samma värderingar för hur livet i samhället ska se ut. 
Det finns en komplexitet i skapa en färdig föreställning om vad klienten vill eftersträva. Vad 
en god livssituation innebär är högst individuellt. Informanten berättar att ordet ”normalt” inte 
ska förekomma i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Det är också viktigt att 
separera sina egna tankar och värderingar för att inte påverka klientens egen syn på sitt liv.  

 
Och…eh…ja…inte ha…jag har tänkt på det här ordet ”normalt”. Det ska man inte relatera till 

överhuvudtaget //. Det ska man inte relatera till överhuvudtaget, det ska man bara plocka bort. För 
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vad som är god situation, som vi var inne på först, för en person är inte en alls en god situation för en 
annan. Jag har människor som helst vill leva utanför alla samhällssystem, och dom tycker att det är en 

god eh…livssituation. […] Alltså så det här ”normal”…det ska bort man ska kunna se och, och på 
olika sätt att leva, olika värderingar utan att själv värdera. 

 
3.5 Arbetsuppgifter för personligt ombud 
I det personliga ombudets uppdrag ligger också att motivera och presentera för insatser och 
fullfölja den hjälp klienten vill uppnå. Klienterna ska veta vad som finns att tillgå och vad 
som går att kräva för hjälp från samhället. 
 

Så att, ordna boendestöd om dom känner att dom vill ha det, om dom…alltså, det kanske är första 
steget att föra det på talet då och få dom van med tanken att ”ja, hjälp i hemmet å”. Det är inte bara 

tvärgjort. Eh…så det är…Mycket av jobbet är att motivera till olika insatser och visa för och 
nackdelen med den å och sen nästa steg blir att, ja utifrån klientens uppdrag att hjälpa dom att ordna 

det då, så att dom har ett fungerade nätverk runt om. 
 

Arbetsuppgifterna är av stor bredd men mycket ligger i att samordna insatser mellan 
myndigheter och klienter. Ofta är anledning till varför klienterna är i kontakt med personliga 
ombud är på grund av svek från myndigheter. 
 

För vårat jobb är också att va lite grann kittet mellan klienterna och myndigheter då. Så att 
myndigheter gör sitt. Så att personen får ut eh…det dom har rätt till. Ehm skulle myndigheterna sköta 
sitt jobb så skulle inte vi behövas //. Så är det…eh.så det är ju…det…väl…lite åt det hållet…men sen 

är det alltid mycket mer än bara det. 
 
Informanten betonar vikten av att vara lyhörd för klientens eget uttryck av behov. Stödet för 
klienten är av brett omfång och kan handla om både medicinskt, faktiska och relationella 
insatser.  
 
Så därför jobbar jag oerhört mycket med vad människan själv tror själv är viktigt att förändra sitt liv 

då. Och det är allt från relationer med föräldrar eller ¨ ja barn har jag inte varit med om men men 
föräldrar eller naturligtvis myndigheter, men även faktiska saker som bostad, eh, ekonomi och såna 

saker alltså. Och och eh sen jobbar jag också har jag också jobbat med mediciner naturligtvis. 
 
3.6 Möjligheter i arbetet som personligt ombud 
Informanten diskuterar det faktum att ett personligt ombud jobbar fristående från myndigheter 
och att det får en annan innebörd för rollen. Möjligheterna har just legat i detta, att få jobba 
fritt och att det inte har funnits ramar, regler och verk att behöva förhålla sig till, som kan 
finnas vid arbete i någon organisation. I och med detta har djupare, goda relationer kunnat 
byggas utifrån att som personligt ombud har ansett sig kunna göra lite som denne själv vill i 
sitt arbete, vilket har skapat förtroende hos klienten och i sin tur lett förändringar. Den 
trygghet som informanten beskriver uppstår har varit framgångsrikt.  

 
Ja, det har ju fram till idag alltså… Det har ju funnits goda möjligheter, alltså jag har ju, jag har ju 

genom åren gjort saker man inte får göra. Och dom sakerna har varit framgångsrika. Dom har skapat 
en god relation som sen har kunnat leda till stora förändringar alltså. Och skapat en trygghet och tillit 

till mig för att jag har gjort saker som man inte får göra alltid alltså. Det har jag kunnat göra i min 
roll som personligt ombud och inte som tjänsteman inne i en organisation alltså och jag har känt att 
jag också kunnat göra det därför att jag har uppfattat mitt arbete att, att i mitt arbete ingår det att 

bryta mot lagar höll jag på att säga, men, förstår du, att bryta mot normer. 
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Informanten beskriver möjligheterna som personligt ombud utifrån deras mer fristående 
ställning gentemot myndigheter. Dennes arbete är flexibelt på så sätt att det anpassas till 
klienten och inte är så byråkratiskt. Handlingsutrymmet är större när inte ramar och regler är 
något att behöva förhålla sig till.  

 
Jag har mycket större möjligheter // att som personligt ombud att hjälpa den här personen än än 
som…eh…socialsekreterare. De…det märker jag direkt. Ehm…man är ganska bakbunden som 

socialsekreterare med lagar och budget och så här. I och för sig jag har inge…ingen budget, men 
alltså jag kan inte servera nånting till en klient. Men däremot kan jag jobba mer, som jag tror att 

socialsekreterare skulle vilja jobba. Mer på klienten nivå, långsiktigt. Eh, för det, det är det som det 
handlar om, det att va långsiktigt och…det får gå i klientens takt. Men alltså som socialsekreterare 
var det inte alls frågan om om klientens takt…Så…Min upplevelse. Sedan är det säkert andra som 

skulle inte säga så // inte tycka det men, men min upplevelse.  
 
3.7 Begränsningar i arbetet som personligt ombud 
Informanten berättar om att begränsningarna eller svårigheter i arbetet som personligt ombud 
egentligen handlar om den person som ska hjälpas. I vilken mån som personligt ombud får 
tillåtelse att tillträdda klientens verklighet. Informanten menar på att det kan ha att göra med 
uppväxtvillkor, klienters olika förutsättningar att ta makt över sin egen värld. Informanten 
förklarar att alla människor finns i ett visst sammanhang och det är den värld som personen 
känner till, men hur att förhålla sig till denna värld kan skilja sig åt. Klienterna vet inget annat 
och har därför svårt att se en bild av att det finns möjlighet till en annan verklighet. 
 
Ja eh, ja dom begränsningar som finns, dom finns ju i människors uppväxt och såna saker och så. […] 
så att att dom som är lättast att hjälpa är dom människor som har hamnat snett på något sätt. Medan 

dom människorna växer in i en en eh komplicerad, svår värld på grund av att dom har levt med en 
komplicerad, svår värld är mycket mycket svårare att hjälpa alltså. 

 
I: På vilket sätt då? Eller hur kan det? 

 
Ja, jag tror att det mycket handlar om att man man eh, alla människor skaffar sig 

överlevnadsstrategier och å i den värld man känner till alltså. Och det är där man känner sig bekväm 
alltså. Man kan känna sig, jag menar man pratar om att kvinnor ibland har svårt att lämna relation 
eftersom man hamnar i en bekvämlighetszon alltså man man vet inte, man är där man är alltså och 

man hanterar den situationen istället för att tänka sig hur man skulle kunna gå nån annanstans alltså. 
Och på samma sätt är det med dom här människorna, det finns inget annanstans. 

 
Det personliga ombudet lyfter fram att arbetet som denne gör kretsar runt klienten. Det 
personliga ombudet kan bara bidra och bistå med hjälp i den utsträckning klienten efterfrågar. 
Informanten beskriver en ambivalens mellan behov och det stöd som går att ge. Eftersom det 
personliga ombudet jobbar på fristående basis påverkas också inflytandet, personliga ombudet 
kan inte fatta beslut och har inte det främsta ansvaret och till sist blir det den enskilda klienten 
som bestämmer förutsättningarna för arbetet.  
 

Ehm…Dom begränsningar jag har det är ju…det är dom som klienten sätter för mig. Alltså 
jag är ingen myndighet så jag kan inte fatta beslut åt…åt nån, så så där har jag inga 

befogenheter. Utan jag måste hänvisa då till en…en…myndighet. Eh…så jag ser det som det 
är…det är klart många av mina klienter skulle behöva komma ut i arbetsmarknaden, men jag 

har…jag kan inte trolla fram jobb. Å så man kanske kan se det som en begränsning 
men…men…eh…Jag känner de…de…eftersom det inte är mitt område, det är myndighetens 
område så kan inte ta på mig det ansvaret. Utan mitt…mina begränsningar kommer då från 

klienterna då tänker jag. Där dom säger stopp. 
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Informanten har under åren som personligt ombud utvecklat en större förståelse för vikten av 
att förstå den miljön klienterna lever i. Förändringen måste ske utifrån den utgångspunkten 
mot någonting bra. Informanten menar på att det inte går att begära att klienten ska anpassa 
sig till olika förutsättningar utan det är det personliga ombudet som ska anpassa sig efter 
klienten. Den miljö som klienten har varit i kommer att prägla den tillvaro personen lever i, 
det går inte att skapa en idealmiljö för klienten utan som personligt ombud måste man jobba 
utifrån de förutsättningar som finns för denne.  
 

Så det är mycket samhället och den miljö man har rört sig i å så, å det har gjort att jag mer och mer 
fokuserar på, förstår mer och mer att människor lever här och i nu i den här miljön. Och här i det här 
formatet måste jag försöka skapa nånting bra alltså. Jag kan inte tänka att den här människan skulle 
flytta till den där miljön och leva i nån slags Djursholm, eller ja förstår du? eller nånstans eller i en 
puttenuttig-tillvaro med nån man och två barn och Volvo å. Utan den här människan har vuxit i en 

miljö som kräver andra sak och då måste man försöka agera utifrån det och ändå fö förmodligen att 
vara kvar där nånstans i närheten av det här alltså. Det är där man kommer vara många gånger 

alltså. 
 

I: Mm. Juste. Vara i deras verklighet. 
 

IP: Ja, precis alltså. Alltså man, verkligheten 
 

I: Vara i samma värld. 
 

IP: är min största fiende på nåt sätt alltså. 
 

I: Ja. 
 
En annan aspekt av svårigheter i yrket upplever informanten är själva den psykiska ohälsan 
personerna har, var i samhället kan ställas stort ansvar för detta. I rollen som personligt 
ombud menar informanten sker ett motstånd från samhället vilket begränsar möjligheterna för 
människan.  
 
Sen naturligtvis också sjukdomen i sig alltså då den psykiska ohälsan är också ett problem alltså. Dels 
för att samhället inte hanterar den på ett bra sätt alltså, man hjälper inte människan ur den psykiska 

ohälsan. Och dels för att vi lever i ett samhälle som skapar psykisk ohälsa åh. Så att de… Det är en ut 
av dom största fienderna med sitt arbete, samhället som det är. 

 
3.8 Beskrivning av det egna uppdraget som personligt ombud 
Informanten ser på sitt uppdrag utifrån ordet ombud. Uppdraget ska genomsyras av ständig 
delaktighet och insyn från klientens sida. Personer som tar kontakt med personliga ombud 
beskrivs blivit utelämnat från samhället och att personliga ombuden har varit en viktig roll för 
att få livet att gå i rätt riktning. För att få möjlighet att vägleda andra är den enskilda 
personliga ombudet ett viktigt redskap, det krävs att bygga en stark relation som bygger på 
tillit.  
 

Ja…Eh…ja…lite grann i ordet ombud. Att vi jobbar utifrån klientens uppdrag. Vi gör 
ingenting utan att klienten vill det liksom, ja det är ju klart om jag ser att nån…är mitt i en 

psykos så är det självklart att jag ringer till psykiatrin. Men eh…men men de, men inte 
alltså…om…alltså jag ringer inte Försäkringskassan utan deras samtycke. Sen just det 

här…att få det här förtroendet också…det är inte alltid så lätt, när dom här personerna har 
blivit sviket gång på gång på gång. Av myndigheter och sjukvården å allting så att. Ibland är 

det som ”åh, en ängel” att vi är som änglar som kommer in i rummet, och ibland är det 
liksom som att ja att man får jobba som sjutton för att få // deras tillit. ”Vi kanske kan gå 
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på…prova så här, njaa, njaa” men det…är…ja…aldrig utan, man får inte va före, allt för 
långt före dom. Lite grann mest vid sidan om, lite grann före för att kunna visa på 

alternativen. 
 
Informanten diskuterar sin syn på innebörden av personligt ombud, och beskriver uppdraget 
som ett kall. I ordet kall ger informanten en innebörd av i rollen som personligt ombud just 
vara en frizon för klienten gentemot myndigheter klienter möter.  
 

 […] Och jag upplevde det nog som ett kall, och har gjort det mycket under dom här åren alltså. Att 
och i i det kallet har jag upplevt att personligt ombud är att deras roll är att stå utanför samhället, 

alltså det är det viktigaste, att inte vara en del av samhället, utan att vara en del av klienternas 
verklighet. Att stå på den verklighetens, den sidans verklighet mot det samhälle som försöker bemöta 

den verkligenheten. 
 
Informanten poängterar glädjen och vikten av sitt arbete som personligt ombud och ger sitt 
synsätt. 
 

Jag har trivts jättebra att få jobba nära människor, att få stå på deras sida eftersom jag tror på 
människor och inte samhällen. 

 
Informanten problematiserar den hållning som har funnits bland myndighetspersoner under 
många år. Många gånger skapas en fasad runt den arbetstitel personen i fråga har, det skapar 
en roll som inte i längden kommer att bli möjlig att upprätthålla och bör inte göras. 
Informanten menar på att den närvaro som krävs i arbete bygger mycket på att kunna se 
fördelarna av att se sig själv som ett viktigt verktyg i sitt arbete. I jobbet som personligt 
ombud menar informanten att detta blir högst aktuellt eftersom relationsaspekten blir en 
bärande del i arbetet.  
 
 [...] För jag tror att man ska vara ganska fokuserad i ganska närvarande i sitt arbete som personligt 
ombud […] hur viktigt det är att ha med sig själv i i sitt arbete, att det går liksom inte, det går inte att 
gömma sig bakom en roll. Och det är nånting som jag tycker att myndigheter och myndighetspersoner 
ständigt har gjort i hela sitt under i en lång historia bakåt. Men det kan man inte göra som personligt 
ombud, utan där jobbar man ju med relationen vilket gör att det blir ännu mer viktigt att spegla sig 

själv då, på nåt sätt ändå. Ja bekräfta en en bild, en tydlig bild av sig själv hos klienten alltså. 
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4. Analys 
 
I det här avsnittet lyftes resonemang om resultatet för studien i förhållande till tidigare 
forskning upp. Resultat diskuteras också i relation till ansatserna; empowerment och det 
salutogena synsättet. Vidare presenteras det fjärde stege och sista steget inom den 
fenomenologiska analysen. 
 
Personer med psykiska funktionshinder drar sig ofta tillbaka från sin omgivning för att söka 
skydd. Sociala sammanhang var något som personerna upplevde svårigheter med och såg det 
obehagligt att vara i sammanhangen, vilket tillbakadragandet blev en frizon för. Likt Jansson, 
Sonnander och Wiesel (2003) kan intervjupersonerna för denna studie se behovet av vård och 
behandling samt relationsbyggande och medicinering (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 
2012). De personliga ombuden menar på att många gånger finns det svårigheter för personer 
med psykiska funktionshinder att ta till sig information från myndigheter, att det finns hinder 
för att ta del av information som skapar en ohälsa och ingen ork att ta i tu med saker. Detta 
går att också att se i studien som Piscator och Nyström (2007) gjort, olusten hos patienterna 
att vilja söka hjälp i rädsla för att uppfattas dumma och (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 
2012) om den tyngd som många gånger kan läggas på klienterna från samhällets sida. 
Klockmo, Marnetoft och Nordenmark (2012) menar på det går inte att se personer med 
psykiska funktionshinder som en homogen grupp, utan varje person har egna önskningar som 
strävas efter (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012).  
 
För att kunna lyssna till varje persons egna önskningar är det av vikt att reflektera över på 
vilket sätt detta ska göras och vilket förhållningssätt att ha. Det hälsofrämjande arbetet som i 
större utsträckning både internationellt och nationellt tillämpas inom hälsovården och 
psykiatrin (McKenna, et al. 2014, Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012) är något som 
personliga ombuden med sin upplevelse tar fasta på i den här studien. Att det finns ett 
helhetsbegrepp gällande stöd och att det hela ska vila på vad klienten vill ha hjälp med och 
anser viktigt.  
 
I och med det nya yrket, personligt ombud som växte fram efter psykiatrireformen vilade på 
tanken att i uppdraget ligger det att jobba på uppdrag utifrån klienten själv och att 
brukarinflytandet är av stor vikt. I detta innefattas att klienten ska vara delaktig i beslut 
rörande sig själv och få insyn (Järkestig Berggren, 2011). Klienten ska göras reflekterande om 
olika insatser för att kunna fatta goda beslut, det ligger i det personliga ombudets uppdrag att 
vägleda och stötta i det. Klienterna ska göras medveten om sina medborgerliga rättigheter 
(Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012). Denna hållning är något som förhållningssättet 
empowerment syftar till, att människan själv är kapabel att bemästra sitt liv med rätta 
verktygen och egenmakt. Denna makt är kompetenshöjande och över tid kan utmynna i 
önskat resultat med goda förutsättningar (Askheim & Starrin, 2007, Askheim, 2007, Swift & 
Levin, 1987).  Båda personliga ombuden poängterar vikten av att jobba på uppdrag för 
klienten och göra klienten delaktig. Ett PO berättar om att basen i hjälpen utgår ifrån det 
klienten vill ha hjälp med, den andra lyfter upp att oftast görs allting med samtycke och dialog 
med klienten och att det gäller att ligga lite steget före mest för att visa på alternativen för 
klienten. Tillsammans med klienten diskuteras lösningar, klienten står för uppdraget. 
Klockmo, Marnetoft och Nordenmark (2012) lyfter upp aspekter av klientens delaktighet, att 
klienten ska vara informerad om myndigheter och det svenska välfärdssystemet och dess 
insatser.  
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De personliga ombuden för denna studie nämner om det samordnande uppdraget som 
personligt ombud har gällande samverkan med andra myndigheter om insatser, medicin och 
annat (Järkestig Berggren, 2011). De berättar om att mycket i arbetet handlar om att vara en 
länk mellan klienterna och myndigheterna med att ordna möten och fylla i papper. Båda 
personliga ombuden vittnar om samhället som en bidragande orsak till den psykiska ohälsan 
genom dess ramar, hinder och normer att passa inom för att ta del av den hjälp som behövs 
som kan ses som ett uttryck för olika målbilder inte har så stor förståelse för varandras arbete 
(Priest, et. al, 2011). Dock är samverkansproblematiken som Priest, Dunn, Hackett och Wills 
(2011) benämner i sin studie gällande olika målsättningar och lämpliga insatser är något som 
personliga ombuden inte närmare ger några konkreta exempel på utan menar på att samverkan 
kan ha sett olika ut beroende vilka myndighetspersoner att ha att göra med. Både positiva och 
negativa samarbeten har upplevts, men betoningen ligger på att samverkan grundar sig på att 
klienten själv vill ha detta, oavsett om det handlar om myndighetskontakt eller samverkan 
med klientens familj.  
 
Bristande kompetens som en begränsning (Priest, et. al, 2011) är inget som personliga 
ombuden reflekterar över och ser som ett problem, men lyfter också upp tidsaspekten, hur 
länge en klient ska ha ett personligt ombud, hur länge ett stöd ska finnas (Priest, et. al, 2011). 
Denna aspekt kan kopplas samman till det faktum att ett personligt ombud inte har någon 
huvudman som styr arbetet. De personliga ombuden diskuterar olika sidor av att personliga 
ombud inte jobbar för någon myndighet och handlingsutrymmet på så sätt har ökat (Järkestig 
Berggren, 2011, Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012). Personliga ombuden talar om 
möjligheterna att inte jobba för någon organisation, med lagar och regler att förhålla sig till 
och att det har skapat bättre förutsättningar att verkligen bygga en stark relation till klienten. 
Det har lett till att kunna gå lite utanför ramarna, att få ett större handlingsutrymme vilket har 
upplevt vara till gagn för klienten själv. Vidare beskrivs upplevelsen av att 
handlingsutrymmet är en begränsning i sin tur också, lyfts upp, att önskan om att kunna ordna 
ett arbete till klienten kan vara stort. Personliga ombudet får förlika sig med att det inte går att 
ordna, utan det ligger på bordet för myndigheter att hjälpa med. Det må vara så att de 
personliga ombuden reflekterar över begränsningar utifrån samverkan med andra myndigheter 
och att inte tillhöra någon myndighet men det är inte dessa som personliga ombuden lyfter om 
som främsta utmaningar.  
 
De utmaningar och begräsningar som personliga ombuden upplever i arbetet handlar mycket 
om den enskilda individen men också om samhällets inverkan. Den komplexa 
verklighetsuppfattningen som kan finnas hos personer med psykiska funktionshinder kan stå i 
vägen för personen och isolering blir ett faktum (Piscator & Nyström, 2007). En ut av 
personliga ombuden lyfter upp just detta, att verklighetsuppfattningen hos personen också kan 
utgöra ett hinder i att som personligt ombud ge stöd. Det är av vikt att söka förståelse för den 
verklighet och det sammanhang klienten har befunnit sig genom åren och hur situationen ser 
ut idag. Personen med det psykiska funktionshinder lever i den verklighet denne befinner sig 
och det måste respekteras. Det personliga ombudet anser att det gäller att stötta i det, vilket 
ibland kan upplevas vara en begränsning. Intervjupersonen menar på att alla människor 
skapar sig överlevnadsstrategier och finns det inget som visar vägen på möjligheten för en 
förändrad situation blir det lätt att, som i det här fallet stanna kvar i en isolering (Piscator & 
Nyström, 2007) och den psykiska ohälsan tar över. Det personliga ombudet poängterar att 
som PO förstå att det inte går att leda och förvänta en livssituation för klienten i en annan 
kontext än där denne befinner sig i, till någon slags idealbild. Personen med det psykiska 
funktionshinder lever i den verklighet denne befinner sig och det måste förstås och 
respekteras. Det personliga ombudet beskriver att personer som lever i en utsatt situation ofta 
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har en föreställning om vad som skulle kunna hjälpa personen framåt, dem egna önskningarna 
ska leda personen framåt. 
 
Antonovskys grundande tanken om det salutogena synsättet om att ta fasta på det friska hos 
personer med en sjukdom. Det är av vikt att främja det goda och önskningar som ska uppnås 
för känslan av tillfredsställelse. Människans egna tillgångar ska ledaren involvera genom 
kommunikation om vad personen själv anser vara målet och inge hopp via lösningar som kan 
bidra till önskningen. Det goda ledarskapet ska präglas av att göra meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet synligt och konkret hos sin deltagare (Hanson, 2010).  
 
I Klockmo, Marnetoft och Nordenmark (2012) studie visade på att det är viktigt att personliga 
ombud tar fasta på klienters mål och tillsammans definiera dessa och att det kan handla om att 
få stöttning med arbete, bostad, ekonomi eller utbildning men betoningen ligger på att 
klientens egna drömmar och önskan ska stöttas (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark, 2012). 
Detta denna studies intervjupersoner styrka för, att det kan handla om hjälp med 
sjukersättning, boendestöd, medicinering och att klienterna många gånger har en idé om 
önskan av hjälp men om inte, så gäller det att kunna presentera förslag på insatser att 
tillsammans diskutera. Många gånger har klienterna varit i kontakt med många andra 
myndigheter och stödet från det personliga ombudet är ett resultat av detta (Klockmo, 
Marnetoft & Nordenmark, 2012). En ut av intervjupersonen lyfter upp aspekten av detta, att 
upplevelsen av att klienterna ser personliga ombuden som änglar, räddare i nöden eftersom 
myndigheter inte har skött sitt jobb.  
 
Ofta finns det en önskan från klienten att få anses vara ”normal” och i situationer med andra 
”normala” (Klockmo, Marnetoft & Nordenmark), ordet normal är något som ett av personliga 
ombud för den här studien diskuterar närmare. Det denne menar är att för att få anses vara 
normal ställs det höga krav på människor som har psykisk ohälsa. Det kan handla om att 
arbeta heltid eller deltid, förstå sociala koder, vara en social person och så vidare. Allt detta 
menar personliga ombudet är krav på ”normalitet” och om detta inte fanns hade det var 
möjligt att människor med psykisk ohälsa haft större chans att accepteras och hitta en plats 
samhällssystemet istället för att känna att personerna misslyckas allt jämt. Personliga 
ombuden anser att fixeringen vid vad som anses normalt ska plockas bort och det ska finnas 
förståelse för att det finns olika sätt att leva sitt liv på, och det ena behöver inte vara bättre än 
det andra, oavsett vad omgivningen tycker. Klientens egen upplevelse av det goda livet är i 
fokus. I målbilder går det ändå att tala om att stötta klienten till ett drägligt liv, men det ska 
ses utifrån klientens egna ögon.  
 
Det salutogena synsättet i ledarskapet följer med upplevelsen i sitt uppdrag som personliga 
ombud. Ett personligt ombud menar på att dennes ser på sin roll mer som ett kall än ett yrke, 
att stå utanför samhället och företräda klienten och den verklighet denne befinner sig. Ett 
annat ser i sin roll som personligt uppdrag att just vara ett ombud för klienterna, att vägleda, 
visa på alternativ men inte att gå över huvudet. Det är viktigt att vara närvarande i rollen som 
personligt ombud och göra sig själv synlig i mötet, relationen med klienten. Förtroendet och 
tilliten är A och O för att kunna leda klienten framåt. 
 
4.1 Det sista analyssteget i fenomenologisk analysmetod 
Det fjärde och sista steget inom den fenomenologiska analysmetoden kommer att presenteras. 
Det innebär att en redogörelse för den struktur som visas sig genom de olika analysstegen och 
ämnar synliggöra för samspelet mellan dessa. Hur fenomenet upplevs av individen själv är i 
fokus. 
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De personliga ombuden beskriver upplevelsen av sin roll som personligt ombud utifrån ord 
som ombud och kall. Att skapa förtroende och tillit är viktigt i arbetet, i relationsskapandet. I 
arbetet med personer med psykiska funktionshinder är det viktigt med närvaro och att den 
egna bilden av sig själv blir mer allt tydlig i rollen som personligt ombud, att visa sig för 
klienten. I upplevelsen i rollen som personligt ombud är det viktigt att jobba för klienten, på 
dennes uppdrag och vilja, vara följsam och lyhörd för önskemål. Det gäller att visa för 
klienten på vilka alternativ och möjligheter som finns, utan att ta makten ifrån klienterna. Den 
psykiska ohälsa som personer med psykiska funktionshinder har, beskriver personliga 
ombuden också en inverkan av upplevelsen i rollen som personligt ombud.  
 
Det finns en upplevelse av att som begränsning i arbetet också kan komma från klienterna 
själva och det är av vikt att söka förståelse för den livsvärld klienten har och lever i, det 
samhälle denne har verkat i och vilken påverkan samhället har för personer med psykiska 
funktionshinder. Det finns en komplexitet i att som personligt ombud å ena sidan se behoven 
men inte vara kapabel att ordna vissa viktiga pusselbitar till tillvaron för klienterna, utifrån att 
inte vara en del av en myndighet eller organisation och å ena sidan fördelarna det ger med att 
inte vara en del ut av en myndighetsroll. Fördelarna ger mer fria tyglar utan ramar, regler och 
budgetar att förhålla sig till, som har skapat förutsättningar för ett närmare relationsutbyte, 
förtroende och tillit mellan klient och personligt ombud. I och med att det personliga ombudet 
står utanför samhället, är upplevelsen i rollen denna, att just stå utanför. Klientens behov ska 
vara det centrala, och dennes syn på sin tillvaro ska stå i fokus och representeras. Det 
personliga ombudet tar klientens sida, stöttar i detta, och främjar till det goda och leder 
klienten framåt mot klientens egna mål och önskningar.  
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5. Diskussion 
 
Tidigare forskning lyfter fram problematiken med att inte behöva inneha någon specifik 
utbildning i arbetet som personligt ombud. Vikten av hög kompetens i arbetet med personer 
med psykiska funktionshinder efterfrågas utifrån att det idag finns svårigheter att anpassa 
insatserna utifrån individuella förutsättningar. De personliga ombuden för studien menar på 
att begränsningarna i arbetet kommer ifrån klienterna själva, vad personerna vill ha hjälp med 
sam hur deras verklighet ser ut. Kanske går det att tala om detta utifrån brister i utbildning och 
kompetens i arbetet som personligt ombud, att inte veta hur och på vilket sätt att stödja 
personer med viss problematik. Jag anser det väldigt viktigt och relevant att besitta kunskap 
och kompetens om de personer som ingår i den målgrupp som en yrkesverksam arbetar med, 
för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Dock tänker jag att det personliga ombudet är kompetent 
utifrån annan relevant utbildning och diagnoskravet hos klienten är inte ett krav. I och med att 
personliga ombud inte jobbar för någon myndighet ökar handlingsutrymmet, vilket jag tror på 
lång sikt ökar tron hos klienten att se sig själv som kapabel att bemästra sitt eget liv utifrån att 
fått sina medborgerliga rättigheter tillgodosatta.  
 
Handlingsutrymmet har varit nyckelfaktorn och fört arbetet framåt för de personliga 
ombuden. De personliga ombuden beskriver sig själva och sitt arbete utifrån ord som ombud 
och att det är ett kall, att stå på klienternas sida och på deras uppdrag. Med det som är 
utgångspunkten som personligt ombud, att se till att personer med psykiska funktionshinder 
får sina medborgerliga rättigheter tillgodosatta, jobba på klientens uppdrag, klientens 
inflytande över beslut rörande egna insatser är det intressant att diskutera hur upplevelsen av 
att vara personlig ombud i relation till samhället i stort. De båda personliga ombuden vittnar 
om ett samhälle och myndigheter som försvårar för personer med psykiska funktionshinder att 
verka under samma förutsättningar som övriga personer i samhället. De personliga ombuden, 
som tidigare forskning visar på, ger möjlighet att få mer insyn gällande myndigheters arbete 
för personer med psykiska funktionshinder, vilket ger en djupare insyn i dess förtjänster och 
brister. I denna studie lyftes övervägande samhällets brister upp. Jag tänker mig att synen på 
sin egen upplevelse som personligt ombud och beskrivningen av sitt uppdrag inte är statiskt. 
Jag tänker mig att i och med att samhället ständigt är föränderligt, lika så att individerna i ett 
samhälle, vilket skapar andra, nya, annorlunda förutsättningar för hur att verka i samhället och 
för vem samhället är tillgängligt för. Jag kan tro att i och med detta kan utgångspunkterna för 
personliga ombud komma att förändras, upplevelsen, begräsningarna, möjligheterna och 
synen på sitt uppdrag kan ändras utifrån klientgrupp och av samhället i övrigt.  
 
Det salutogena synsättet, att som ledare, i det här fallet personligt ombud, tillsammans med 
klienten jobba mot förbättring. Självklart bedömer jag det av vikt att ha kompetens inom om 
olika diagnoser, men jag tänker att en människa inte är i sin diagnos. Jag tänker att personliga 
ombudets nära klientarbete och att detta sker på klientens uppdrag bidrar att 
relationsskapandet på ett djupare plan. Jag anser att i ett arbete som detta, är den egna 
personen ett viktigt verktyg. Att lära känna klienten, söka förståelse för hur livet har sett ut 
och ser ut idag, att se bortom färdiga föreställningar om diagnoser, tidspress, ramar, regler och 
budgetar tänker jag är av vikt för att fullt ut möjliggöra att se den enskilda individen.   
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Aster Boter och jag läser termin sex på Socionomprogrammet vid Umeå 
universitet, institutionen för socialt arbete och skriver på min C-uppsats nu i höst. Jag har 
tidigare gjort en B-uppsats om dubbeldiagnos och har via forskning läst mer om vad ett 
personligt ombud är och vad denne kan bistå med till personer med psykiskt funktionshinder. 
Detta har väckt intresse för vidare forskning om hur personliga upplever arbetet.  
 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur personliga ombud upplever sin roll som personligt 
ombud. Jag vill därför gärna göra en intervju med Dig. 
 
Jag söker två personliga ombud till intervjuerna. Intervjuerna är planerad att ta ca 1h och 
kommer att spelas in.  
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och Du får när som helst under undersökningen välja att 
avstå fortsatt medverkan och Du bestämmer själv över din medverkan. Uppgifter för 
uppsatsen kommer att behandlas konfidentiellt, namn, stad och citat av känslig karaktär 
kommer att av avidentifieras. De uppgifter som kommer in för uppsatsen kommer endast att 
nyttjas för forskningsändamålet. Det är endast jag som tar del av det inspelade materialet och 
har det i min ägo. Den färdigställda uppsatsen kommer att finnas att ta del av på Umeå 
universitets uppsatsportal DIVA. 
   
 
Kontaktuppgifter: 
Namn: Aster Boter 
Telefonnummer: 073-766 25 96  
Mail: boteraster@gmail.com 
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Bilaga 2. Intervjuguide 1 
 
Bakgrund 
 
Formulera fritt, vad är en god livssituation? Vilken är idealbilden, om du får fantisera fritt 
berätta, vad behövs för att fullt ut kunna bidra till denna goda livssituation för personer med 
psykiska funktionshinder?  
 
Hur länge har Personliga ombud funnits i (ortens namn) 
 
Vad har Du för utbildning/yrkesbakgrund?  
 
Hur länge har Du jobbat som Personligt ombud? 
 
Hur många personliga ombud finns det hos er? 
 
Vilka yrkesgrupper finns representerade i er verksamhet?  
 
Hur ser Dina arbetsuppgifter ut?  
 
 
Verksamhetens målgrupp 
 
Hur kommer personer med psykiska funktionshinder i kontakt med er?  
 
Hur många klienter är i kontakt med er?  
 
Hur många klienter är det per personligt ombud?  
 
Hur görs prioriteringar?  
 
Hur avgörs detta?  
 
Hur skulle Du vilja beskriva personerna som tillhör er målgrupp? 
 
Vad upplever Du att personer i er målgrupp behöver för stöd? 
 
Känner Du att du kan leva upp till dem förväntningar som personerna har? 
 
 
Det personliga ombudets uppdrag 
 
Hur vill Du beskriva ditt uppdrag/roll som personligt ombud?  
 
Vilka resurser som personligt ombud anser Du att det finns att tillgå? 
 
Vilka möjligheter anser Du finns i uppdraget som personligt ombud? 
 
Vilka begränsningar tycker Du att det finns i uppdraget som personligt ombud? 
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Vilka egenskaper anser du är viktiga och behövs som personligt ombud i mötet med personer 
med psykiska funktionshinder? 
 
Skulle Du kunna ge exempel på hur en dag kan se ut för Dig? 
 
Har ni mål ni vill uppnå och i så fall hur ser dessa ut?  
 
Kortsiktiga mål?  
Långsiktiga mål? 
 
Hur ser samverkan ut med andra personer - professionella och anhöriga? 
 
Hur ser Du på kommande behov för personer med psykiska funktionshinder?  
Utvecklingspotential, vad kan bli bättre?  
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Bilaga 3. Intervjuguide 2  
 
Bakgrund 
 
Hur länge har Du jobbat som Personligt ombud? 
 
Vad har Du för utbildning/yrkesbakgrund?  
 
Verksamhetens målgrupp  
 
Hur skulle Du vilja beskriva personerna som tillhör er målgrupp? 
 
Vad upplever Du att personer i er målgrupp behöver för stöd? 
 
Känner Du att du kan leva upp till dem förväntningar som personerna har? 
 
Hur ser Dina arbetsuppgifter ut?  
 
 
Det personliga ombudets uppdrag 
 
Hur vill Du beskriva ditt uppdrag/roll som personligt ombud?  
 
Vilka möjligheter anser Du att det finns i uppdraget som personligt ombud? 
 
Vilka begränsningar tycker Du att det finns i uppdraget som personligt ombud? 
 
Vilka egenskaper anser du är viktiga och behövs som personligt ombud i mötet med personer 
med psykiska funktionshinder? 
 
Har ni mål ni vill uppnå och i så fall hur ser dessa ut?  
 
Kortsiktiga mål?  
 
Långsiktiga mål? 
 
Hur ser samverkan ut med andra personer - professionella och anhöriga? 
 
Skulle Du kunna ge exempel på hur en dag kan se ut för Dig? 
 
Formulera fritt, vad är en god livssituation? Vilken är idealbilden? 
 
Vad behövs för att fullt ut kunna bidra till denna goda livssituation för personer med psykiska 
funktionshinder?  
 
Hur ser Du på kommande behov för personer med psykiska funktionshinder?  
Utvecklingspotential, vad kan bli bättre?



 
 

 

 


