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ABSTRACT  
Author: Anna Blad & Pernilla Karlsson Palmgren 
Title: What affects the recruitment of guardians on a Chief Guardian unit? 
Supervisor: Ulf Drugge 
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The aim of this study was to investigate how social workers on a Chief Guardian 
unit work from their conditions when recruiting guardians. More specifically, we 
wanted to see how the law, the practise and the professionals’ tacit knowledge 
affect their judgement of guardians and how the organisation and the government 
of the Chief Guardian unit affect their work. The Chief Guardian unit is a 
municipal supervisor that control and supervise the work of the guardian. Media 
has criticized the Chief Guardian unit, by highlighting examples of unfit 
guardians. The Swedish National Audit Office (Riksrevisionen) has expressed a 
number of shortcomings of the supervision by the County administrative boards 
of Sweden (Länsstyrelsen). Because the Chief Guardian units lack a common 
governmental monitoring, internal solutions are created by every individual unit. 
In this qualitative study we have tried to understand how the social workers 
practise their profession. Through semi-structured interviews with eight social 
workers in three different Chief Guardian units, we have interpreted the views of 
their work. The theoretical framework was primarily founded on Polanyi´s theory 
of tacit knowledge and the ideas of occupational and organizational 
professionalism. The results of our study showed that the reality for the social 
workers is a mix of occupational and organizational professionalism. All the 
informants describe their work as heavily controlled by laws and regulations, but 
with a certain freedom of how to conduct their work. They find the tacit 
knowledge and the collegial support very important when it comes to assessing 
guardians. All the informants state that an organizational change is crucial to 
guarantee the legal security of guardians and caretakers.  
  
 
Key words: guardianship, chief guardian, limited guardianship, tacit knowledge, 
profession. 
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FÖRORD 
Denna uppsats är ett examensarbete, skriven vid Linnéuniversitetet Kalmar. 
Arbetet har varit intressant, intensivt och lärorikt. Vi vill rikta vår tacksamhet till 
de informanter som ställt upp, våra nära och kära som har läst vår text och kommit 
med värdefulla synpunkter. Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare 
Ulf Drugge, som med sin petimeter-noggranna handledning hjälpte oss att ro 
båten i hamn. 
Kalmar, maj 2019 
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1 Inledning 
En god man är en person som hjälper en medmänniska i frågor som handlar om 
dennes ekonomi och rättigheter. Ställföreträdare är en gemensam benämning för 
god man, förvaltare och förmyndare. Intentionen är att bibehålla eller öka 
individens livskvalitet. Gruppen av individer som behöver och har rätt till 
ställföreträdare växer. En person som blir tilldelad en ställföreträdare kallas 
huvudman. Andelen äldre i befolkningen med kognitiva svårigheter blir större 
samtidigt som vi de senaste åren har haft ett större antal av ensamkommande barn 
än någonsin. Enligt Riksrevisionen (2017) har ungefär 2% av Sveriges befolkning 
en god man, förvaltare eller annan förordnad ställföreträdare. Vi kommer i vår 
studie använda oss av begreppen god man eller ställföreträdare, trots att det vi 
skriver om även kan gälla för förvaltarskap och förmyndarskap.  
 
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Varje kommun måste ha en 
överförmyndare, men flera kommuner tillsammans kan bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd eller samverkan. Överförmyndarens roll är att utöva tillsyn 
över förmyndare, gode män och förvaltare. Detta i syfte att motverka rättsförluster 
för de svaga i samhället. I första hand utövar de tillsynen genom att granska 
ställföreträdarens redovisningshandlingar (Holmgård & Wallgren 2015, ss.130-
131). Orsaken till att överförmyndaren är kommunal och inte statlig är att 
verksamheten ska finnas i närheten av medborgarna och vara lokal (Sjöstedt & 
Sporrstedt 2016, s.171).  
 
Fyra exempel på hur kommuner kan organisera sin överförmyndarverksamhet är: 

• Kommun med ensam överförmyndare 
• Kommun med ensam överförmyndarnämnd 
• Flera kommuner med gemensam överförmyndarnämnd 
• Flera kommuner med gemensamt överförmyndarkansli, i vissa fall kallat 

Överförmyndare i samverkan (Riksrevisionen 2017, s. 17) 
 
Sveriges sju länsstyrelser har årligt tillsynsansvar för samtliga 230 
överförmyndarmyndigheter och ska granska överförmyndarens handläggning, 
men har samtidigt en rådgivande funktion (Riksrevision 2017, ss.16-18). 
Handläggarna som arbetar på överförmyndarmyndigheten har till uppgift att 
utöver utöva tillsyn på alla ställföreträdares uppdrag, erbjuda utbildning, rekrytera 
lämpliga ställföreträdare och utreda ansökningar eller anmälningar om till 
exempel lämplighet som god man (Holmgård & Wallgren 2015, ss.130-136). 
Rekryteringen av nya ställföreträdare hanteras olika vid olika 
överförmyndarverksamheter. Nästan alla begär utdrag från polismyndighetens 
belastningsregister och kronofogdemyndigheten, de flesta begär ut information 
från sociala myndigheter och fåtalet gör intervjuer, tar referenser eller gör 
kunskapstest. Rekommendationen om hur många huvudmän som är lämpligt att 
ha för en ställföreträdare varierar, men brukar vara mellan fem och femton 
(Riksrevisionen 2017, s.34). Det är handläggarnas uppgift att kontrollera den 
årsräkning som ställföreträdaren varje år lämnar in över huvudmannens ekonomi. 
Dessutom handläggs bland annat byte av ställföreträdare, redogörelser från god 
man till ensamkommande barn, protokoll från tingsrätten och läkarintyg om 
godmanskap (Riksrevisionen 2017, ss.25-26).  
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1.1 Struktur över funktioner inom 
överförmyndarområdet 

 

2 Frågor som debatteras 
I affärsliv.com skriver Örn om hur en god man i mellersta Sverige gjort flera 
överföringar från sina huvudmän till egna konton. Ställföreträdaren blir fråntagen 
sitt uppdrag, men endast i en kommun. Överförmyndarmyndigheten kan inte se att 
ställföreträdaren även har andra uppdrag som ställföreträdare i andra kommuner, 
då det inte finns något nationellt register över ställföreträdare i Sverige (Örn 
2018). Ett nationellt register över ställföreträdare är en av de förändringsförslag 
Sveriges kommuner och landsting tar upp i deras skrivelse Begäran om översyn 
av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare till 
justitiedepartementet daterat 2017-04-07 (SKL 2017). I en artikel i Dagens 
Nyheter, skriver Delin om en person som var ställföreträdare åt sin son som hade 
en psykisk sjukdom. Ställföreträdaren hade själv diagnostiserats med Alzheimers 
sjukdom och var därför inte lämplig för uppdraget. Sonens läkare var den som 
uppmärksammade allvaret i detta och anmälde situationen till 
överförmyndarnämnden. Efter anmälningen dröjde det ett år innan huvudmannen 
fick en ny förvaltare. Överförmyndarförvaltningens chef, Håkan Andersson, 
förklarar det som inträffat med att det råder brist på gode män och förvaltare för 
psykiskt sjuka men poängterar att det gjorts stora satsningar inom verksamheten 
(Delin 2016). Sydsvenskan publicerade tidigare i år en granskning i flera delar: 
De svagas beskyddare, där god man-systemet kritiseras hårt. I en av artiklarna 
kritiserar Titta Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, den 
nuvarande lagstiftningen kring gode män och att lagen fokuserar på kontroll av 
personens ekonomi och materiella tillgångar och inte på hur de utsatta 
människorna faktiskt mår. Mattsson beskriver att lagstiftningen är bristfällig och 
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bör fokusera på den enskildes välmående, att sörja för person. Vad just sörja för 
person betyder anser Mattsson behöver utvecklas i lagtexten för att skapa ett 
bättre skydd för dessa människor som är i behov av stöd och hjälp. Mattsson 
beskriver att dagen system har spelat ut sin roll och att professionella avlönade 
gode män är en väg att gå (Oldberg 2019). 
 
En av oss är god man och vi har båda stött på godmanskapet i vår yrkesroll. Det 
som fångat vår uppmärksamhet är det komplexa i uppdraget, att hjälpa 
huvudmannen med det de inte klarar av, samtidigt som det är viktigt att försöka 
bibehålla huvudmannens självbestämmande. Vi har stött på exempel, där 
huvudmannen och dess god man skapat en respektfull och varm relation, men 
också exempel där uppdraget fungerat sämre av olika orsaker. I texten ovan har vi 
presenterat exempel där gode män inte är lämpliga att utföra uppdraget och att 
systemet behöver ses över. Riksrevisionen (2017) beskriver hur vi återkommande 
kan läsa i media om hur huvudmän inte blivit behandlade på ett rättssäkert sätt av 
sina gode män. Detta gör det lätt för allmänheten att utse de gode männen till 
syndabock (jmf Jönsson 2010, s.95). Men Riksrevisionen (2017) kritiserar också 
Länsstyrelsen och staten för att inte skapat rättvisa förutsättningar för gode män 
att utföra sitt uppdrag. Vi ska försöka ta reda på hur handläggare gör för att hitta 
ställföreträdare som utför sitt uppdrag på ett sätt som är rättssäkert och 
tillfredsställande för huvudmannen. 

3 Problemformulering  
Riksrevisionen har som uppgift att granska de verksamheter som bedrivs av staten 

(Riksrevisionen 2017, s.2). I en granskningsrapport från år 2017 nämner 

Riksrevisionen att SVT Nyheter gjort en genomgång av länsstyrelsens 

tillsynsprotokoll från år 2012-2015 och beskriver bristerna som omfattande och 

allvarliga. Av 8088 slumpvis utvalda akter hittade SVT över 26 miljoner kronor 

som inte redovisats. I över var femte tillsynsrapport upptäckte länsstyrelserna 

brister när det gäller omprövning av förvaltarskap (Riksrevisionen 2017, s.27). I 

rapporten görs bedömningen att de brister som finns beror på avsaknad av 

gemensamma rutiner och allmänna rekommendationer om vad överförmyndarna 

ska granska. I undersökningen framkommer att de flesta rutiner som finns är 

framtagna internt, och skapar därmed olika rutiner och praxis för alla 

överförmyndare. Detta gör det svårt för länsstyrelserna att granska, ge råd och 

skapa en rättssäkerhet för huvudmännen (Riksrevisionen 2017, s.29). 

Riksrevisionen förtydligar i sin rapport att det inte är kommunernas verksamheter 

som granskningen avser utan statens insatser och styrning på detta område 

(Riksrevisionen 2017, s.11). Tillsynen på överförmyndarområdet är 

decentraliserad till kommunala överförmyndare och överförmyndarnämnder, men 

staten ansvarar för att se över ansvarsfördelningen eller vidta andra åtgärder om 
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inte kommunerna upprätthåller en rättssäker verksamhet (Riksrevisionen 2017, 

s.12). Med interna lösningar som varierar från verksamhet till verksamhet, hur gör 

då handläggare på överförmyndarverksamheten för att arbeta på ett rättssäkert sätt 

för både huvudmän och gode män? Till hur stor del måste de förlita sig på sin 

tysta kunskap? Som vi ser det, utifrån våra kunskaper, är det viktigt att undersöka 

hur handläggare arbetar utifrån dessa förutsättningar.  

4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att genom en kvalitativ studie förstå vad som påverkar 
handläggare vid överförmyndarmyndigheten när det kommer till beslut vid 
rekrytering av gode män. Eftersom det är handläggarnas upplevelser vi eftersökt 
ansåg vi det mest lämpligt att vända sig direkt till just den gruppen. Vi har 
undersökt hur överförmyndarmyndighetens handläggare arbetar utifrån lagar, 
verksamhetens praxis och sin tysta kunskap. Vi har arbetat utifrån två 
frågeställningar: 
 

• Vad anser överförmyndarmyndighetens handläggare det är som påverkar 
vid rekrytering av god man? 

• På vilket sätt påverkar överförmyndarmyndighetens uppbyggnad och 
styrning handläggares arbete? 

5 Administrativa och rättsliga 
förutsättningar  

En god man eller förvaltares uppdrag är ett förtroendeuppdrag (Sjöstedt & 
Sporrstedt 2016, s.9) och innebär enligt Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare 
(RFS 2019) att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan 
exempelvis innebära att ansöka om bidrag, betala räkningar och se till att 
personen får den omsorg denne har rätt till. Tingsrätten förordnar en god man att 
utföra uppdraget, och personen som fått god man kallas då för huvudman 
(Sjöstedt & Sporrstedt 2016, ss.16-17). Godmanskapet består enligt 
Föräldrabalken 11 kap. 4§ av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja 
för person. För en god man kan en eller flera delar ingå i uppdraget. Att bevaka 
rätt innebär exempelvis att ansöka om annat boende, anmäla hyresändringar så 
huvudmannen får rätt bostadstillägg eller överklaga beslut. Förvalta egendom 
innebär för en god man att sköta huvudmannens inkomster och utgifter, såsom att 
betala räkningar, portionera ut fickpengar samt förvalta kapital och 
värdehandlingar. En god man ska även se till att huvudmannen får så bra vård och 
omsorg som möjligt. Detta är vad sörja för person innebär. Konkret kan det 
innebära att se till att allt fungerar som det ska med hemtjänst och vårdpersonal 
eller att knyta kontakt med kyrkan eller annan verksamhet (Fälldin 2012, ss.31-
32). 
 
De personer som kan få en god man är  
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• vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk 
funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens, 

• personer under 18 år som saknar vårdnadshavare eller 
• ensamkommande barn (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare 2019). 

 
Förutsättningarna för att ett godmanskap ska kunna anordnas är att den enskilde 
har en sjukdom eller försvagat hälsotillstånd, är i behov av hjälp för att bevaka sin 
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person, att hjälpbehovet beror på 
hälsotillståndet och att den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt. Den enskilde 
måste även samtycka till att få en god man. Ansökan om god man kan göras av 
den hjälpsökande men också av en närstående till den hjälpsökande. Om behovet 
av god man uppmärksammas av exempelvis vårdpersonal eller socialtjänst, utan 
att den enskilde själv ser behovet, kan en anmälan göras. Behovet utreds då av 
överförmyndarverksamheten och yttranden inhämtas från den enskilde, anhöriga 
och läkare (Sjöstedt & Sporrstedt 2016, ss.16-17). Det är tingsrätten som beviljar 
en ansökan om godmanskap eller inte och uppdraget är löpande (Rollkoll 2016, 
s.6). Ett beslut om godmanskap eller förvaltarskap ska utgå från principen om 
minsta ingripande åtgärd. Skulle huvudmannen inte längre vilja ha en god man 
kan den bara begära att tingsrätten begär att godmanskapet ska upphöra (Sjöstedt 
& Sporrstedt 2016, ss.23-24). Ett beslut om förvaltare anordnas i de fall då ett 
godmanskap inte är tillräckligt. Det kräver inte den enskildes samtycke och blir 
först aktuellt när inga andra insatser kan tillgodose hjälpbehoven. Ett 
förvaltarskap innebär att huvudmannen delvis eller helt förlorar sin 
rättshandlingsförmåga (Sjöstedt & Sporrstedt 2016, s.35). De största skillnader är 
att godmanskap är ett stöd och bygger på samtycke medan förvaltarskap är en 
tvångsåtgärd där förvaltaren helt tar över den enskildes beslutsförmåga (Sjöstedt 
& Sporrstedt 2016, s.41). 
 
Den person som utses till god man eller förvaltare är en privatperson och ska 
enligt Föräldrabalken 11 kap. 12§ vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig 
person, och får inte vara underårig eller själv ha en god man. Om den enskilde 
själv föreslår en person som god man ska denna person erbjudas uppdraget 
(Sjöstedt & Sporrstedt 2016, s.17). En god man har enligt Föräldrabalken 12 kap. 
16 § rätt till skäligt arvode för utfört uppdrag och det är överförmyndaren som 
bestämmer hur stort arvodet är. Enligt en undersökning av RFS (Riksförbundet 
frivilliga samhällsarbetare) gjord år 2015 ligger det vanligaste arvodet mellan 
9000–13000 kronor per år för ett godmanskap som innehåller alla tre delar. 
Uppdragets arvode bygger på ett ideellt uppdrag och är ett symboliskt värde. 
Oftast är detta den enda bekräftelse som ställföreträdaren får från 
överförmyndaren (RFS 2019). Det är huvudmannen som själv betalar arvodet, 
såvida det inte finns särskilda skäl som gör att huvudmannen inte har möjlighet att 
göra så. I sådana fall står kommunen för arvodet (Sjöstedt & Sporrstedt 2016, 
ss.136-167).  
 
Godmanskapet styrs av lagar som återfinns i Föräldrabalken. År 1924 lades 
grunden till det system vi ser i dagens lagstiftning (Sjöstedt & Sporrstedt 2016, 
s.19). En lag från år 1734 beskriver kriterier för att förklara någon omyndig. En 
person kunde omyndigförklaras av rätten med anledning av vanvett eller slöseri 
och därmed bli tilldelad en förmyndare som i stort sett hade ensam 
bestämmanderätt över den omyndiges egendom. Inte heller behövde förmyndaren 
fråga om den omyndiges åsikter gällande hur förvaltandet sköttes (ibid.). År 1924 
preciserades förutsättningarna för att en person skulle omyndigförklaras till 
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psykisk rubbning, slöseri eller grov vanvård av egendom eller missbruk. Vid den 
här tiden skulle förmyndaren inhämta synpunkter från den omyndige i viktiga 
frågor. Möjligheterna till att omyndigförklara någon begränsades än mer vid 1974 
års lagändring (Sjöstedt & Sporrstedt 2016, s.20). Om någon inte kunde vårda sig 
själv och sin egendom på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 
rubbning av själsverksamheten skulle förklaras omyndiga. Lagändringen år 1974 
innebar också ett förtydligande om att en förmyndare eller god man inte bara 
skulle se till att den enskildes tillgångar behöll eller ökade sitt värde, utan också se 
till att den enskilde fick ta del av tillgångarna. Med andra ord sörja för hans eller 
hennes person. Sedan år 1989 är omyndighetsförklaringen borttagen ur svensk 
lagstiftning (ibid.) och detta innebär att alla personer som har fyllt 18 år är 
myndiga oavsett om de har någon sjukdom eller funktionsnedsättning. Senaste 
förändringen i lagen skedde år 2015 och innefattar ett förtydligande av 
överförmyndarens ansvar för utbildning och rekrytering av gode män. 

6 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning vi valt att använda till vår studie har vi valt att tematisera 
utifrån fyra teman. Första temat behandlar behovet av ställföreträdare. Andra 
temat redogör för lagen och dess utveckling i takt med samhällsutvecklingen. De 
två sista teman berör profession samt gränsdragning och förutsättningar i 
professionellt arbete. När vi har sökt efter tidigare forskning har vi använt oss av 
sökord: Förvaltare, god man, godmanskap, överförmyndare, handläggare, chief 
guardian, guardianship, elder adult, Sweden, limited guardianship, tacit 
knowledge, tyst kunskap, profession. Vi har använt oss av Google scholar, 
LIBRIS och Social Services Abstracts. Vi kommer nedan sammanfatta det vi 
anser vara av relevans för vår studie. 

6.1 Behovet av ställföreträdare 
Crampton beskriver hur andelen äldre i befolkningen ökar och därmed också 
behovet av ställföreträdare (Crampton 2004, s.119). Detta är även något som 
Odlöw tar upp i sin avhandling (Odlöw 2005, s.17). Att arbeta långsiktigt och 
sätta in resurser och insatser i ett tidigt skede vid exempelvis depression, 
alkoholism och medicinska biverkningar, kan bidra till att hålla behovet av 
förmyndare och gode män nere. Om personer får rätt hjälp i ett tidigt skede kan 
det bidra till att behov i framtiden aldrig uppstår (Crampton 2004, ss.125-126). 
Israel Doron (2002) har gjort en komparativ studie av lagstiftningen om 
ställföreträdarskap i fem olika demografiska område: Maryland (USA), Sverige, 
Tyskland, Japan och Israel. Studien visar att det som är gemensamt för alla länder 
är den ökade livslängden, minskade födelsetal, större andel äldre befolkning, mer 
utbredd urbanisering och att kvinnor i större utsträckning arbetar. Alla dessa 
faktorer kommer, enligt Doron, ha inverkan på behovet av ställföreträdare i 
framtiden (Doron 2002, s.385).  

6.2 Lagen speglar inte samhällsutvecklingen 
Odlöw förklarar hur förmynderskapslagen infördes år 1924 och ersatte en lag från 
år 1734. Lagen ska utgå från den enskildes intresse och vidtagna åtgärder ska 
medföra så små inskränkningar som möjligt av dennes integritet (Odlöw 2005, 
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s.13). Odlöw skriver att reglerna i föräldrabalken till största del berör anordnandet 
av ställföreträdarskapet medan de regler som berör själva utövandet av 
ställföreträdarskapet är de samma som vid förmynderskapslagens införande år 
1924 och har således inte följt med i samhällsutvecklingen (Odlöw 2005, s.165). 
Odlöw hävdar även att detta bör betraktas som ett socialt problem och bör därmed 
regleras inom socialrätten och inte familjerätten som det gör idag. Alla 
ställföreträdare har inte någon familjär koppling till sin huvudman utan utför bara 
ett arvoderat uppdrag. Ytterligare faktorer som talar för att det bör betraktas som 
ett socialt problem är att många huvudmän har en intellektuell eller psykisk 
funktionsnedsättning, då är god man en biståndsåtgärd som behandlas inom 
socialrätten (Odlöw 2005, s.15).  
 
En studie av Giertz visar att den nuvarande lagstiftningen är i behov av förändring 
för att stärka rättssäkerheten och undvika tvetydighet. Då lagstiftningen är så 
generell är det viktigt att alla inblandade förstår konsekvenserna för huvudmännen 
i deras vardag. Artikeln belyser att det finns många olika förväntningar på en god 
man, exempelvis att anta rollen som revisor, juridisk representant eller ibland som 
en familjemedlem. Detta kan skapa konflikter och dilemman om både personliga 
och ekonomiska frågor och om det är huvudmannens behov eller intresse som styr 
(Giertz 2018, s.263).  
 
Björkstén, Fälldin och Ulfvarson belyser i en artikel problematiken med att 
forskning inom klinisk vård har förändrat begreppet demens och kognitiva 
störningar men att detta inte kan synas i reviderad lagstiftning. Artikeln beskriver 
hur stor vikt faller på hur läkare bedömer och förklarar en individs mentala 
kapacitet, då detta påverkar individens rätt att fatta beslut (Björkstén, Fälldin & 
Ulfvarson 2014, s.2). Författarna till artikeln anser att ett tvärvetenskapligt 
samarbete är viktigt vid utveckling av riktlinjer och ändringar i lagstiftningen för 
att undvika missförstånd mellan rättssystemet och hälso- och sjukvården 
(Björkstén, Fälldin & Ulfvarson 2014, s.6).  

6.3 Profession 
Svensson beskriver att skillnaderna har minskat mellan profession och byråkrati i 
och med att NPM, New Public Management, införts i båda av dessa världar. NPM 
eftersträvar standardiserade procedurer till skillnad från kollegial kontroll. 
Professionella yrken skiljer sig från andra, menar Svensson, eftersom där behövs 
det tas beslut i individuella komplexa fall med hjälp av generella kunskaper. Detta 
kan med andra ord kallas diskretion. Svensson belyser att många studier visar att 
professionellt arbete behöver byråkratiska arbetsorganisationer för att i sitt dagliga 
arbete kunna använda sig av organisationens resurser. Professionella får genom en 
arbetsorganisation tillgång till klienter samt metoder och behandlingar. Men 
Svensson beskriver också hur utbytet även sker i motsatt riktning då den 
professionella ger sin expertis och kompetens till organisationen (Svensson 2011, 
s.303). Svensson förklarar kollegialitet i organisationsformen med samarbetande 
och likhet mellan kollegor. Kollegialitet kan vara en grund för beslutstagande, 
men också för en intern kontrollfunktion. Kollegial självkontroll kompletterar 
självregleringen hos den professionella (Svensson 2011, ss.304-305).  
 
Svensson beskriver fyra olika former av legitimitet: politisk legitimitet, där 
medborgare får delta och politiker tillsätts och ställs till svar genom demokratiska 
val. Opartiska och neutrala tjänstemän kan ställas som ansvariga när de i sitt 
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arbete tillämpar politiskt beslutade lagar och regler, och därigenom får byråkratin 
sin legitimitet. Professionell legitimitet bygger på kompetens och kunskap. 
Kompetensen kan vara bekräftad av staten och medborgarna genom legitimation 
eller en yrkestitel som medför monopol på utövandet. Den fjärde och sista formen 
som Svensson förklarar är hur marknaden får legitimitet genom att individer tar 
beslut under eget ansvar, det finns så kallade köpare och säljare, och efterfrågan 
bestämmer därmed priset på varan (Svensson 2011, ss.305-306). Även styrning 
förklarar Svensson genom att dela in den i fyra former: förvaltningsstyrning, 
organisationsstyrning, professionsstyrning och marknadsstyrning. 
Förvaltningsstyrning är då politiker utövar styrning genom de lagar som är 
aktuella för det yrkesområdet. I nästa steg implementeras lagarna i organisationen, 
organisationsstyrning. Professionsstyrning bygger på kollegialitet, vetenskap, 
utbildning och etik. Marknadsstyrning speglar efterfrågan av tjänster från 
medborgare och allmänhet (Svensson 2011, s.306). Ansvar innebär att kunna 
ställa någon till svars samt att agera och kunna ge skäl för sina handlingar. I 
professionella yrken utkrävs ansvaret på sätt och vis i förväg, då arbetsuppgifterna 
kräver att bli utförda med diskretion (Svensson 2011, s.305). 

6.4 Gränsarbete och förutsättningar i professionellt 
arbete 

Liljegren skriver i sin avhandling om professionellt gränsarbete. Gränsarbete är 
enligt Liljegren något som alla yrkesutövare bedriver dagligen, och innebär att 
professionella konstruerar gränser för att göra anspråk på vissa typer av 
arbetsutövning. Detta blir mer komplicerat, menar Liljegren, då krav på 
samverkan i den offentliga sektorn knutit olika yrkesgrupper närmare varann. 
Gränsarbete förekommer bland annat för att utse en arbetsdelning och påverkar 
inte bara den aktuella gruppen, utan även andra yrkesgrupper i dess närhet. 
Liljegren menar att ingen som utövar ett yrke kan stå utanför gränsarbete, utan är 
alltid med i processen på ett eller annat sätt (Liljegren 2008, s.8). Liljegren delar 
upp gränsarbete i två typer: det särskiljande och det sammanhållande. Ett 
särskiljande gränsarbete handlar om att skapa gränser utifrån resurser i 
arbetsgruppen eller beroende på hur värdefullt ett arbete anses vara. Detta kan 
vara ett redskap även för lönesättning. Ett sammanhållande gränsarbete handlar 
tvärtemot om att ifrågasätta och sudda ut gränser. Detta kan också användas i 
frågor om resurser eller löneförhandlingar, för att exempelvis hävda att lika arbete 
är värt lika hög lön (Liljegren 2008, s.55).  
 
Melamed, Doron och Shnitt har i deras artikel undersökt den beslutsfattande 
process som sker för att utse förvaltare. Processen när en förvaltare utses är 
väldigt komplex, en ställföreträdare är till för att skydda en person samtidigt som 
det används som en sista utväg. Balansgången mellan en paternalistisk 
intervention och bevara individens autonomi är svår (Melamed, Doron & Shnitt 
2007, s.1118). Artikelns slutsats är att utredningen då en ställföreträdare ska utses 
måste vara mer omfattande. Artikeln påtalar många brister på underlaget från den 
psykiatriska vården där läkare uttalat sig angående en persons kapacitet att bevaka 
sin rätt eller uttrycka sina intressen. Författarna anser att det borde finnas ett 
samarbete professioner emellan. Läkare, psykiatri, socialarbetare, patient samt den 
enskildes familj behövs för att kunna göra en säkrare utredning (Melamed, Doron 
& Shnitt 2007, s.1121). En mer strukturerad modell behövs i beslutsprocessen för 
att kunna utse en ställföreträdare och specifika kompetenser ska värderas högre än 
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generella. Gemensamma riktlinjer skulle bidra till en enhetlighet med mer 
utförliga utredningar och säkrare beslut när en ställföreträdare utses och att rätt 
ställföreträdare utses till rätt huvudman (Melamed, Doron & Shnitt 2007, s.1122).  

6.5 Sammanfattning 
Ställer vi samman den tidigare forskning vi hittat av relevans för vår studie finner 
vi att mycket tyder på att behovet av ställföreträdare kommer öka. När vi letat 
efter tidigare forskning som berör vårt ämne har vi kunnat hitta en hel del 
forskning gällande behovet av riktlinjer och rutiner för utövandet av 
godmanskapet. Detta visar hur komplext uppdraget som god man är, och berättar 
också för oss att det därför måste vara lika svårt för en handläggare att hitta rätt 
person till uppgiften. Melamed, Doron och Shnitt´s artikel ovan berättar för oss att 
vaga riktlinjer och knapphändiga utredningar från bland annat läkare gör det svårt 
för handläggare att kunna utse en förvaltare eller god man som matchar den 
tilltänkta huvudmannen. Ställer vi detta vid sidan av Liljegrens forskning om 
gränsarbete och ser till den kritik som riksrevisionen givit, blir det intressant att 
försöka ta reda på hur handläggare inom överförmyndarverksamheten upplever 
sina förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. 

7 Teoretiska utgångspunkter 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för de begrepp vi valt att tillämpa på vår 
studie; tyst kunskap och hur den förmedlas samt yrkes- och 
organisationsprofessionalism. 

7.1 Tyst kunskap  
Överförmyndarmyndighetens handläggares uppgift är att utföra uppdraget med 
stöd av sin egen specifika kunskap om bland annat lagstiftningen och människors 
levnadsvillkor (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.16). I deras arbete 
behövs flera former av kunskap som samverkar; evidensbaserad, systematiserad 
och erfarenhetsbaserad kunskap, samt den tysta kunskapen (Svensson, Johnsson 
& Laanemets 2008, s.223). Tyst kunskap bygger på kunskapens funktion, vad 
någon använder sin kunskap till och att kunna förklara, förutsäga och handla efter 
den (Rolf 1995, s.27). Tyst kunskap beskrivs ibland som den kunskap som inte är 
reflekterad eller uttalad (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.224). 
Vetenskapsfilosofen Polanyi jämför tyst kunskap med hur vi kan känna igen en 
persons ansikte bland en miljon andras utan att riktigt kunna förklara i ord hur vi 
känner igen just det ansiktet (Polanyi 2013, s.27). Vi kommer att ta hjälp av Rolf 
(1995) som tydligt förklarar Polanyis teori och begreppet tyst kunskap i 
förhållande till praktiken. 
 
Begreppet tyst kunskap tar bland annat sitt ursprung från vetenskapsfilosofen 
Michael Polanyi (1891–1976). Rolf jämför Polanyis teori med Wittgenstein-
skolans tankar om att yrkeskunskap är tyst, och att kunskapens innehåll inte kan 
verbaliseras (Rolf 1995, ss.27–28). Filosofen Wittgensteins tankar om tyst 
kunskap skiljer sig något från Polanyis teorier. Medan Polanyi menar att det alltid 
finns någon kunskap kvar som är osagd, menar Wittgenstein att det finns viss 
kunskap som aldrig kommer kunna uttalas, och därmed omöjlig att överföra med 
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hjälp av det verbala språket (Rolf 1995, ss.35–36). Vi kommer att utgå från 
Polanyi kunskapsteori om tyst kunskap, med stöd av Rolf som beskrivit och tolkat 
Polanyi utifrån hans tankar (Rolf 1995, s.11). Begreppet tyst kunskap är översatt 
från tacit knowledge men begreppet blir inte helt korrekt översatt till svenska. 
Knowledge har ett annat omfång än svenska översättningen kunskap och tacit 
betyder inte tyst som i silent utan har i detta sammanhang en större innebörd (Rolf 
1995, s.28). 
 
 
 
 
Polanyi kategoriserar den tysta kunskapen i tre delar: 

• Kunskapens uppkomst: Hur en person fått veta och de processer som gjort 
att personen vet och kan detta. Detta sker genom träning, erfarenhet, 
berättelser och mästar-lärlingsförhållandet. 

• Kunskapens innehåll: vad en person vet, påståenden, färdigheter, 
värdering och hållning. 

• Kunskapens funktion: Vad kunskapen används till. Att ordna, sortera, 
förklara, förutsäga, handla, beskriva och manipulera kunskapen (Rolf 
1995, s. 27). 

 
Rolf beskriver att Polanyis terminologi innehåller både personlig kunskap och 
praktisk kunskap. Den personliga kunskapen är inte endast subjektiv, utan även 
härstammar från verkligheten som är gemensam för alla. Den personliga 
kunskapen innehåller teorier, känslor, knep och metoder men också värderingar 
och färdigheter. Vi har med hjälp av vår personliga kunskap också lärt oss vilka 
handlingar som accepteras av den kultur vi lever i (Rolf 1995, ss.96–97). Den 
praktiska kunskapen kan liknas vid hur en cyklist håller balansen på en cykel, att 
om cyklisten börjar falla åt en sida justerar denna detta med att vrida styret. Det 
finns fysiska lagar som skulle kunna förklara exakt hur mycket styret måste vridas 
när cyklisten fallit till en viss vinkel. Cyklisten får inte de exakta detaljerna när 
den känner att den faller, ändå håller den balansen (Rolf 1995, ss.98–99). 

7.2 Att förmedla kunskap  
Polanyi menar att språket är otillräckligt för att förmedla kunskap. Detta grundar 
sig i att en del situationer som uppstår aldrig går beskriva med ord för att fånga 
helheten då alla situationer är komplexa. Språket är även personbundet, det är 
personen i sig som behärskar språket som förmedlar det och till vad en persons 
vetande kan förmedla med språk (Rolf 1995, s.29–30). Just den mänskliga 
kunskapen växer fram genom en blandning av den tysta kunskapen och en 
språklig reflektion som skapar en kultur och blir till personlig kunskap (Rolf 
1995, s.35). Den tysta kunskapen är bestämd till just en person och dennes fokus, 
känslor och normer där en blandning av erfarenhet, tradition, regler och teologisk 
strävan har betydelse för hur den tysta kunskapen yttrar sig (Rolf 1995, s.76). Den 
tysta kunskapen är högst relevant i mötet med andra människor där till exempel 
handläggare ska bedöma huruvida en god man är lämplig eller inte. Denna 
bedömning baseras delvis på omärkliga tecken, helhetsintryck och kunskaper 
handläggaren inte kan formulera med ord. I handläggarens bakgrundskunskap där 
både teoretiska och praktiska kunskaper samspelar skapas den personliga 
kunskapen som är just denne enskildes tysta kunskap (Thomassen 2007, ss.28–
29). Rolf presenterar hur Polanyi delar upp den praktiska kunskapen i två grader; 
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elementär och kvalificerad. Det som är specifikt för den kvalificerade praktiska 
kunskapen är att den är starkt situationsbunden. Tydliga riktlinjer kan inte ges i 
förväg, istället kräver situationen att den professionella agerar nyskapande (Rolf 
1995, ss.104–106). 
 
Jacobsen och Thorsvik beskriver att motsatsen till tyst kunskap är explicit 
kunskap, det som är nedskrivet på en arbetsplats som förklarar exempelvis rutiner, 
strukturer och processer. Diskussioner på en arbetsplats kretsar ofta kring just den 
explicita kunskapen om organisationens arbetsuppgifter och vad som medför 
svårigheter eller möjligheter. För att utveckla och föra en organisation framåt 
krävs det att alla anställdas tysta kunskap verbaliseras så alla kan ta del av den och 
på det sättet bli praktisk nytta för alla. Att lyckas förmedla och sprida både den 
tysta och explicita kunskapen gör att båda formerna förstärker varandra. Dessa 
kunskaper kan spridas genom fyra olika former av lärande. Genom socialisation, 
där kollegor lär av varandra genom observera hur de andra gör och agerar. Genom 
externalisering, där personen försöker sätta ord på sin tysta kunskap, exempelvis 
med hjälp av sin erfarenhet lyckas komma på sätt att lösa uppgifter och kunna 
förmedla detta. Genom kombinering, att sätta samman olika personers explicita 
kunskap och därigenom hitta nya perspektiv. Och slutligen genom internalisering, 
där den explicita kunskapen blir tyst kunskap hos den individ som tar till sig den 
explicita kunskapen (Jacobsen & Thorsvik 2014, ss.335–337). Den enskilda 
personen är ofta inte medveten om vad tyst kunskap är eller har reflekterat över att 
det ens finns. En del personer gör saker för att de av erfarenhet vet att det fungerar 
och ger goda resultat (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 335). 

7.3 Yrkes- och organisationsprofessionalism  
Liljegren och Parding förklarar begreppen yrkes- och 
organisationsprofessionalism som två idealtypiska sätt att beskriva hur 
professionellt arbete kan styras (Liljegren & Parding 2010 s.272). 
Organisationsprofessionalism, som utgörs av en byråkratisk kontroll av de 
professionella, använder sig av dokumenterad kunskap där de professionella kan 
ansvariggöras. Yrkesprofessionalism, däremot, har en kunskapssyn som bygger på 
tyst kunskap. Liljegren och Parding beskriver tyst kunskap som något som de 
professionella har förvärvat genom högre utbildning och yrkeserfarenhet. 
Kvalitetskontrollen sker kollegialt och det finns ett förtroende för de 
professionellas egna omdöme i arbetet (ibid.). Verkligheten är inte enbart en av 
dessa idealtypiska konstruktioner, utan en blandning (Liljegren & Parding, 2010, 
s.276). För att utföra professionellt arbete menar Liljegren och Parding att det 
krävs kunskap. Denna kunskap kan inhämtas dels genom en högre utbildning, och 
kallas då formellt lärande. Men det finns också en del som Liljegren och Parding 
kallar icke-formellt lärande. Denna del av kunskap inhämtas av de professionella 
när de kommer ut i praktiskt arbete och är ett lärande som inte är formellt uttalat 
och saknar formella sätt att mäta kunskapsintaget (Liljegren & Parding 2010, 
s.279).  

8 Metod och metodologiska överväganden 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vetenskapsteoretisk ansats, den 
metod vi använt för insamling av empiri samt urval och tillvägagångssätt. Vi 
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kommer även beskriva vilka etiska överväganden vi har behövt göra, samt 
beskriva arbetsfördelningen oss emellan. 

8.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
Då vi är nyfikna på och vill förstå hur överförmyndarverksamhetens handläggare 
arbetar utifrån lagar, verksamhetens praxis och sin tysta kunskap, blev det mest 
naturligt för oss att välja en hermeneutisk ansats till vår kvalitativa studie. 
Kvalitativ forskning studerar enligt Yin människors förhållanden under verkliga 
former och återger deltagarnas åsikter och synsätt (Yin 2011, ss.19-20). Vi har 
genom individuella intervjuer fått ta del av handläggares uppfattning av sitt 
arbete. Den kvalitativa forskningen täcker även in de sammanhang och 
omständigheter som människor lever och arbetar i (ibid.). Som Thomassen 
förklarar det krävs det alltid tolkning för att nå förståelse (Thomassen 2007, 
s.179). Genom att tolka synliga kulturella uttryck i samhället kan vi förstå 
människors inre upplevelser och erfarenheter av livet. Det går att se på 
förhållandet mellan förståelse och tolkning från olika vinklar. Dels kan vi, som 
Thomassen beskriver traditionell hermeneutik, förstå först efter att vi har tolkat. 
Men utgår vi från att människan är en förstående varelse, och inte kan undgå att 
försöka förstå sin omvärld, så är tolkningen bara ett sätt att presentera det som 
redan är förstått (Thomassen 2007, s.184). Yin förklarar hur en kvalitativ studie 
innefattar flera olika tolkningar. Vi har i vår studie försökt förstå verkliga 
händelser ur deltagarnas synvinkel, men samtidigt har vi skrivit utifrån våra 
upplevelser och tolkningar av deltagarnas medverkan. Därmed får samma 
händelse flera olika tolkningar (Jmf Yin 2011, s.23). Vi kommer använda oss av 
begreppet tyst kunskap för att förstå handläggares metoder och tillvägagångssätt i 
sitt arbete. Vi kommer i detta kapitel beskriva tyst kunskap samt förklara hur tyst 
kunskap används i yrkeslivet genom begreppen yrkes- och 
organisationsprofessionalism.  

8.2 Val av datainsamlingsmetod 
Då vi vill veta hur handläggare upplever verksamhetens praxis och förhåller sig 
till denna har vi valt att i vår studie använda oss av kvalitativ metod i form av 
intervjuer. Vårt val av frågeställningar är det som leder oss in i valet att använda 
oss av kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014, ss.143–144). Till vår 
kvalitativa studie har vi valt att göra individuella semistrukturerade intervjuer med 
överförmyndare och handläggare i olika kommuner. Då vi ville undersöka hur 
överförmyndare och handläggare arbetar är deras egna berättelser värdefulla. Vi 
ville få med helheten i ett samtal, med bland annat ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, därför har vi valt bort alternativet att göra intervjuer via telefon. Vi 
gjorde även bedömningen att en telefonintervju skulle begränsa möjligheten att 
läsa av om informanten känner sig bekväm innan intervjuns start eller känner sig 
obekväm under samtalets gång. Detta behöver dock inte betyda att vi hade fått 
andra svar från informanterna om vi valt telefonintervjuer. Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne beskriver hur kvalitativa intervjuer kan ge en bredare bild och fler 
dimensioner av ett fenomen än en intervju med standardiserade frågor (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s.38), vilket är anledningen till att vi valt att göra 
kvalitativa intervjuer. Vi har sammanställt ett antal intervjufrågor som presenteras 
som bilaga till detta arbete (se Bilaga 2).  
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8.3 Urval 
Som Becker beskriver representerar vårt urval inte helheten (Becker 2008, s.78). 
Vi har inte möjlighet att intervjua alla handläggare på alla 
överförmyndarverksamheter i hela Sverige. Vår avgränsning grundar sig främst i 
tidsmässiga och ekonomiska faktorer. Då vi inte har något ekonomiskt stöd för 
vår studie, har vi inte möjlighet att göra långa resor för att göra intervjuer. Vi har 
intervjuat åtta handläggare på överförmyndarverksamheter i närliggande 
kommuner. Det är lämpligt att intervjua mellan sex och åtta personer ur en 
särskild grupp för att få ett material som inte enbart speglar en persons 
upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.34). För att minimera risken att 
få en snedvriden studie har vi vänt oss till olika överförmyndarverksamheter (Jmf 
Yin 2011, s.93). Överförmyndarverksamheterna vi vänt oss till har ett större 
upptagningsområde, med mellan tre och fyra kommuner i varje verksamhet. Vi 
skickade ut förfrågan till fyra verksamheter, dock uteblev svar från en så vår 
studie grundar sig i tre olika verksamheter. Verksamheterna, vars handläggare vi 
har intervjuat, har olika organisatorisk uppbyggnad. Av respekt för 
verksamheterna har vi valt att kontakta överförmyndarcheferna i respektive 
kommun via mail, som i sin tur gjort förfrågan till olika handläggare om de vill 
medverka i vår studie. Detta kan med andra ord beskrivas som ett tvåstegsurval 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.40). Därefter har vi fått kontakt med 
handläggare via mail och telefon för att boka tid för intervju. Vi är medvetna om 
att vi med detta riskerar att hamna i en viss grad av bekvämlighetsurval, då vi 
lägger över ansvaret på någon annan att göra urvalet av informanter åt oss (Jmf 
Yin 2011, s.93). Med bekvämlighetsurval menar vi att det inte är vi som aktivt ser 
till att informanterna blir de vi tror är mest informativa.  

8.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Intervjuerna har inletts med en kort information om deras samtycke och 
medverkan och om de har några frågor. Vi har frågat om det känns okej att spela 
in intervjun innan vi startat, vilket samtliga informanter samtyckt till. Vi började 
med frågor om hur länge de arbetat där och om deras utbildning och tidigare 
arbetslivserfarenhet, för att skapa en mjuk start och en god kontakt (Kvale & 
Brinkman 2014, s.170) Vi har ställt frågorna så öppet som vi har kunnat och låtit 
informanterna svara med beskrivningar av sina upplevelser. Detta innebar ibland 
att informanterna svarade på flera av våra frågor på en gång, och vi fick därmed 
vid några tillfällen hoppa över eller byta plats på våra frågor. Vi ställde samma 
frågor till alla informanter men utifrån deras svar utvecklade vi följdfrågor som 
inte stod med i vårt manus men som under intervjun ledde oss vidare. En av 
informanterna ville ha frågorna skickade till sig i förväg, vilket vi gjorde. Vi har 
haft detta i åtanke vid analysen. Nu i efterhand kan vi inte se något som tyder på 
att informantens svar hade blivit annorlunda om vi valt att inte skicka frågorna i 
förväg. Däremot tror vi att vi genom att vara tillmötesgående lyckades skapa ett 
förtroende hos informanten och säkra det faktum att intervjun faktiskt blev av. 
Alla informanter har fått välja tid och plats för intervjuerna. Samtliga informanter 
valde att intervjun hölls på deras arbetsplats. Vi hade i förväg skrivit ett 
missivbrev som tilldelats alla informanter (Bilaga 1). Alla intervjuer spelades in 
och transkriberades för att vi skulle kunna bli förtrogna med materialet inför 
analysen samt att ingen information skulle gå förlorad. Vid några tillfällen förstod 
informanten inte frågan och vi fick förklara hur vi tänkte samtidigt som vi 
försökte att inte bli ledande eller styrande. I några fall beskrev vi frågan som 
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tolkningsbar och fri för att få informanten att tänka fritt utifrån deras sätt att 
beskriva ett fenomen utan vår påverkan. Detta för att framkalla spontana 
beskrivningar från informanterna (Kvale & Brinkman 2014 s.175).  
 
Våra intervjufrågor var indelade i fyra teman; personligt, arbetsroll, 
arbetsuppgifter samt tyst kunskap och handlingsutrymme. Vi ville att frågorna 
skulle stimulera till ett positivt samtal där informanten skulle få störst utrymme att 
prata om sina upplevelser och känslor. Våra frågor är både tematiska och 
dynamiska som Kvale och Brinkman beskriver (Kvale & Brinkman 2014, ss.172–
173). Ett exempel på en tematisk fråga i vår intervju är när vi bad informanten 
beskriva en handläggares uppgifter. De dynamiska frågorna ska hålla intervjun 
flytande och främja informantern att prata om sina upplevelser. Ett exempel på en 
dynamisk fråga från våra intervjuer är att vi bad våra informanter beskriva sin 
upplevelse om vad tyst kunskap är. I början av några intervjuer kunde vi uppleva 
att några informanter kändes lite spända och nervösa samt uppvisade ett visst mått 
av försvarsinställning och misstänksamhet till situationen. Vi försökte läsa av 
situationen och förklara lite mer ingående vad syftet med vår studie är innan vi 
startade intervjun. Detta gjorde vi för att skapa en god relation till informationen 
och få dem att känna sig bekväma (jmf Yin 2011, ss.139–143). Vi upplevde dock 
under alla intervjuer att informanterna blev mer avslappnade allteftersom och att 
stämningen i samtliga fall var god. Vid ett tillfälle ville en informant hoppa över 
en fråga, vilket vi då naturligtvis gjorde. Inför en av de sista intervjuerna stötte vi 
på en av de tidigare informanterna, som då passade på att berätta att hen känt sig 
upplyft efter vår intervju. 

8.5 Undersökningens tillförlitlighet 
Trovärdigheten i vår studie går inte att generalisera, det vill säga att det inte går att 
dra slutsatser utifrån vårt resultat om en större population. Detta är en svaghet 
med vår studie och överlag inom kvalitativ forskning. Det ställer frågor som 
huruvida vårt resultat går att överföra på andra personer i samma miljö. 
Generaliserbarheten i vår studie skulle öka om fler studier skulle göra liknande 
resultat som oss. Vi kan aldrig veta om vårt resultat sett annorlunda ut om den 
fjärde kommunen svarat istället för den tredje, då deras svar kunde varit 
avvikande från resten (Jmf Svensson & Ahrne 2015, ss.26–27). Studiens validitet 
bygger på att vi undersökt det vi ämnat att undersöka. Vi anser att vi genom vald 
metod fått fram det vi hade som avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, 
s. 296). Vi är medvetna om att det kan vara svårt att säkerställa att vi uppfattar vad 
informanten egentligen menar, eller veta om informanter ger en sann beskrivning 
av den objektiva situationen (Kvale & Brinkmann 2014, s.274). Då alla intervjuer 
gjordes på informanternas arbetsplatser, med deras kollegor i närliggande lokaler, 
kan det exempelvis vara svårt för en informant att svara på om hen känner en 
kollegialitet i gruppen. Trots att vi säkerställt anonymitet kan det vara svårt att 
svara på känsliga eller personliga frågor när kollegor kan befinna sig strax utanför 
dörren. För att stärka validiteten i vår studie har vi ansträngt oss för att samla in, 
tolka och återge det informanterna förmedlat på ett korrekt sätt som speglar det 
område vi studerat. Vi kan inte garantera att alla varit ärliga och uppriktiga mot 
oss under intervjun. Vi tar även med oss att våra antaganden kan vara av vikt när 
vi tolkar svaren (Yin 2011, s. 83,85).  
 
Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet och ifrågasätter om vårt resultat 
kan reproduceras vid en annan tidpunkt av andra forskare. I en studie med hög 
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reliabilitet skulle våra informanter ge exakt samma svar till en annan intervjuare 
(Kvale & Brinkmann 2014, s.295). Utskriften av en intervju är en tolkning av 
samtalet vilket kan påverka resultatet då vi är två olika personer och båda 
transkriberat och varit samtalsledare för intervjuerna. Det som påverkar 
transkribering av intervjun kan vara att vi inte hör varje ord om inspelningen varit 
sämre, att det är svårt att urskilja var en mening slutar eller börjar eller den 
emotionella delen av samtalet där informanten skrattar eller pratar allvarsamt 
(Kvale & Brinkmann 2014, s.225).  

8.6 Arbetsfördelning 
Vi har under hela uppsatsprocessen valt att till stor del arbeta gemensamt. Vid 
sökandet av tidigare forskning har vi letat på varsitt håll, samt sammanfattat och 
analyserat hälften av artiklarna och avhandlingarna vardera men tillsammans gjort 
bedömningen huruvida forskningen tillför vår studie något. Vid några tillfällen 
har vi skrivit ett avsnitt individuellt, men har alltid återkommit till ett gemensamt 
bearbetande av materialet. Anna har skrivit merparten och grunden av inledningen 
och metodkapitlet medan Pernilla har skrivit merparten och grunden av 
administrativa och rättsliga förutsättningar samt resultat. Tillsammans har vi 
sedan bearbetat och diskuterat fram en enhetlighet för att vi båda ska känna att vi 
äger texten. Vi har valt att båda närvara under intervjuerna, men låta en av oss 
vara samtalsledare medan den andre har en mer observerande roll och i vissa fall 
för anteckningar. Vi har transkriberat fyra intervjuer vardera för att 
tidseffektivisera och sedan tillsammans analyserat vårt material. 

8.7 Etiska övervägande 
Det är av yttersta vikt att alla individer som medverkar i vår studie ska skyddas 
från skada och kränkning. Vi har ett särskilt ansvar gentemot de människor som 
har medverkat i vår studie och vi har strävat efter att inte påverkas av yttre 
omständigheter eller våra egna intressen (Jmf Vetenskapsrådet 2017, s.8, 13). I 
vår studie har vi utgått från de fyra huvudkraven från Forskningsetiska principer 
inom humanistiska-samhällsvetenskaplig forskning antagna av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet mars år 1990 (Vetenskapsrådet 1990) och 
Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vi 
skickade via e-mail en förfrågan om att medverka i en intervju där vi redan från 
start informerade de tilltänkta informanterna vårt syfte och deras roll i studien. 
Vidare informerade vi om hur lång tid intervjun kommer ta, att deras deltagande 
är frivilligt och de har rätt av avbryta sin medverkan när som helst (Jmf 
Vetenskapsrådet 1990, s.7). Informanternas personuppgifter har vi behandlat och 
förvarat på så sätt att inga obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2017, 
s.71) samt har vi avidentifierat informanterna i vår studie för att ingen ska kunna 
koppla svaren till en bestämd individ eller arbetsplats (Jmf Vetenskapsrådet 2017, 
s. 40). Vid intervjutillfället har vi börjat med att fråga om det känns okej att vi 
spelar in intervjun och att inspelningen kommer förvaras säkert och inte spridas. 
Vi gav även muntligen information om syftet med studien och hur vi kommer att 
behandla alla uppgifter för att säkerställa att informanten kunde vara trygg och 
känna tillit. Som forskare är det viktigt att etikpröva sitt vetenskapliga arbete 
utifrån vad både lagen (SFS 2003:460) och olika kodexar kräver (Vetenskapsrådet 
2017, s.15). 2 § i Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor gör att vår studie som utförs inom ramen för högskolestudier inte 
behöver etikprövas på samma sätt som forskning med vetenskaplig grund. 
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En av oss är god man sedan några år tillbaka och har en inblick i hur uppdraget 
fungerar. På grund av detta finns en koppling till en av informanterna och vi valde 
då att låta den andre av oss vara samtalsledare under just den intervjun. Under 
intervjuer har vi påtalat att en av oss är god man om informanten har frågat vad vi 
har för kunskap om godmanskap eller överförmyndarverksamheter. Vår studie har 
inte fokuserat på själva utövandet av godmanskapet vilket ger distans till det 
faktum att en av oss är god man. Då vår studie har inriktat sig på handläggarna 
och arbetet de utför utifrån lagar och praxis, startade vi vår studie utifrån en 
mycket liten förkunskap. Anledningen till att en av oss valt att ta på sig ett 
uppdrag som god man grundar sig i att behovet av gode män uppmärksammats 
genom arbetslivserfarenhet. 

9 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer vi presentera resultat och analys av vårt insamlade 
material. Vi kommer först kort presentera våra informanter och därefter redovisa 
materialet under två teman som är namngivna efter våra frågeställningar: Vad 
anser överförmyndarmyndighetens handläggare det är som påverkar vid 
rekrytering av god man? och På vilket sätt påverkar överförmyndarmyndighetens 
uppbyggnad och styrning handläggares arbete? Vi har valt att integrera analysen 
i resultatet för att undvika onödiga upprepningar. 

9.1  Presentation av informanter 
Våra informanter består av åtta personer som arbetar inom 
överförmyndarverksamheter som handläggare. Fem kvinnor och tre män anmälde 
sitt intresse att ställa upp på intervju. Deras erfarenhet av att arbeta som 
handläggare inom överförmyndarverksamhet varierar från ungefär två till tolv år. 
Innan de började arbeta på nuvarande arbete hade de med sig 
arbetslivserfarenheter från andra myndigheter och verksamheter där de arbetat 
med handläggning, administration och ekonomi. En del hade även 
chefserfarenhet. Deras utbildning varierade från enbart gymnasial utbildning till 
universitetsexamen. Vi har valt att använda figurerade könsneutrala namn på våra 
informanter för att säkerställa deras anonymitet; Juno, Sam, Kim, Alex, Boo, Mio, 
Cleo och Pim. 

9.2 Vad anser överförmyndarmyndighetens 
handläggare det är som påverkar vid rekrytering 
av god man? 

9.2.1 Kunskapen som personbunden  
Flera av informanterna i våra intervjuer uppger att det är just intuition eller 
magkänsla som de baserar många av sina beslut på i deras arbete. Tyst kunskap 
bygger till stor del på intuition, och intuition baseras på både teoretiska och 
praktiska erfarenheter. För att kunna ta del av den praktiska kunskapen behöver 
den nyanställda sina kollegor, då socialisationen för att kunna lära sig ett yrke är 
störst i början (Rolf 1995, s.63). En av informanterna hade varit anställd på sin 
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arbetsplats i flera år, men såg sig fortfarande som en av de nyaste. Hen beskrev 
detta icke-formella lärande: 
 

Det är mycket som sitter i väggarna typ väl. Det finns inte 
nedskrivet, det är liksom... ja, det svårt som ny att få till sig 
informationen. (Cleo) 

 
Liljegren & Parding beskriver problematiken med att tyst kunskap är 
personbunden, och om en person försvinner, försvinner också kunskapen, och 
därmed blir organisationen sårbar (Liljegren & Parding 2010, s.279). Informanten 
Boo berättar om när hen tog över arbetet från en tidigare kollega som slutade och 
beskriver det som att deras “guru slutade”. En kunskap som finns i en tradition är 
aldrig fullt medveten eller uttalad. Detta kan liknas vid ett slags kontrakt mellan 
generationer, där en nyanställd vid en arbetsplats ansluter sig till dess traditioner 
och vårdar dem. En annan liknelse är en kunskapsöverföring från mästare till 
lärling. Lärlingen underkastar sig under de ideal, hjältar eller mästare de väljer 
(Rolf 1995, ss.130–134). Det informanten i föregående citat beskriver, att 
kunskapen sitter i väggarna, tyder på att de erfarna handläggare informanten 
jobbar med inte riktigt vet hur de fått sin kunskap och hur de använder sig av den i 
sitt yrkesutövande, exempelvis i bedömningen av gode män, men likväl gör de 
det.  
 
Vid rekrytering av nya ställföreträdare förlitar sig handläggare ofta på sin tysta 
kunskap tillsammans med de kriterier som är lagförda. För att förklara för oss 
valde våra informanter att beskriva olika beteenden eller egenskaper som de 
fokuserar på. En informant förklarar att det för hen inte betyder så mycket om en 
blivande ställföreträdare inte exakt vet hur den ska redovisa till överförmyndaren, 
eller att den blivande ställföreträdaren inte behöver förstå precis allt som sägs på 
introduktionsmötet från början, men att de istället vill se en ambition att försöka ta 
till sig kunskap: 
 

Det jag försöker se hos personer är: finns det en vilja att lära sig? 
[...] Så det ser jag som väldigt viktigt, för har man den viljan och den 
hungern att sätta sig in i saker och ting och gräva lite, då tror jag att 
man har mycket av det man behöver för att vara ställföreträdare. 
(Mio) 

 
Polanyi kopplar samman teoretiskt och praktiskt vetande och väljer att bara kalla 
det kunskap. Handläggaren, som vi ovan citerar, har i sin bedömning använt sig 
av den teoretiska kunskapen i form av sakkunnigt informationshämtande med 
hjälp från andra myndigheter. Utöver detta har handläggaren även handlat utifrån 
sin praktiska kunskap, här som egen skicklig prövning gällande ställföreträdarens 
ambitioner (Polanyi 2013, ss.29–30).  

9.2.2 Matcha huvudman med ställföreträdare  
En handläggare behöver ta reda på ställföreträdarens lämplighet innan den anlitas 
för uppdraget. Men efter att tingsrätten har anordnat uppdraget kommer nästa 
moment av bedömning för handläggaren, vilket innebär att matcha en huvudman 
med sin ställföreträdare. En informant berättar om det informationsmöte 
handläggaren har med den tilltänkta ställföreträdaren, och beskriver att det är 
under den timmen som mycket av bedömningen görs: 
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[...] det är ju lite så man får veta vem det är och de får informationen 
och så vidare. Då känner man ju lite kanske vad det är för nån 
person. (Sam) 

 
Under en annan intervju beskriver informanten Juno hur hen ser till 
huvudmannens behov, som exempelvis ålderdom eller neuropsykiatriska 
diagnoser, och därefter försöker hitta den ställföreträdare som bäst klarar av det 
aktuella uppdraget. Gemensamt för alla informanter var att matchningen, att hitta 
rätt ställföreträdare till huvudmannen, inte verkade vara något svårt. Snarare 
tyckte flera av informanterna att det var lätt och en rolig del i arbetet. Det 
framstod också som en viktig del i arbetet, och flera belyste vikten av att ha 
mycket kontakt med ställföreträdarna i början och lära känna dem, för att veta 
vilken huvudman de skulle matcha ställföreträdaren med. Vid frågan om vad 
informanten upplever som meningsfullt med sitt arbete, svarade Boo “att se till att 
de får rätt god man och att de får rätt hjälp”.  
 
Polanyi menar även att tyst kunskap växer fram genom inlärningsprocesser och att 
lära genom sina misstag (Rolf 1995, s.100). Sam, Kim och Boo berättar att 
“ibland blir det fel och man får rätta till det”, “man kan göra felbedömningar” 
eller “en huvudman lurade mig totalt då jag var ny”. Flera beskriver 
sammanslagningen av olika kommuners överförmyndare som ett sätt att göra 
mindre fel då kompetenser samlas och kollegialt stöd skapas. Alex beskrev det 
som att hen gjorde mer fel när hen var nyare inom yrket och inte hade lika mycket 
tyst kunskap. Kunskap kan bli större genom att artikulera och sprida sin tysta 
kunskap och samtidigt kritiskt reflektera över den (Rolf 1995, s.100–101). Cleo 
berättade att “genom att blotta sin strupe och be om hjälp” var ett sätt att komma 
vidare i svåra bedömningar av gode män. För att kunna vidareutveckla och 
överföra sin kunskap krävs en social gemenskap som genom sammanslagning av 
olika kommuners överförmyndare blev möjlig. Det är i en social gemenskap det 
går att reflektera över kunskap (Rolf 1995, s.104). Flera informanter beskrev tiden 
innan flera kommuner gick samman med att ensamma överförmyndare satt själva 
på sina kontor i respektive kommun. Detta medförde att de både skapade sina 
egna regler och förlorade möjligheten till reflektion för att lösa eventuella 
problem.  
 
Flera informanter beskrev just vikten av att huvudmannen ska få rätt god man och 
det framstod som väldigt betydelsefullt när det går att avskriva ett ärende för att 
huvudmannen har lärt sig att utföra uppgifterna själv och klarar sin vardag utan 
ställföreträdare. Kim beskrev även det som tillfredsställande att få se en 
ställföreträdare växa med sitt uppdrag, och hur detta i slutändan ger huvudmannen 
livskvalitet. Vid rekryteringen av gode män använder handläggarna sin tysta 
kunskap i samklang med värderingar, arbetsplatsens traditioner och de lagar som 
måste följas. Våra informanter beskriver att när de lyckas med en matchning ger 
det dem en subjektiv tillfredsställelse samtidigt som omgivningen också blir 
tillfredsställd. Där har handläggarens tysta kunskap använts med stöd av svensk 
lag och arbetsplatsens traditioner (Jmf Rolf 1995, ss.96–97). 

9.2.3 Kriterier enligt svensk lag  
Vi frågade våra informanter vilka egenskaper de tillskrev de kriterier de enligt lag 
har att gå efter; rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Under kriteriet erfaren 
tillskrev vissa av våra informanter ålder: 
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[...] att vara alltför ung och vara god man kan ju vara svårt. Man 
skulle ju kunna bli god man när man är arton, men det kan jag ju 
känna att då vet man ju inte jättemycket om hur man ansöker om 
bidrag och vad det finns för olika funktioner i samhället. (Mio) 

 
Medan en annan informant uttryckte att hen snarare var villig att se till den 
blivande ställföreträdarens styrkor, och ibland kunde bortse från att personen var 
ung: 
 

Jag tycker liksom att ungdomar också ska få chansen att hjälpa, bara 
för att man är ung så kanske man inte är olämplig. Och som ung 
kanske man är vetgirig och man vill lära sig saker och har lätt för att 
söka information på internet. Det kanske är mycket lättare för en sån 
än nån som är 70 plus. (Cleo) 

 
Här blev det väldigt tydligt för oss att det till så stor del handlade om 
handläggarnas individuella bedömning. Båda handläggare gör sin bedömning 
utifrån lagens kriterier, men bedömningen blir ändå olika. Medan Mio motiverar 
sitt argument med att åldern på en ställföreträdare innebär att denne inte har 
kunskap om myndigheter, gör Cleo bedömningen att ställföreträdaren troligen har 
stora möjligheter att ta reda på hur saker och ting fungerar. I ovanstående exempel 
kan vi också se att de olika kriterierna flyter samman. Att ha en specifik 
yrkeserfarenhet kan exempelvis både innebära att vara erfaren och att vara i övrigt 
lämplig. Något som vi också har sett i vårt resultat är att de olika kriterierna har 
olika mycket värde. Om en ställföreträdare saknar eller har mindre av något av 
kriterierna kan något annat kompensera för det. Som exempel berättade Alex en 
ställföreträdare som hade stora skulder. Detta är i vanliga fall något som inte 
accepteras hos överförmyndaren. Men i det här fallet ansågs personen trots sina 
skulder vara lämplig att bli god man. Detta med anledning av att hen kunde 
språket som huvudmannen hade som förstaspråk, samt hade anknytning till 
huvudmannens hemland, vilket i detta fall var en nödvändighet. Det står ingenting 
i lagen om vilket kriterium som har störst värde. Det blir istället en 
bedömningsfråga för handläggaren. Diskretion, eller handlingsutrymme, blir 
enligt Liljegren och Parding nödvändigt när generella kunskaper ska tillämpas på 
särskilda fall (Liljegren & Parding 2010, ss.272–273). 

9.2.4 Tyst kunskap i praktiken  
Vi ställde frågan till alla informanter vad de tänker när vi säger tyst kunskap och 
hur de använder sin tysta kunskap i sitt arbete. Flera beskriver att tyst kunskap är 
något som kommer genom erfarenheter, levnads- och yrkeskunskaper. Cleo 
beskriver att kunskapen sitter i väggarna på arbetsplatsen. Flera beskriver även 
tyst kunskap med orden känsla, intuition och magkänsla. De beskriver hur de 
genom sin tysta kunskap kan läsa mellan raderna och läsa av människor. Det kan 
vara svårt att skilja mellan tyst kunskap och fördomar i det tysta (Rolf 1995, s. 
53). Då en professionell kanske både bor och arbetar i en mindre kommun är det 
ofrånkomligt att de i arbetet inte stöter på någon de är bekant eller till och med 
nära vän med. Detta visar sig i ett svar från en informant när vi pratar om 
rekrytering och kriterier: 
 

Ja, bedömningen gör vi ju då sammantaget med kronofogden och 
med belastningsregistret, och det är ett fåtal som inte klarar dem 
kontrollen. Och sen så träffas vi ju den här timmen och det är ju där 
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man försöker bilda sig en uppfattning … och det är jättesvårt. Sen 
bor vi ju i en mindre… Så man vet ju vilket umgänge, vilket fack 
man ska stoppa personen i, det är ju så. (Juno)   

 
När en person har arbetat inom en verksamhet under en längre period blir den 
förtrogen med verksamhetens praxis och klassificerar och sorterar människor 
därefter. Detta kallas för förtrogenhetsfällan (Rolf 1995, s.53). De påtänkta 
framtida gode män klassificeras och riskerar att sorteras bort därför de anses 
olämpliga på grund av handläggarens intuition baserad på uppfattning och 
fördom. Som följande citat visar exempel på: 
 

Magkänslan där igen, att man har en bra personlighet för det är 
personlighet som mycket är. Kommer du hit och tycker att du är här 
uppe, mycket bättre än alla andra. Då får man väl ha en liten känsla, 
då kan du få ett ärende men det blir ett annat slags. Man behöver inte 
hålla på med massa skumaffärer som vet de kan göra ja.. ja 
precis...magkänsla. (Boo) 

 
Att använda den tysta kunskapen som ett redskap beskriver Polanyi med att en 
blind person använder sin käpp för att konstruera en bild av verkligheten den har 
framför sig. Genom käppen får den blinda tyst kunskap som låter personen skapa 
en bild av verkligheten (Rolf 1995, s.62). Redskapet är det en aktör har att lita på i 
sitt arbete. Handläggare har till exempel sin magkänsla att utgå ifrån när den 
skapar sin bild av verkligheten. Bakgrundskunskap, sinnesintryck och allmänna 
verklighetsföreställningar hjälper handläggaren att bygga upp sin verklighetsbild. 
Det som även har en stor påverkan på hur man använder sitt redskap oavsett om 
det är en blindkäpp eller magkänsla är den överförda kulturen som skapas av 
social gemenskap på till exempel en arbetsplats (Rolf 1995, s.63).  
 
Överförmyndarverksamheters praxis skiljer sig åt, det blev tydligt för oss under en 
av våra intervjuer. Kim beskrev för oss hur det vid en större 
verksamhetsförändring, där flera kommuner gick samman, framkom att en av 
verksamheterna hade som praxis att handläggarna utförde en del av 
ställföreträdarens uppgifter. På en arbetsplats är en handläggarens kunskap och 
kompetens inte bara kopplade till den egnas identitet, utan personens personliga 
kunskap ligger även i att identifiera sig med verksamhetens mål och utföra dess 
arbetsuppgifter därefter (Rolf 1995, s.98). Det framstod som viktigt för Kim att 
följa verksamhetens riktlinjer och inte skapa egna regler. 

9.3 På vilket sätt påverkar 
överförmyndarmyndighetens uppbyggnad och 
styrning handläggares arbete? 

9.3.1 Kontroll och styrning  
När vi studerade vårt insamlade material kunde vi se en önskan hos samtliga 
informanter om att deras verksamheter skulle vara mer enhetliga utåt och att de 
skulle ha tydliga riktlinjer för exempelvis rutiner och dokumentation. Vi fick dock 
olika exempel på hur detta skulle uppnås, en del ansåg att 
överförmyndarverksamheten skulle vara statlig, medan andra hade förhoppning 
om att kunna utforma egna arbetsbeskrivningar för verksamheten att följa. Under 
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en intervju svarade Kim på frågan om de hade en arbetsbeskrivning, att det hade 
hen aldrig sett under sin verksamhet. Vid följdfrågan om informanten tyckte att 
det skulle behövas, svarar hen att det framför allt behövs riktlinjer för hur de 
skulle samarbeta, samt för normer och värderingar: 
 

Ja om vi nu ska börja från början och grunden så är det ju regler och 
rutiner och så som borde vara nationellt. Det borde vara enhetligt. 
Det handlar ju också om rättssäkerhet och så. På de stora sakerna, 
man måste ju ha några grunder. (Kim) 

 
En annan informant uttrycker också behovet: 
 

Vi får se, jag hoppas de kommer fram till någonting, [...] man 
efterlyser ju gemensamma riktlinjer, för vi gör ju jätte-olika i de 
olika… Allt från hur man granskar en årsräkning till hur man 
rekryterar en god man, det är jätte-olika. Så det hade varit jätte-
underbart om någon bara kunde säga såhär ska det vara. (Mio) 

 
Merparten av informanterna beskriver att det inte finns någon arbetsbeskrivning 
på arbetsplatsen när vi frågar om detta. Men flera informanter uttalar en önskan 
om att ha gemensamma verksamhetsbeskrivningar och mål. Detta kom fram i en 
intervju vid frågan om de har en arbetsbeskrivning på arbetsplatsen: 
 

Nä det har vi tyvärr inte men jag hoppas vi kommer dit så 
småningom. Det har ju ganska länge varit två äldre kvinnor […] de 
har ju jobbat länge tillsammans [...] då har de ju oskrivna regler. 
(Cleo) 

 
Till skillnad från en verksamhet med oskrivna regler, som informanten beskriver 
ovan, bygger organisationsprofessionalism enligt Liljegren och Parding på regler 
och tillvägagångssätt som standardiserar verksamheten till stor del. Externa 
kontrollmekanismer och dokumenterad kunskap som kan uttryckas i ord är viktiga 
byggstenar i organisationsprofessionalism (Liljegren & Parding 2010, ss.280–
281).  

9.3.2 Kollegialitet och handlingsutrymme  
Stort handlingsutrymme hos handläggare kan medföra att klienters specifika 
behov kan mötas på bästa sätt. Å andra sidan kan stort handlingsutrymme medföra 
att olika handläggare gör olika bedömningar som därigenom bidrar till orättvisa 
och ojämlika beslut klienter emellan. Dessutom kan stort handlingsutrymme föra 
med sig svårigheter i resultatuppföljning om beslutet inte fattas i enlighet, vilket i 
sin tur leder till legitimitetsproblem (Liljegren & Parding 2010, s.274). Vid en 
intervju gav en informant uttryck av en upplevelse av att verksamheten präglades 
av organisationsprofessionalism. Vid frågan om de hade friheter att hitta egna 
lösningar fick vi svaret: 
 

Det är ju väldigt begränsat. Vi är styrda. [...] För att vi ska kunna 
ansöka om godmanskap, då måste vi ha underlag för det. Det är 
oftast ett läkarintyg som tingsrätten kräver på att det finns ett behov 
av godmanskap eller förvaltarskap, och ibland kräver de ytterligare 
utredning. Det finns inga andra vägar att gå där, när det gäller hur 
god mannen ska sköta sitt uppdrag, vi kräver ju in, de ska ju 



 
 

 
 

22 

redovisa en gång om året med årsräkning, det finns ju inget att… 
förhandla om där heller. Och är det ärenden som inte fungerar då 
måste vi ju agera. Vi kan ju inte bara låta, om det är en god man som 
inte lämnar in sina handlingar, det funkar ju inte. [...] nej det är styrt. 
Det är det. (Pim) 

 
Samma informant beskriver dock lite senare i intervjun även tecken på en 
yrkesprofessionalism: 
 

Men att man gör en korrekt bedömning och att vi pratar med 
varandra, med kollegor, om det är någonting som känns svårt. Så att 
vi får hjälpas åt, för det blir ju lite internkontroll också på ett sätt, att 
man hjälper varandra, att man inte jobbar i det tysta. (Pim) 

 
Liljegren och Parding beskriver hur verkligheten oftast är en blandning av dessa 
stereotypiska idealbilder (Liljegren & Parding 2010, s.276). I exemplet ovan 
beskriver informanten en upplevelse av att de inte har så mycket friheter, att de 
har en stark styrning utifrån och att de blir granskade, men samtidigt pekar hen på 
hur verksamheten tar hjälp av sin egen internkontroll och kollegialitet (ibid.). En 
annan informant beskriver just detta som svar på frågan om hur stora deras 
möjligheter är att hitta egna lösningar: 
 

Vad-frågan är ju väldig styrd, den går ju på lagstiftningen [...] De 
granskar ju oss utifrån förvaltningslagen [...] och att ingen ska få 
någon rättsförlust. Så i den delen är det ju väldigt styrt, men hur-
frågan kan man väl säga är ganska öppen. Hur löser vi det? Vem får 
vi till, hur ska den personen jobba som ställföreträdare och hur 
betalar vi? Den är ju rätt så fri. (Alex) 

 
Den tysta kunskapen hjälper oss att komma närmare ett svar på hur-frågan. Den 
professionella fattar sina beslut genom sin verklighetsbedömning och sina motiv, 
detta ger oss svar på frågan varför, medan hur berättar för oss vilka redskap och 
vilken kompetens som behövs (Rolf 1995, ss.70–71). En informant vid en annan 
intervju tar upp arbetsgruppen som styrka vid frågan om vilka kunskaper som 
krävs för att en handläggare ska kunna utföra sina uppgifter: 
 

Jag tycker det är viktigt att gruppen har olika kompetenser, som jag 
är ekonom i botten, min kollega är socionom, nån har väl jobbat som 
chef inom äldreomsorgen innan [...] jag tycker att gruppen... att man 
har en varierande kompetens i gruppen gör ju mycket [...] för tanken 
är ju att man ska kunna bolla med varandra och då får man mer 
erfarenhet. Jag skulle gärna vilja ha nån som kan juridik i vår grupp. 
En ekonom, socionom och en jurist det skulle vara jättebra, då 
kompletterar vi varandra. (Cleo) 

 
Det informanten beskriver här kan liknas vid kollegialitet som styrningsverktyg. 
Med detta menas att professionen, med sina normer och värderingar styr 
verksamheten (Liljegren & Parding 2010, s.277). Liljegren och Parding beskriver 
tillit och ansvar som centrala begrepp inom yrkesprofessionalismen. Tilliten 
kommer både uppifrån, från staten och verksamheten, men också nerifrån, från 
klienterna. Handläggare har ett ansvar att utföra sina uppgifter korrekt, följa 
verksamhetens regler och samtidigt tillgodose klienters behov. Detta är ett ansvar 
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som handläggare förväntas kunna ta utifrån sin kunskap som de fått både från 
högre utbildning, men även ifrån socialisering in i yrket. Detta är något som 
karaktäriserar yrkesprofessionalism (Liljegren & Parding 2010, s.278).  

9.3.3 Professionella eller lekmän?  
Liljegren och Parding beskriver hur tillit och ansvar i denna form kan bidra till 
dilemma. Det kan för handläggare vara svårt att förväntas lösa frågor utifrån 
motstridiga förhållanden (Liljegren & Parding 2010, s.278), som ett exempel som 
en informant ger oss: 
 

Om gode mannen inte får hjälpa huvudmannen med någonting, det 
går ju inte, och huvudmannen förstår och säger: nej, jag vill inte 
ha… Då ansöker vi till tingsrätten om att godmanskapet ska 
upphöra, sen är det ju slut. Sen vet ju inte vi, den personen får ta 
hand om sina egna bekymmer. Det kan man ju känna, det kommer 
inte gå bra, men vi kan inte göra mer. (Pim) 

 
Citatet ovan är ett tydligt exempel på särskiljande gränsarbete. Tydliga gränser har 
konstruerats gällande vem som gör vad och i det här fallet är handläggaren säker 
på var gränsen för överförmyndarmyndighetens uppgifter går (Jmf Liljegren 2008, 
s.55).  
 
I våra intervjuer har vi ställt frågan om informanternas verksamheter använder sig 
av anställda ställföreträdare eller ställföreträdare genom privata företag. 
Verksamheterna vi har kommit i kontakt med har haft olika lösningar för detta. 
Samtliga av våra informanter kan se ett behov av att göra en förändring i 
systemet. När vi pratar med våra informanter om fördelar och nackdelar med att 
professionalisera ställföreträdare, är det flera som tar upp risken med att förlora 
närheten till huvudmännen: 
 

Ja, men då blir det lite sämre om vi skulle ha anställda tänker jag, 
det är ju bara en tanke… att du har någon som ska utföra det här, 
och det är ju en viktig roll, det här att sörja för person som vi kallar 
det för. Att ha den här medmänskligheten. [....] Man får ju en liten 
ersättning, men man måste ju ha ett hjärta också. Har man inte det, 
då ska man inte ta det här uppdraget som god man. [...] Det kanske 
försvinner om det blir professionellt. (Juno) 

 
En annan informant, Sam, beskriver utvecklingen i Sverige, och hur psykiskt 
sjuka människor tidigare var inlåsta på institutioner. Idag ser vårt samhälle 
annorlunda ut, ingen omyndigförklaras längre och Sverige strävar efter att alla ska 
kunna leva fritt ute i samhället. Det är till dessa personer som informanten kan se 
ett behov av professionella ställföreträdare. Cleo och Kim, som arbetar i olika 
verksamheter, gör en jämförelse med hur sjukvården tar hjälp av hyrläkare. En av 
dem säger: 
 

Beror lite på hur man gör, skulle man göra så att ett företag skulle 
vara ansvarig då kanske man byter personer rätt mycket och då 
kanske det gör att huvudmannen blir otrygg. [...] Du vet man 
kommer till olika läkare varje gång och de kanske skulle bli likadant 
med sånt här och det skulle jag va lite orolig för. (Cleo) 
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Många av informanternas svar visar omtanke för både huvudmannen, som i citatet 
ovan, men även för ställföreträdaren. En av anledningarna till att handläggarna 
tyckte det skulle behövas professionella ställföreträdare var att de inte hade riktigt 
samvete att låta en lekman ta sig an en huvudman som de visste hade ett mycket 
omfattat behov och problematik. Kravet på kompetens kan enligt både Sam och 
Juno inte vara samma på en lekman och en professionell.  
 
När vi ställde frågan till alla informanter vad de anser att en handläggare behöver 
för kompetens svarade en informant: 
 

Det är ju den ständiga frågan... finns nog inget bra svar på det 
egentligen. Det bästa är om man kan ha en grupp tror jag [...] där 
man har lite olika kompetenser. (Alex) 

 
Ingen av informanterna har något tydligt svar på vår fråga men de är överens om 
att gruppen som helhet behöver olika kompetenser. De nämner bland annat yrken 
som jurist, ekonom och socionom men de nämner även andra faktorer såsom 
social kompetens, erfarenhet, sunt förnuft, empati, att kunna säga ifrån samt ha en 
kunskap om samhället. Att ta beslut i komplexa individuella fall kräver generella 
kunskaper. Det finns olika alternativ till lämplig utbildning som krävs för en 
handläggare på en överförmyndarverksamhet. Den professionella legitimiteten 
bygger på just kompetens och kunskap, vilket verksamheterna eftersträvar genom 
att skapa en grupp med bred kompetens och kunskap (Svensson 2011, s. 303, 
305). En person kan inte förväntas ha examen från tre olika utbildningar, däremot 
låter det önskvärt att, som flera av våra informanter säger, ha en samlad 
kompetens inom arbetsgruppen. Utöver professionell utbildning baseras den 
professionella kompetensen också på moral, attityd och motivation (Rolf 1995, 
s.127). 

10 Slutsats 
De slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat och analys är precis som vi tidigare 
beskrivit att verkligheten inte är en idealtyp. Våra informanter ger oss speglingar 
av både organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism. De beskriver för 
oss hur verksamheten är både väldigt styrd med lagar och riktlinjer att följa, men 
också hur de i många fall av beslutsfattande blir tvungna att använda sig av stöd 
och råd från kollegor samt sin egen tysta kunskap. Informanternas upplevelser av 
hur de använder sig av sin egen tysta kunskap i sitt arbete skilde sig från varandra. 
Några verkade vara bekväma med begreppet, och upplevde att de hade stor nytta 
av sin egna tysta kunskap. Andra verkade snarare lite oroliga över att använda sig 
för mycket av den tysta kunskapen och ville hellre förlita sig på lagar och 
riktlinjer. Dock kunde vi av vårt resultat utläsa att även dessa informanter ger 
många exempel på hur de använder sin tysta kunskap i sitt arbete, men de 
använder andra beskrivningar såsom magkänsla eller intuition.  
 
Såväl arbetslivserfarenhet som anställningsform varierar mellan de olika 
informanterna. En av de informanter som hellre baserade sina beslut och 
bedömningar på lagen hade kortast erfarenhet inom överförmyndarmyndigheten 
av de vi intervjuat, medan den som vi upplevde kände sig mest bekväm med att 
grunda sina beslut på sin tysta kunskap hade lång erfarenhet inom området. Två 
av våra informanter hade parallellt med sin handläggarroll också en ledande 
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funktion i gruppen. Hos en av dessa kunde vi se en tydlig vilja att hellre luta sina 
beslut på lagar och riktlinjer än sin tysta kunskap. Vi intervjuade både kvinnor och 
män men inget i vårt resultat går att generalisera på något av könen. Både kvinnor 
och män upplevde att de förlitade sig på sin tysta kunskap, men både kvinnor och 
män beskrev också hur de inte var helt bekväma med att påtala att det var med 
hjälp av sin tysta kunskap de fattade beslut. Storleken på de verksamheter vi 
besökt skiljer sig från varandra. Det vi kunnat utläsa ur vårt resultat är att den 
minsta verksamheten uttryckte en tydlig intention av att behålla en närhet till 
ställföreträdarna och huvudmännen, vilket inte yttrade sig lika tydligt i den största 
verksamheten.  
 
Ingen av våra informanter ser ett samarbete mellan olika kommuner som negativt, 
utan ser endast fördelarna. De använder sig av sina kollegor för att komma fram 
till beslut samt kontrollera och bli kontrollerad av varandra. Detta är ett tydligt 
drag av yrkesprofessionalism. Samtidigt vill de ha tydliga riktlinjer och styrning 
och flera vill att myndigheten blir statlig, vilket tyder på att de ser en trygghet i en 
organisationsprofessionalism.  
 
Vi upplever att resultatet av våra intervjuer har gett oss en inblick i 
överförmyndarmyndighetens handläggares arbete. Att arbeta med människor är 
komplext, överförmyndare arbetar dessutom både med behövande och med de 
som ger hjälpen till de behövande. Det är uppenbart att arbetet som de 
handläggare vi intervjuat utför kräver mer än bara en arbetsbeskrivning. Det krävs 
att handläggaren ser till människan du har framför dig och kan läsa av dennes 
behov eller lämplighet. En handläggare inom det här området kommer alltid att 
behöva lita på sin tysta kunskap, och som flera informanter beskrev är arbetet 
svårt att utföra utan kollegor. Däremot behövs och efterfrågas lagar som speglar 
vår samhällsutveckling och tydliga nationella riktlinjer för att säkerställa 
rättssäkerheten för huvudmännen.  

11 Diskussion 
Utifrån vårt resultat samt tidigare forskning, vågar vi påstå att överförmyndarens 
arbete skulle kunna underlättas genom att förbättra samarbetet mellan 
professioner och myndigheter. Om förståelsen för varandras arbetsuppgifter och 
förutsättningar ökade skulle exempelvis en del huvudmän kunna slippa bli bollade 
mellan socialtjänst och överförmyndare och istället få rätt hjälp direkt. Varje 
huvudman är unik och har sina individuella behov, med kopplingar till olika 
myndigheter. Detta visar hur komplext handläggarens arbete är och hur mycket 
som krävs för att kunna bedöma vilken god man som passar för ett specifikt 
uppdrag. Bedömningarna baseras i hög grad på varje handläggares enskilda tysta 
kunskap. Detta medför att bedömningarna skiftar mellan varje fall och varje 
handläggare. Det väcker frågan om det går att nå jämlikhet och rättvisa i 
bedömningen. 
 
Vår studie hamnade mitt i en tid av förändring. Vi hade, innan vi gjorde våra 
intervjuer, läst olika förslag om vilka förändringar som behövs inom 
överförmyndarområdet. Flera av våra informanter tog själva upp samma förslag 
som vi hade läst om. Utvecklingen är pågående, några av våra informanter 
beskriver hur verksamheterna nyligen har gjort förändringar för att öka 
rättssäkerheten för huvudmännen och säkerställa att ställföreträdare utför 
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uppdraget på ett lämpligt sätt. Vårt resultat visar att det finns en gemensam positiv 
inställning till den utveckling överförmyndarområdet har påbörjat och är under. 
Alla våra informanter var insatta i de förslag som finns från regeringen och alla 
ansåg att en förändring är nödvändig. En professionalisering av ställföreträdare i 
vissa fall skulle underlätta den brist på gode män som idag råder, samt friställa 
lekmän från de allra mest komplicerade fallen. Däremot delar vi den oro som 
informanterna uttrycker över att ställföreträdarskapet skulle förlora den del av 
medmänsklighet som den nuvarande utformningen medför. Vi frågar oss om den 
tredje delen i ställföreträdarens uppdrag, att sörja för person, kommer vara möjlig 
att utföra om ställföreträdarskapet professionaliseras. 
 
Flera av våra informanter upplever att det är svårare och svårare att hitta gode 
män och en av våra informanter beskriver en känsla av att samhällsandan har 
förändrats och att inte lika många människor längre “bara vill ställa upp”. God 
man är idag i det närmaste ett ideellt uppdrag, men ju färre människor som kan 
tänka sig att ställa upp desto svårare blir det för handläggare att hitta god man som 
matchar huvudman. Det är inte bara utformningen av verksamheten som påverkar 
handläggarnas arbete i det här fallet, utan sannolikt även den alltmer 
individualiserade samhällsandan i Sverige idag. Är det så att vi med anledning av 
minskad medmänsklighet i vårt samhälle är tvungna att professionalisera 
ställföreträdarskapet? Är det vårt individualiserade samhälle som gör att vi är 
rädda för att inskränka någons integritet och självbestämmanderätt? Denna studie 
har gett oss inblick i en komplex verksamhet och vi ser fram emot att följa 
utvecklingen inom överförmyndarområdet. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Förfrågan om att delta i en studie om handläggares arbete med rekrytering och 
kontroll av gode män. 
 
Vår studie är ett examensarbete inom ramen för Socionomprogrammet vid 
Linnéuniversitetet, Kalmar. Genomförandet av studien kommer att ske i form av 
intervjuer under veckorna 15 - 17. Intervjun med Dig berör Din uppfattning om 
och erfarenhet av rekrytering och kontroll av gode män. Intervjun beräknas 
omfatta c:a 60 minuter. Vi anser det viktigt att intervjun kan ske i ostörd miljö 
men på tid och plats som Du finner lämplig. Intervjun kommer i efterhand att 
spelas in och skrivas ut för att kunna analyseras av oss på bästa sätt. 
 
Den information som Du lämnar behandlas forskningsetiskt säkert genom att 
förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Redovisningen av samtliga 
intervjuer genomförs så att ingen medverkande individ kan identifieras. Resultatet 
presenteras slutgiltigt i form av ett examensarbete, som efter godkännande kan 
återfinnas i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), ett öppet arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. Genomförda inspelningar och 
utskrivna texter av intervjuerna förstörs när examensarbetet godkänts. 
 
Vi frågar Dig härmed om Du vill delta i denna vår studie. Dina erfarenheter 
kommer att bli viktiga för oss att få ta del av! Ditt deltagande är helt frivilligt och 
Du kan, när Du anser det påkallat, avbryta Din medverkan utan närmare 
motivering. Vi är tacksamma för svar på vår förfrågan via telefon eller e-post 
enligt nedan. 
 
 
Med vänliga hälsningar Anna och Pernilla 
 
Student: Anna Blad, 0703-367650, ak223hc@student.lnu.se 
 
Student: Pernilla Karlsson Palmgren, 0739-235735, pp222gd@student.lnu.se 
 
Handledare: Ulf Drugge, professor em., ulf.drugge@lnu.se 
  



 
 

 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Personligt: 
Hur länge har du arbetat som handläggare? 
Tidigare arbetslivserfarenhet? 
Utbildning? 
 
Arbetsroll: 
Vad upplever du att en handläggare behöver för kompetens?  
Vilka förväntningar tror du omgivningen ställer på er? 
Vad anser du är meningsfullt med ditt arbete? 
Vilka friheter har ni? Är allt reglerat eller har ni möjlighet att finna egna 
lösningar? 
Vilka personer är till hjälp i din verksamhet? 
Känner du en kollegialitet i er verksamhet? (svåra bedömningar?) 
Vilken är en handläggares viktigaste uppgift? 
 
Arbetsuppgift: 
Hur ser handläggarnas arbetsuppgifter ut?  
Finns det en arbetsbeskrivning? (Får vi ta del av den?) 
Har er verksamhet anställda ställföreträdare? Anlitar er verksamhet 
ställföreträdare genom privata företag?  
Om ett fall är svårare att hantera än andra, hur går ni till väga? 
Kontrollerar ni lämpligheten av gode män över tid? (På vilket sätt / Varför inte?) 
Finns det någon övre åldersgräns? 
Beskriv arbetsmässiga relationer till andra verksamheter, ex socialtjänst. 
Hur dokumenterar du ditt arbete? Krav? Hur utförligt? Manual? 
Flera kommuner - Vad betyder organisationens utformning för arbetet? Dela upp 
fråga! 
Vad har du sett för förändringar i ditt arbete? 
 
Tyst kunskap och Handlingsutrymme: 
Vi bedömningen av en god man är kriterierna: rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig person. Vilka egenskaper kopplar du till: Rättrådig? 
Vilka egenskaper kopplar du till: Erfaren? 
Vilka egenskaper kopplar du till: Övrigt Lämplig? 
Vad tänker du när vi säger Tyst Kunskap? 
Beskriv hur du använder din tysta kunskap i ditt arbete. 
Vilket handlingsutrymme upplever du krävs för att kunna utföra ditt arbete? 
Vilka kunskaper krävs för att en handläggare ska kunna utföra sitt arbete? 
Hur förvärvas dessa kunskaper? 
Berätta om svårigheter i ditt arbete? Strategier för att hantera dessa? 
Berätta om tillfällen du minns när du kände att du har ett roligt arbete? 
Berätta om tillfällen du minns när helst hade velat byta arbete? 
 


