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ABSTRACT 

Being a trustee within the disability care will, in most cases, put big responsibility on the 

trustee both as a representative for the klient but also as a representative for the 

standards of the society. The assignment as a trustee is to strengthen the client and ease 

his/her way of living in the society. The Swedish legislation that controls the process and 

the regulation of the trustees, is by the authors of this paper preceived as kind of vauge, 

leaving a lot of room for interpretation. So  how do trustees comprehend their 

assignment and how do they actually interpret it? Using material from eight interviews 

with trustees within the disability care, this paper aims to examine these questions, and 

focuses only on the trustees and their experiences. We have delibirately chosen this 

focus and narrowed it down to the perspective of those, leaving out the perspective of 

clients and those employees of the state, regulating the trustees. Analysing the material 

and presenting the trustees experiences and definition of their assignement we have 

chosen to use Erving Goffman’s theories regarding stigma, social control, dramaturgical 

interaction and social roles. The trusteés are, aware of or unaware of, incorporating the 

unspoken social rules and the way of living in society to their clients, some living in 

special homes and some living in society with professional assistance within their 

homes. In the process of conducting their assignment as trustees some actually reduce 

the independency of the client, further alienating them from society. It becomes a 

paradox, considering the purpose of the assignment is to strengthen the client in his or 

her everyday life.        

 

Keywords: Trustee, stigma, social control, social role, Goffman, disability care. 

Nyckelord: God man, stigma, makt, roll, Goffman, funktionshinderomsorg.  
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1.1 INLEDNING 

En utsatt grupp människor i samhället är de som inte kan föra sin egen talan. Det innebär i 

vissa fall att dessa personer är i behov av hjälp för att kunna bevaka sin rätt, förvalta egendom 

eller sörja för sin person 11 kap 4 § Föräldrabalken (1949:381). Att inte kunna föra sin egen 

talan kan till exempel bero på en sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande 

förhållanden. Giertz (2012) skriver att de vanligaste orsakerna till en påverkad beslutsförmåga 

och ett berättigande av god man är kognitiva funktionsnedsättningar i form av 

utvecklingsstörning, autism, följder av neurologiska sjukdomar, svåra psykiatriska störningar 

och trauman. En av insatserna dessa personer kan få är i form av särskilda företrädare så som 

gode män och förvaltare, vilka förordnas av staten (Agell & Malmström, 2010). Gode män 

fyller alltså en viktig funktion i samhället och behovet av ställföreträdare tycks inte minska, 

samtidigt som kunskapskraven på dem ökar (Hansson, 2012).  I sitt uppdrag har gode män ett 

handlingsutrymme som till viss del kan likställas med en form av myndighetsutövning där 

man har makten att ta beslut i den enskildes ställe (Hansson, 2012). Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) beskriver ett dilemma som finns inbyggt i denna form av uppdrag då man i 

det mellanmänskliga samspelet förhåller sig till olika roller i detta fall då man både är 

medmänniska och företrädare för brukares talan.     

Uppdraget kan bestå av tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

Vanligtvis ingår alla tre delar i uppdraget men det förekommer även att det bara ingår, en eller 

två i förordnandet (Hansson 2012). Bevaka rätt innebär att tillvarata huvudmannens 

rättigheter samt att bevaka att huvudmannen erhåller vård och utbildning. Förvalta egendom 

innebär att sköta om huvudmannens ekonomi och sörja för person innebär att som god man ta 

hand om huvudmannen och ser till att han eller hon mår bra.
1
 

Enligt 11e kap. FB finns det regler om så kallade rättsliga företrädare och enligt samma 

kapitel i FB, förordnas en god man av tingsrätten och rekryteras, utbildas och övervakas av 

överförmyndarmyndigheten. Giertz (2012) skriver att det inte finns något specifikt krav på 

utbildning eller yrkeserfarenhet och att överförmyndarmyndigheten inte har något formellt 

ansvar att tillgodose utbildning för god man. I 11 kap. 12 § FB beskrivs i lagtext valet av god 

man för den enskilde: ”Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i 

övrigt lämplig man eller kvinna.” Frågor kan uppstå kring vem som egentligen är lämplig 

                                                           
1
 http://www.rfs.se/uppdragen/uppdrag_god_man_forvaltare/ 

http://www.rfs.se/uppdragen/uppdrag_god_man_forvaltare/
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eller rättrådig. Giertz (2012) beskriver vidare att godmansuppdraget är civilrättsligt och utan 

specifik styrning i offentlig rätt samt med begränsad tillsyn i praktiken. Beskrivningarna och 

regleringen av sekretess framstår som otydlig och löst reglerad (Giertz 2012). Eftersom varje 

människa har ett befogat intresse av att aktivt kunna påverka sin livssituation är det viktigt att 

gode män som ställföreträdare för den enskilde, är komptenta och ser till huvudmannens 

intressen (Odlöw, 2005). 

Regeringen bekräftar till viss del behovet genom sin utredning som presenterades i början av 

maj 2013 med slutbetänkandet till: ”Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och 

förvaltare” (SOU, statens offentliga utredningar, 2013:27). I den påtalas behovet av att 

närmare precisera vilka uppgifter som ingår i godmansuppdraget framförallt vid godmanskap 

för ensamkommande barn och för förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till 

kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Genom att kunskapen förbättras via ökade 

möjligheterer till utbildning och information från överförmyndaren till ställföreträdarna, bör 

det kunna säkerställa tillgången av lämpliga och kvalificerade ställföreträdare och ge dessa 

bättre förutsättningar för att utöva sina uppdrag.
2
 Vi kommer att gå närmare in i rapporten i 

bakgrundsavsnittet.  

Det finns alltså statliga direktiv som beskriver vikten av kvalificerade ställföreträdare. Detta 

tolkar även vi skulle kunna vara en faktor som säkerställer att gruppen av människor som inte 

kan föra sin egen talan, får tillgång till kvalificerade gode män och förvaltare. Som i sin tur 

hade kunnat bidra till att dessa personer i möjligaste mån kunna leva ett självständigt liv. 

Detta i sig visar dock på en paradox. Den enskildes självständighet skall alltså stärkas genom 

förordnande av en ställföreträdare men Odlöw (2005) menar att lagstiftningen rörande 

förmynderskapsrätt i Sverige inte tillgodoser det berättigade kravet på en reell möjlighet till 

ett aktivt beslutstagande för den enskilde; 

 

”Den historiska utvecklingen av de förmyndarskapsrättsliga reglerna visar att 

bibehållen autonomi och integritet har fått allt större utrymme i lagstiftningen. 

Denna utveckling har emellertid till största delen berört de regler som behandlar 

anordnandet av ställföreträdarskap och i mindre utsträckning de som rör själva 

utövandet av uppdraget.” (2005, s. 267). 

                                                           
2
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/59/27/454f3d67.pdf (130508) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/59/27/454f3d67.pdf
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Vi anser Odlöw (2005) sammanfattar detta bra då han belyser den paradox som finns i att den 

enskildes beslutstagande faktiskt begränsas av en god man trots intentionen om en bibehållen 

autonomi. Han kommer i sin avhandling vidare fram till att de tidigare reformer som skett i 

bestämmelser som behandlat själva anordnandet av ställföreträdare har förändrat synen på 

människor med nedsatt beslutsförmåga. Han påpekar dock att det inte översatts i det praktiska 

utövandet av ställföreträdarskapet: ”Personer som bedöms vara i behov av detta bistånd 

behandlas i princip på samma sätt idag som på 1920-talet.” (Odlöw 2005, s. 165).  

Det är till stor del detta som vi i vår uppsats vill undersöka men till skillnad från Odlöw 

fokusera på själva utövandet av uppdraget ur de gode männens perspektiv. Odlöw (2005) 

avslutar sin avhandling med att citera Doron (2003) som beskriver reformarbetet som pågår i 

USA, genom bilden av när vågor slår mot en klippa vid havet, där vågorna representerar 

reformarbetet och klippan är godmanskapskulturen och dess praktik som står orörlig och 

kommer så att fortsätta göra.   

 

2 SYFTE 

Syftet är att förstå hur de gode männen, inom funktionshinderomsorgen, i en mindre kommun 

i södra Sverige, definierar sitt praktiska uppdrag och hur de ser på sin roll som god man. 

  

2.1 Frågeställning 

 Hur beskriver och definierar gode män sina praktiska uppdrag?  

 Hur ser gode männen på sin roll som ställföreträdare åt en människa som inte kan föra 

sin egen talan?  
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3. BAKGRUND 

Vi har valt att presentera mycket material från SOU 2004:112, trots att det under vår 

uppsatstid publicerades en ny utredning SOU 2013:27. Denna upplevde vi dock inte lika 

omfattande och innehållsrik som den från 2004. Mycket av det som togs upp i den nya var 

även redan omnämnt i den äldre. 

Cirka 88 000 personer i Sverige har en god man, förvaltare eller förmyndare. Behovet av 

ställföreträdare beror nästan undantagslöst på att en person lider av bristande eller nedsatt 

beslutsförmåga. Detta kan bero på olika former av kognitiva störningar, med detta menas en 

persons intellektuella funktioner som till exempel svårigheter med koncentrationen, 

verklighetsuppfattning och att planera och hålla ihop tankar. Exempel på detta är psykiska 

störningar, psykisk utvecklingsstörning, psykisk sjukdom, till exempel depression eller 

psykos samt demens. Viktigt att notera är att alla personer inte får nedsatt beslutsförmåga som 

följd av ovan nämnda störningar, skador eller sjukdomar
3
. 

God man och förvaltare är rättsliga insatser och uppdrag som innebär att den gode mannen 

utför uppgifter för någons räkning och tanken med insatsen är att alla i Sverige ska få lika rätt 

oavsett förmåga (SOU 2004, s421). 

Exempel på uppgifter en god man kan ha är att hjälpa sin huvudman betala räkningar och ta 

hand om det hon eller han äger samt bevaka rättigheter och skyldigheter i förhållande till 

andra. I vissa fall räcker det dock inte alltid med en god man för att bistå en person på ett bra 

sätt. Det kan då vara nödvändigt att förordna en förvaltare vilken är en starkare form av 

ställföreträdarskap och som råder ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet. 

Tingsrätten anordnar förvaltare om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom. 

Den som står under förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att 

ingå avtal eller rättshandla på andra sätt.
4
 Den enskilde mister alltså sin rättsliga 

handlingsförmåga rörande sådant som förvaltaruppdraget omfattar, till skillnad från en som 

står under god man där huvudmannen har kvar sin fulla rättshandlingsförmåga (Agell & 

Malmström, 2010) 

                                                           
3
 Uppgiften 88 000 uppdrag som god man och förvaltare bygger på en uppskattning, då ingen samlad 

nationell statistik finns. http://www.rfs.se/uppdragen/uppdrag_god_man_forvaltare/ 

4
  http://www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/ 

http://www.rfs.se/uppdragen/uppdrag_god_man_forvaltare/
http://www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/
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En god man kan på många sätt underlätta vardagen för en brukare som till exempel att sköta 

kontakterna med sociala myndigheter och andra. Ansökan om god man görs av personen själv 

eller en nära anhörig, det är även vanligt att överförmyndaren ansöker om att god man eller 

förvaltare ska utses. Tingsrätten fattar sedan beslut. Tillsynen över de gode männen och 

förvaltare inom en kommun ansvarar kommunens överförmyndare för. 

Godmansinsatsen är frivillig men i vissa fall, till exempel då en person är för sjuk för att själv 

kunna fatta beslutet kan tingsrätten förordna god man. I detta fall behöver domstolen ett 

läkarintyg som beskriver personens hälsa, sedan ska rätten även prata med personen i fråga 

och förhöra sig om att denne förstår vad det innebär och inte tar skada av att komma till 

förhandlingen. Godmanskapet ska upphöra om det inte längre behövs, detta beslut fattas av 

tingsrätten. Likaså beslut om att förvaltarskap ska upphöra eller om förvaltarskapet ersätts av 

ett godmanskap. 
5
 

I Lagkommentaren till 11kap 12§ FB beskrivs i första stycket att: 

 

”Vid val av god man eller förvaltare gör sig olika synpunkter gällande beroende på det 

huvudsakliga syftet med förordnandet. Skall gode mannen eller förvaltaren främst sörja för 

huvudmannens person, ligger det nära till hands att till uppdraget förordna en släkting till 

den hjälpbehövande eller en annan närstående person. Är det däremot fråga om mera 

krävande egendomsförvaltning eller bistånd i en rättslig angelägenhet av mera kvalificerat 

slag, kan uppdraget behöva anförtros en ekonomiskt eller juridiskt kunnig person. 

Självfallet bör valet inte falla på en person som har intressen motsatta den 

hjälpbehövandes.” 

 

SOU 2004:112 hade som huvudsyfte att se över regelverket rörande ställföreträdare för 

hjälpbehövande vuxna och i utredningen tar man bland annat upp att reglerna i föräldrabalken 

om ställföreträdarskap för vuxna brister i vissa delar. Till exempel är det oklart hur långt en 

ställföreträdares behörighet sträcker sig. Det föreslogs ändringar i föräldrabalken där man tar 

upp ett slags ställföreträdarskap som ska vara mer anpassat till den enskilde och som ska 

etableras då behovet blir större. Bedömning ska ske i det enskilda fallet huruvida en person 

                                                           
5 http://www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/ 

 

http://www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/
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skall anses sakna beslutskompetens. Om denne inte heller har utsett eller fått en behörig 

företrädare, ska man enligt vissa villkor kunna förse personen med en ställföreträdare utan 

särskilda domstols- eller myndighetsbeslut. Personer som skulle kunna utgöra denna kategori 

av ställföreträdare är till exempel anhöriga till den enskilde och under förutsättning att de 

accepterar uppgiften. 

I utredningen påvisades även ett behov av en reform rörande de hjälpbehövandes autonomi, 

självbestämmande och frivilliga medverkan samt vikten av respekten för de hjälpbehövandes 

värdighet. Trots den hjälpbehövandes egen bristande kapacitet att fatta beslut bör dennes egen 

inställning till olika åtgärder beaktas. Nuvarande regler om ställföreträdare i personliga frågor 

är relativt svagt utformade och behöver utvecklas, detta framförallt till de personer som 

saknar mental förmåga att fatta beslut. Likaså diskuteras svårigheten för en ställföreträdare att 

veta hur den enskilde skulle ha resonerat i vissa frågor. Den enskilde kan ha lidit av nedsatt 

beslutsförmåga under lång tid eller aldrig har haft någon direkt beslutskompetens. Svårigheten 

därefter blir att utifrån den information som man kunnat få om den enskildes förmodade 

inställning ska ställföreträdaren bilda sig en egen uppfattning av hur denne ska företräda den 

enskilde.  

Vidare i utredningen föreslogs att det av lagtext ska framgå att det är överförmyndarens 

ansvar att kontrollera ställföreträdarens lämplighet. Bland annat att undersöka dennes 

kompetens att klara av uppdraget samt tillförsäkra utbildning och fortbildning till de gode 

männen. Den vanligaste lämplighetsprövningen vid anställning av god man är kontroll hos 

kronofogdemyndigheten samt att den tilltänkta har referenser. Detta skiljer sig dock mellan 

olika överförmyndare, somliga begär ytterligare uppgifter medan andra lägger vikt på att 

ställföreträdaren på heder och samvete intygar att han inte förekommer i belastningsregistret 

eller har skulder hos kronofogdemyndigheten. Många överförmyndare anser att personlig 

kännedom är en tillräcklig kontrollåtgärd. Utredningen visar dock att det finns anledning att 

betona vikten av att det vid lämplighetsprövning görs en aktiv efterforskning för vilken 

överförmyndaren ansvarar. Utredningen pekar även på vikten av att alla förordnade 

ställföreträdare har god kunskap om vad som förväntas av dem och att de är medvetna om 

orsakerna bakom ställföreträdarskapsbehovet i det enskilda fallet. Detta skapar goda 

förutsättningar för att huvudmannen får så bra hjälp som möjligt och möjliggör även ett 

effektivt utfall av ställföreträdarskapet. 
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Rörande utbildning för de gode männen i kommunerna är den vanligaste insatsen 

informationsmöten vilka överförmyndaren håller för nya gode män och förvaltare samt 

tillhandahållandet av litteratur. Andra vanliga insatser är utbildning och fortbildning som 

godmansföreningar anordnar för sina medlemmar, vid sidan av kommunernas 

utbildningsinsatser. Dessa föreningar är en viktig mötespunkt för erfarenhetsutbyte där 

ställföreträdare kan få råd och stöd av varandra (SOU 2004:112, s801-803). Utredningen SOU 

2013:27 (s79) kommer fram till liknande resultat och beskriver  

 

”Enligt utredningens förslag ska det i FB införas en bestämmelse i vilken det föreskrivs att det är 

överförmyndaren som ska se till att gode män och förvaltare får erforderlig utbildning /.../ Utbildningen 

av gode män och förvaltare ska enligt förslaget delas in i en grundutbildning som ska behandla 

grundläggande och praktiska frågor om ställföreträdarskap och en specialutbildning som ska syfta till 

att ge kunskaper inom ett smalare område, t.ex. demens- sjukdomar.” 

 

I SOU- rapporten (2004, s365) behandlades det att:  

 ”I förarbetena till bestämmelsen anges att det är angeläget att domstolarna så långt det är möjligt 

preciserar den gode mannens uppgifter, så att uppdraget inte blir mer omfattande än som är motiverat 

(prop. 1987/88:124 s. 140)” 

 

Detta påtalas även i utredningen 2013:27 (s226) där det beskrivs att godmansuppdrag kan se 

väldigt olika ut beroende på vilken typ av godmanskap det handlar om och i utredningen har 

övervägts huruvida det bör upprättas en beskrivning av vilka uppgifter en god man ska ha i 

olika fall. En sådan beskrivning hade kunnat förtydliga i de fall då ansvar fördelas i olika 

typer av omsorg kring huvudmannen, till exempel ansvar mellan den socialförvaltningen och 

den gode mannen.  

Likt tidigare presentation av Odlöw (2005) och hans utsagor är godmanskapskulturen 

svårföränderlig. Även det faktum att SOU-rapportern 2013 påtalar i stora drag samma 

problematik som SOU-rapporten 2004 visar hur svårt det verkar vara att översätta reformer 

rent praktiskt.  
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En annan kategori alternativa ställföreträdare är personligt ombud. Deras uppdrag är 

fristående från myndigheter och riktar sig till psykiskt funktionshindrade och fokuserar på att 

se till att de personerna får sina behov tillgodosedda utifrån sina lagliga rättigheter. Personliga 

ombud beskriver själva att deras uppdrag handlar till stor del att ”gripa in där andra 

misslyckas” (Socialstyrelsen, 2003, ss. 8-9). Till skillnad från gode män så är de personliga 

ombuden fristående från myndigheter och är valda av sin klient och det är de som styr 

processen och är uppdragsgivare och det är deras intressen och upplevda behov som arbetet 

utgår från.  Som personligt ombud har man alltså inget behandlings- eller myndighetsansvar 

och självständigheten och klientens makt ligger centralt i arbetet (Socialstyrelsen, 2003).  

 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning som behandlar godmanskapet i relation till brukare. 

Exempel på detta, är Salzman (2011), Wright (2010), Doron (2007) och Giertz (2012) som ur 

olika former av brukarperspektiv tar upp hur dessa påverkas av ett godmanskap ur termer som 

uteslutande ur sociala situationer, självbestämmande, ansvar och maktförhållanden. Crampton 

(2004) tar i sin tur upp hur socialarbetare finns med i processen i avgörandet huruvida en god 

man är en lämplig intervention i olika brukares fall.  

Crampton (2004) behandlar i sin artikel relationen mellan socialarbetare och gode män i USA, 

hon beskriver hur viktig den relationen är samtidigt som det är av stor vikt att förhålla sig 

kritisk till vem som vill vad och vad klientens intressen är. Detta anser vi även kan appliceras 

i en svensk kontext då gode män spelar en viktig roll i socialt arbete och dess kontext av 

enskild brukare, familj och socialarbetare. Crampton (2004) beskriver ett problem som finns i 

godmanskapskulturen genom att gode män kan svara både för de positiva effekterna, att den 

enskilde får en som bevakar dennes rätt, och det negativa då man som enskild blir berövad sin 

autonomi. Ofta är det en socialarbetare som aktualiserar en klient till en god man då man 

känner att det finns en osäkerhet huruvida klienterna kan bevaka sin rättssäkerhet. Samtidigt 

som det är viktigt att dessa personer blir uppmärksammade, lika viktigt är det att inte dra 

förhastade beslut om att förordna gode män till de som egentligen inte är i behov av den 

insatsen utan har ett nätverk genom sin familj. Hon beskriver vidare att familjen är en resurs 

där man kan hjälpas åt att formulera den enskildes viljor och tankar inför framtiden, innan det 

blir aktuellt med ställföreträdarskap. Crampton (2004) behandlar till stor del nätverket runt 
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den enskilde och dess betydelse. I vår uppsats kommer vi inte lägga så stor vikt vid nätverket, 

dock anser vi att hennes resonemang bekräftar de gode männens viktiga roll i det sociala 

arbetet. 

Giertz (2012) tar även hon upp godmanskapet i samband med uttryck som 

självbestämmanderätt och inflytande och beskriver även hur det kan råda oklarheter kring den 

gode mannens egentliga skyldigheter mot den enskilde. Giertz skriver till exempel:  

 

”Regeringen tillsatte en utredning 2002 för att bland annat se över regelverket om 

ställföreträdare för vuxna med nedsatt beslutsförmåga /…/ Utredningen förordnar att den 

enskilde ska ha ett aktivt inflytande över vilken person som utses till god man /…/ 

Självbestämmande och rätten till inflytande genomsyrar texten i utredningens förslag till 

förändrad lagstiftning på området men uttalas inte explicit.” (2012, s62).  

 

I ett tidigare stycke tar Giertz (2012) upp hur det i 1974 års tillägg till föräldrabalken blev 

möjligt att tillsätta en god man för den enskilde utan dennes samtycke om denne bedömdes 

vara oförmögen till att fatta egna beslut. Hur individen själv i en sådan här situation 

objektifieras och står till förfogande för andras tycke om vad som är bäst för den enskilde 

passar bra ihop med vår intention med uppsatsen. Giertz (2012) beskriver en otydlighet i 

definitionen av godmanskapet och dess uppdrag vilket i sin tur påverkar brukaren då 

uppfattningen kring ”normalitet” går isär och självbestämmande och inflytande blir en 

definitionsfråga mellan brukare och god man. Detta är ett dilemma kring definitionen av 

normal som även vi finner intressant för vår uppsats som vi kommer att gå närmare in på i 

resultatdelen. 

Giertz (2012) använder Goffmans (1959) dramaturgiska begrepp rörande roller för att förstå 

det sociala samspelet och interaktionen mellan individer i stödrelationer. Hon beskriver hur 

scenen, den offentliga platsen för utövandet av uppdraget, och själva mötet har betydelse samt 

hur individerna i dessa möten intar olika roller för att kunna skapa en presentation av sig själv 

som har betydelse för mötet. I relation till andra och beroende av situationer vi befinner oss i 

spelar vi ett flertal olika roller. De sociala rollerna kan skifta mellan olika sammanhang och 

scener. Giertz (2012) via Persson (2012) använder begreppet roll i samma betydelse som 

Goffman menar med att individens roll hänger samman med identitet, interaktion och 
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samhällsvärderingar. Hon använder sig även av Goffmans (1959) diskussion om identitet i 

olika skepnader för att förstå hur brukare och andra aktörer presenterar sig i vardagen samt 

uppfattas av andra.  

 

Doron (2007) beskriver i sin artikel komplexiteten som finns i gode männens uppdrag. Det 

behöver inte vara svårt att avgöra huruvida en enskild person behöver fullt stöd i sitt 

beslutsfattande, inte kan försörja sina grundläggande personliga behov eller om denne kan 

bevaka sin rätt och uttrycka sina intressen. Han skriver dock att en förutsättning är att det 

finns ett väl fungerande samarbete mellan den enskilde, dennes familj, gode mannen, 

socialarbetare, psykiatriker, eventuellt annan vårdpersonal samt domstolar och andra 

gemenskapsorgan. Han beskriver vidare att det är nödvändigt med en strukturerad modell för 

att utse en god man och att man bör värdera specifik kompetens snarare än generell. Man bör 

ta reda på den enskildes förmåga till finansiell kompetens, erkännande av begränsningar och 

resurser som kan finnas inom familjen, hur man tar tillvara på sig själv så som till exempel 

hur man kan ordna med kläder, hälsa och allmän säkerhet. Doron (2007) efterlyser kriterier 

och riktlinjer då gode män utses, dessa skulle bidra till större enhetlighet och en mer 

djupgående diskussion i domstolen samtidigt som det skulle höja standarden i 

expertutlåtanden. Vi tolkar detta som att han ser en modell där man utgår från brukarens 

specifika behov för att på bästa sätt kunna bemöta de genom gode män med specifik 

kompetens. 

 

Doron (2002) visar detta i en tidigare komparativ studie där han undersökt ställföreträdarskap 

i olika demografiska områden, bland annat Sverige, USA, Tyskland och Israel. Han beskriver 

Sverige som ett land som rent juridiskt styrs genom gällande och skriven rätt snarare än 

rättspraxis och att det är en välfärdsstat med ett omfattande offentligt stöd till sina invånare. 

Han beskriver vidare att Sveriges lagar rörande ställföreträdare har sina rötter i de gamla 

Romerska lagarna och den första övergripande, juridiska reformen skedde 1974 då man 

gjorde det möjligt med en företrädare istället för en förmyndare som hade full beslutsrätt. 

Tidigare hade det endast funnits dessa förmyndare. Denna reform gav dock inte det utfall som 

man hoppats på och det finns bekymmer kring både det moraliska och sociala problemet 

liksom det rättsliga. Därför kom det 1988 en ny reform där det beslutats om de två olika 
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formerna av ställföreträdarskap som finns idag, alltså förvaltarskap och godmanskap. Doron 

påtalar även behovet av nya reformer i alla områden han jämfört.  

 

Wright (2010) beskriver i sin artikel förhållandet mellan gode män, klienter och deras 

anhöriga utifrån en Nordamerikansk kontext. Klienterna i hennes forskning är äldre 

människor men vi uppfattade när vi läste den att det hon behandlar i sin text rörande 

ställföreträdare även kan appliceras till vår frågeställning genom att hon lyfter fram hur viktigt 

det är att äldre personer får behålla sin autonomi och sin självbestämmanderätt. Vi ser detta 

som förutsättningar som är viktiga för varje människa och därför väljer vi att tolka in hennes 

resonemang kring autonomi även till funktionshinderomsorgen vilket vi lägger fokus på i vår 

uppsats. Wright (2010) beskriver positiva effekter av ett mer terapeutiskt förhållningssätt till 

sin klient, där man låter klienten ha och ta ett ansvar över sina personliga angelägenheter och 

affärer för att denne ska få behålla viktiga funktioner och genom detta känna fortsatt kontroll 

över sitt liv och känna tillfredsställelse med sitt liv. Detta blir dock svårt i vissa fall och hon 

beskriver hur de gode männen hamnar i en svår och frustrerande situation till exempel då en 

äldre insisterar på att ta irrationella beslut eller inte vill ta emot adekvat vård. Detta är inte 

bara ett problem för de gode männen utan även för den äldre som utan adekvat vård kan bli så 

dålig att det behövs mer akuta insatser. Hon beskriver vidare att som god man i denna 

situation är det av väldigt stor vikt att kunna lyssna och vara lyhörd gentemot den enskilde. 

Wright (2010) beskriver även skillnaden gentemot till exempel läkare, att det är lättare för 

dem att ta sådana beslut som strider mot den enskildes samtyckte, då denne uppenbart inte 

kan ta lämpliga beslut. Det handlar framförallt om att läkaren träffar och interagerar med 

klienten under en betydligt kortare tid än en god man eller familjemedlem, men de har även 

lättare för att se konsekvenserna av en icke-behandling.  

Wright (2010) använder även hon sig av Goffmans begrepp då hon beskriver den 

stigmatiserade situationen som äldre med nedsatt autonomi hamnar i, där man till slut ser sig 

själv som oförmögen och helt enkelt slutar att ens försöka skapa inflytande, där man kan se 

det som en självuppfyllande profetia som slår in. Wright (2010) behandlar likt Doron (2007) 

problemet att klienterna inte är så delaktiga i valet av god man som varit önskvärt och att 

domstolar inte tagit hänsyn till deras åsikter och inte heller tagit reda på all relevant 

information i fallet. Wright, (2010) och Doron (2007) beskriver båda två behovet av rutiner 
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och riktlinjer i svåra mål där det handlar om substituerat
6
 samtycke och att klienternas 

värderingar och mål i denna situation respekteras även om deras mentala kapacitet minskar. 

Salzman (2011) beskriver i likhet med Wright (2010) konsekvenser som kan uppstå för den 

enskildes autonomi och självbestämmande då denne står under ställföreträdande. Hon ger ett 

exempel där en enskild individ med god man, vilken förvaltar ekonomin, inte ens kan ge 

presenter till en närstående utan att ha överenskommit detta med den gode mannen. Den 

enskilde som inte kan fatta beslut eller framföra sina önskemål till sin gode man och hamnar i 

en marginaliserad position där man isoleras från det vardagliga samhället.  

Salzman (2011) behandlar likt Wright (2010) komplexiteten i godmanskapsrollen, bland annat 

i frågor om huruvida personer med psykiska funktionshinder kan bestämma i medicinska 

överväganden rörande sin egen hälsa och medicinering och även hon tar upp situationen med 

nödvändig behandling. Salzman (2011) beskriver dock mer kring hur tekniker och verktyg 

som finns skulle kunna hjälpa till att säkerställa i vilken omfattning en patient kan ta 

medicinska beslut och att detta hade underlättat arbetet för en förvaltare eller god man. Hon 

poängterar dock att det skett positiva effekter av reformerna som genomförts den senaste tiden 

i diskussionerna kring ställföreträdarskap. Man har sett att förmyndare mer och mer har börjat 

använda sig av stöd och support istället för rent ställföreträdarskap. Hon beskriver även att 

framgången blivit möjlig tack vare villiga, trovärdiga och kapabla personer som kunnat vara 

både stöd och ställföreträdare. Dessa personer vill vi i vår undersökning intervjua för att förstå 

deras uppfattningar om sitt uppdrag. Vi tolkar Salzmans (2011) text som att man ser vikten av 

att i sin roll som god man kan anpassa sig till klienten, dennes behov och eventuell 

problematik genom ett mer anpassningsbart ställföreträdarskap. Det är viktigt att 

omfattningen av en förmyndarinsats bedöms i varje fall för att den enskilde ska kunna bevara 

sin rättskapacitet så långt det är möjligt och med detta även sin autonomi.   

Tidigare författare har tagit upp behovet av verktyg, rutiner och riktlinjer i 

godmanskapsutövandet. Detta förde för oss tankarna till ett eventuellt behov av 

professionalisering av uppdraget. Utifrån ett omsorgsperspektiv menat Dunér och Olin (2011) 

dock att en professionalisering av det ”goda omsorgsarbete” som utgörs av praxis och 

individuell kunskap om enskild brukare leder till ett maktförhållande av negativ karaktär 

mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Många brukarorganisationer inom 

                                                           
6
 Samtycke av annan huvudman än den enskilde, exempelvis god mans samtycke och inte brukarens. 
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funktionshinderomsorg menar att krav på ökad utbildningsnivå kan hota brukarnas 

självbestämmande och valfrihet och kopplas samman med byråkrati, maktuttövning och 

expertvälde (Dunér & Ohlin, 2011). De anser att personalens kompetens bör bedömas utifrån 

förmågan att uppfylla brukarens behov. Så kallad baspersonal, alltså den personal som jobbar 

tillsammans med brukarna, bör utmärkas av flexibilitet och situationsanpassning, men man 

menar samtidigt att vissa uppgifter eventuellt kan standardiseras (Dunér & Ohlin, 2011, 

s343); ”Genom att på ett tydligare sätt målstyra och manualbasera arbetet kan brukarnas 

rättsäkerhet stärkas och arbetet utföras på ett mer rationellt sätt.”. 

Dunér och Ohlin (2011) tar även de upp i sin artikel att det finns behov någon form av 

instrument för bedömning av behov, problemområden och livsområden hos brukaren för att 

göra arbetet mer effektivt och rättsäkert.  

Det Dunér och Ohlin (2011) behandlar, relaterar vi till det personliga ombud vi presenterade 

tidigare. Där en fristående från myndigheter och behandling ger hjälp och stöd till klienten för 

att kunna säkerställa dennes rätt utan att vara en profession med ett byråkratiskt arbetssätt 

utan mer lekman där personkemi och samspel är av större vikt i arbetet.  

 

4. METOD 

Vi vill genom vårt val av intervjuer som kvalitativ metod få fram det som Bryman (2008) 

beskriver som subjektiva upplevelser och en förståelse för den sociala verkligheten. En 

beskrivning från de gode männen kan hjälpa oss att förstå deras definition av sitt praktiska 

uppdrag och ger oss möjlighet att fånga och tolka deras upplevelser om rollen som god man 

och på så sätt även besvara våra forskningsfrågor. Kvale och Brinkman (2009) beskriver den 

kvalitativa inställningen genom att fokus läggs på vardagliga, situerade och kulturella 

aspekterna på människors handlande, tänkande och sätt att uppfatta sig som personer. Genom 

semistrukturerade intervjuer med frågeformulär med relativt öppna frågor med fokus på 

uppföljningsfrågor, stämmer detta väl in på det vi vill undersöka (Bryman, 2008). 

I avsnittet ’tidigare forskning’ har vi valt att inte göra en närmare avgränsning mellan god 

man och förvaltare, eller vad som specifikt ingår i deras uppdrag eftersom man inte helt 

generellt kan jämställa gode män och förvaltare rent internationellt, kontextuellt eller att lagar 

och förutsättningar ser olika ut i olika länder. Vi har däremot gjort denna avgränsning mellan 
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förvaltare och gode män i resten av vår text, då vårt arbete har skett i den svenska kontexten 

och som den välfärdsstat den är där man lagstadgat just dessa två som ställföreträdare med 

olika nivåer av bestämmanderätt för människor som inte kan föra sin egen talan. 

Våra intervjufrågor har varit öppna och berörde mycket kring uppfattningar och upplevelser, 

bland annat vad som var svårt och lätt i uppdraget och hur man såg på sig själv i rollen som 

god man (se bilaga 1). 

Intervjuerna varade ca 45 minuter och det var till stor del intervjupersonerna som resonerade. 

Vi valde att ibland leda frågorna då vi märkte att intervjupersonerna gled ifrån ämnet kring sin 

roll som god man, eftersom de flesta hade väldigt mycket att berätta rent generellt om sitt 

uppdrag. Vi kunde bland annat få väldigt ingående beskrivningar rörande till exempel 

årsredovisningar och ekonomi och andra saker som inte berörde våra forskningsfrågor och 

syfte så mycket. Vi valde i dessa lägen att inte följa upp de svaren utan inrikta och klargöra på 

de, för vårt syfte, väsentliga delarna av svaren. Detta gjorde vi för att få så relevanta svar som 

möjligt och genom detta höja kvalitén och validiteten på intervjun (Kvale & Brinkman, 2009).  

Intervjuerna spelades i och vi valde sedan att transkribera fyra intervjuer var. Vi kom överrens 

om innan hur det rent textmässiga upplägget vid transkriberingar skulle se ut. Eftersom vi 

valde att bägge två skulle transkribera intervjuerna är detta en faktor som kan påverka 

intervjuns reliabilitet och som vi måste förhålla oss till då vi tolkar samtal, uttryck och tonfall 

olika (Kvale & Brinkman 2009).  För att bemöta detta så har vi båda två varit med på alla 

intervjuer, vi har turats om att driva intervjun versus göra anteckningar och flika in. Efter 

intervjuerna har vi även diskuterat dem och kommit fram till samma uppfattningar av det som 

framkommit ur intervjun. På detta sätt anser vi bemöta reliabilitetsfrågan i intervjuerna. 

Då vi redan innan intervjuerna bestämt oss för att vid analysen använda oss av Goffmans 

rollteori och dess begrepp skedde en viss tolkning parallellt redan under intervjuns gång. 

Genom detta tolkade vi redan i intervjusituationen in teorins byggstenar och kunde i intervjun 

ställa för analysen relevanta frågor och följdfrågor. Detta ledde till ett omfattande material 

vilket vi båda två läste igenom, tolkade och markerade det för vår uppsats de relevanta 

utsagorna.  
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4.1 Urval 

Vårt urval var målinriktat då vi aktivt valde våra intervjupersoner som kan svara på de 

forskningsfrågor vi har (Bryman, 2008).  

Kommunen vi valt för intervjuerna anordnar informationsmöten för gode män och förvaltare. 

Vid ett av dessa tillfällen gav vi information och samlade in kontaktuppgifter från de som 

ville delta i våra intervjuer.  

Vi har även använt oss av snöbollsurval då vi genom kontakt med våra första intervjupersoner 

fått kontaktuppgifter till andra gode män som skulle kunna ställa upp på en intervju. Detta 

gjorde vi mycket eftersom det underlättade vårt arbete genom att snabbt kunna hitta 

intervjupersoner som var villiga att ställa upp med relativ kort varsel. Snöbollsurval är till stor 

del ett bekvämlighetsurval och risken finns att det inte blir representativt för populationen 

(Bryman, 2008). En annan faktor som påverkar representativiteten är att de gode männen som 

har valt att delta har visat stort intresse över detta och aktivt valt att ge oss sina 

kontaktuppgifter för att kunna bli kontaktade för intervju. Intervjupersonerna visade även stort 

engagemang inför och under intervjun och detta måste vi beakta eftersom urvalet inte kan ses 

som representativt då det finns gode män som valde att inte vara med. De gode männen som 

vi har intervjuat kan inte svara för alla gode män och resultaten kan genom detta inte ses som 

helt generaliserbara eftersom det finns ett bortfall. . Då det är gode männens egna utsagor som 

står i centrum till tolkningen av sitt uppdrag har vi inte valt att redovisa intervjupersonernas 

ålder, kön, hur länge de varit verksamma som gode män. Detta då vi ansåg att vårt utrymme i 

uppsatsen inte räckte till för att analysera dessa faktorer och dels att de gode männen inte lyfte 

fram det som relevant i sin uppfattning om sitt uppdrag.  

Möjliga metoder vi diskuterade för att komma i kontakt med fler gode män i händelse av att vi 

inte fick tag i tillräckligt med gode män inom funktionshinderomsorgen för att kunna 

genomföra vår studie, var att ta kontakt med enhetschefer inom funktionshinderomsorgen så 

att dessa kunde hjälpa oss med kontakter. Vi har också diskuterat alternativa gode män inom 

äldreomsorgen och då med brukare som lider av demens för att till möjligaste mån kunna 

liknas med funktionshinderomsorgen.  

Vi har valt att inrikta oss på åtta gode män som intervjuobjekt och medvetet valt att inte lägga 

till brukare eller överförmyndare i vår urvalsgrupp. Vi motiverar detta genom att vi vill att 

fokus ska ligga på de gode männen eftersom det där finns en viss kunskapslucka i tidigare 
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forskning (Odlöw, 2005). Även vi själva då vi sökte efter tidigare forskning uppfattade denna 

kunskapslucka. Vi motiverar vidare att en inkludering av brukare och överförmyndare skulle 

leda till en för stor uppsats anpassat för våra ramar.  I vår undersökning finns genom detta ett 

medvetet valt bortfall.  

 

4.2 Reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och ifall undersökningen skulle kunna göras igen och att 

resultaten då blir samma. Inom kvalitativ forskning inte är det dock inte lika aktuellt med 

realbiliteten eftersom kvalitativa studier ofta handlar om en tolkning utifrån en viss kontext 

(Bryman (2011). I vår studie påverkas reabiliteten genom att det är svårt att helt göra om den 

och få samma resultat. Eftersom resultaten påverkas av slumpmässighet och tillfällighet då det 

rör sig om åtta olika individer. Lagtext och uppdragsdefiniering står samma för alla så det i 

sig påverkar inte reliabiliteten dock påverkas den av individernas tolkningar av sitt uppdrag.    

Validitet handlar om att kunna se huruvida de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller ej (Bryman 2011). Faktorer som påverkat vår uppsats validitet är bland 

annat att vårt urval av antalet intervjupersoner endast var åtta stycken med tanke på vårt 

arbetes tidsram och omfattning. Detta gör att man inte kan dra några generella slutsatser utan 

endast kan se trender bland dessa åtta. Vi anser att vi bemöter validiteten i vår intervjustudie 

genom att vi frågar de gode männen hur de ser på sin roll som god man och har valt att lägga 

fokus på det genom att avskärma samtalet till just dessa resonemang. Frågorna vi ställer 

handlar om det som är relevant för vårt syfte.    

 

4.3 Etisk reflektion 

I vår undersökning utgår vi från de etiska riktlinjerna som det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet angett genom deras fyra huvudkrav.   

Informationskravet bemöter vi genom att informera intervjupersonerna om syftet med vår 

undersökning, samt att informera om samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och att man närsomhelst kan avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet bemöter vi 

genom att intervjupersonerna kommer vara avidentifierade i vårt datamaterial och i vår 
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uppsats, samt att vi inte kommer avslöja i vilket område de gode männen verkar i. För att 

hantera nyttjandekravet kommer vi att informera intervjupersonerna om att det material vi får 

från deras intervjuer, endast kommer användas i våran studie och att vi kommer hantera 

materialet på ett ansvarsfullt sätt (vår kursivering, Vetenskapsrådet, 2002). 

Inför vårt examensarbete låg vår förförståelse i att vi båda två har kommit i kontakt med gode 

män i ett tidigare arbetsliv samt vid praktik inom socialtjänst, dels inom äldreomsorg och dels 

inom funktionshinderomsorg. Vi har även haft mycket kontakt med gode männens huvudmän, 

brukarna inom omsorgen. Detta har till stor del påverkat vårt val av område, samt att vi under 

vår studietid upplevt att det finns relativt lite forskning inom detta område. Genom att vi har 

den tidigare erfarenheten inom området kan det medföra vissa aspekter där vi tar för givet 

vissa saker och där vi är medvetna om att det kan leda till att vi missar vissa delar. För att 

bemöta detta ser vi vår handledare som ett stöd för att hålla ett kritiskt förhållningssätt 

samtidigt som vi aktivt tänker på att förhålla oss sakliga. 

Intervjustudien genomfördes med de gode männens samtycke att delta samt vetskap om att 

när som helst avstå eller avbryta deltagandet. I inspelningarna går det att identifiera kommun 

och namn på personer, detta är något som vi lägger stor vikt vid att hålla skyddade. Det som 

presenteras i transkriberingen är avidentifierat och deltagarna har fått fiktiva namn.   

4.4 Arbetsfördelning  

Vi har under examenarbetets gång arbetat till stor del tillsammans men även arbetat var för 

sig. Christoffer tog den första kontakten med intervjupersonerna. Jenny skrev 

informationsbrevet och ansvarade för intervjuguiden vilken vi arbetade ihop tillsammans. 

Sedan var vi båda två med vid intervjuerna men valde sedan att transkribera fyra stycken var. 

Vi läste båda två alla intervjuer, markerade det för vår uppsats relevanta och analyserade det 

sedan tillsammans. Vi har till största delen skrivit uppsatsmaterialet tillsammans men har 

också delat upp skrivningen genom att vi ansvarat för att efterforska lite djupare i vissa 

områden och uttrycka detta i skriven text var för sig.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vi i vår studie vill undersöka för att förstå innebär det att vi utgår från ett hermeneutiskt 

synsätt. Genom vårt val av vetenskapsteoretisk ansats har vi alltså valt att utgå ifrån 

socialkonstruktivism ontologisk ansats. Det innebär att en människas upplevda verklighet, och 

dess handlingar, tillskriver verkligheten mening och att sociala företeelser skapas i en ständigt 

förändrande form av socialt samspel (Bryman 2011). Socialkonstruktivismen ses också som 

en vetenskapsteori där sociala grupper tillskrivs sociala problem framförallt genom politik och 

media. Payne (2005, s240) beskriver: 

 

”Den sociala konstruktionen av verkligheten betonar att gemensamma sociala konstruktioner bidrar till 

individernas socialisation in i samhället och till olika sociala grupper i samhället i sådan utsträckning att 

sociala idéer blir så allmänt omfattade att de blir ett slags verklighet för samhällsmedlemmarna”. 

 

Detta anser vi även relevant inför våra frågeställningar då vi vill veta de gode männens 

uppfattningar om sin roll i relation till klienten vilken genom sitt behov av god man har 

tillskrivits vissa egenskaper av samhället.  

Hermeneutiken handlar vidare om att redogöra för vad förståelse är och hur en människas 

handlingar kan förstås. Människans ”inre upplevda erfarenhet” är utgångspunkten för all 

förståelse. Genom att mänskliga tillstånd upplevs och kommer till uttryck i livsyttringar kan 

dessa yttringar sedan tolkas. Vår förförståelse och tolkning av dessa yttringar bidrar till ökad 

förståelse av helheten. Detta syftar till den hermeneutiska cirkel som pendlar mellan delar och 

helhet (Thomassen, 2007). I vår undersökning vill vi genom tolkning förstå de gode männens 

tankar om sitt uppdrag. Likt Thomassen (2007) beskriver söker vi en förståelse av det 

fenomen vi valt att studera.    

Likt Steinar och Kvale (2009) beskriver hermeneutiken, intresserar även vi oss för hur man 

kan tolka hur språket och meningen i texten konstruerar den sociala verkligheten människor 

lever i. Samt hur man genom intervjuer och analys av den, kan se bortom intervjusituationen 

genom den kontextuella tolkningshorisonten som framkommit genom för-förståelsen, alltså 

genom historien och traditionen. De beskriver vidare att intervjupersonens egen förståelse och 
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tolkning av sin samtalsverklighet är den första ordningens hermeneutik och att intervjuaren 

sedan gör en andra tolkning av intervjupersonens beskrivningar. Denna tolkningsprocess 

handlar om att förstå intervjupersonernas egna tolkningar och beskrivs som ”dubbel 

hermeneutik” (Giddens, 1976 via Steinar och Kvale, 2009) Steinar och Kvale (2009) 

beskriver vidare att i forskning med hermeneutisk ansats betonas det att för-förståelsen har en 

stor roll och att man erkänner dess betydelse, vilket vi gör i presentationen i etikavsnittet.   

 

5.2 Teori 

Gode män ska fungera som språkrör för den funktionshindrade som inte själv kan göra sig 

hörd. Vi tolkar att en utgångspunkt i Goffmans (1959) rollteori är relevant då det är de gode 

männens roll, deras självförståelse och definiering i den sociala interaktionen som vi genom 

intervjuer med de gode männen vill förstå. Vi har valt att presentera senare författares 

tolkningar av Goffman. Detta för att föra Goffmans begrepp till en kontext som stämmer mer 

överrens med vår kontext, både rent tidsmässigt och topikmässigt.  

Persson (2012) utvecklar Goffmans begrepp rent generellt och för upp de till en modern nivå 

och tydliggör vissa resonemang som underlättar både för oss men även för läsaren. Giertz 

(2012) väljer att tolka Goffman kring ett sammanhang rörande självbestämmande och 

erkännande och hur individens egen makt står i fokus. Staaf (2005) behandlar Lipsky i sitt 

resonemang rörande gräsrotbyråkrati inom institutioner, detta anser vi relevant för vår uppsats 

då en god man till stor del kan likställas med en gräsrotsbyråkrat och arbetar nära brukaren.  

Vi hade även som tanke att välja en teori som finns rörande några av dessa begrepp. Därför 

känns Goffmans rollteori aktuell då den beskriver hur man genom social interaktion mellan 

människor går in i olika roller utifrån vilka man agerar med. Goffman (1959, s. 23) beskriver 

interaktion som ”individers ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att 

fungera i varandras närvaro”. Han definierar vidare hur man i en social roll blir knuten till 

rättigheter och skyldigheter som rollen innebär och när en person påtar sig en etablerad social 

roll finns det i de flesta fall även en fasad upprättad, vilken man måste förhålla sig till.  

Payne (2005) beskriver Goffmans dramaturgiska rollteori som att utförandet av de sociala 

förväntningarna hör samman med en viss social status genom att människor i det sociala 

samspelet fångar upp signaler om andra. Själva uppträdandet medverkar till att framkalla ett 
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lämpligt intryck vilket idealiseras för att ingå i de vardagliga, sociala förväntningarna. Persson 

(2012) förklarar vidare att rollbegreppet finns omfattande i sociologisk forskning och används 

för att förstå individens roll till andra, sig själv och samhället. På senare tid har även 

begreppet identitet börjat ta mer plats och tagit en del av rollbegreppets plats. Han definierar 

Goffmans rollbegrepp genom att rollen är det empiriskt iakttagbara av en individs 

framträdande i förhållande till institutioner, samhälle och andra individer. Han beskriver 

vidare Goffmans rollteori genom att roller uppstår i samspelet med andra vilket innebär att 

rollerna gestaltas utifrån olika förväntningar. Dessa förväntningar kommer inte endast från 

rollens position eller i strukturen runtomkring utan även ifrån förväntningar som den som 

gestaltar rollen möter i samspelet med andra.  

Persson (2012) beskriver även Goffmans (1959) begrepp rolldistans, vilket innebär att i 

rollgestaltningen markeras att man inte är som rollen antyder, fullt ut. Det handlar inte om att 

förneka rollen utan att man går in i rollen och samtidigt ursäktar den. Persson ger föräldrar 

som beklagar sig inför sina barn över att de måste tvinga dem att läsa sina läxor som exempel 

på detta. 

Giertz (2012) förklarar Goffmans (1959) begrepp frontstage och backstage där frontstage är 

en scen vilken är mer offentlig och där presentationen av sin roll är viktig och att 

förväntningarna på rollen efterlevs. Backstage är området där man går av scenen och kan 

lägga av sina yttre roller.   

Goffman (1959) beskriver begreppet idealisering som det fenomen som sker då ett 

framträdande socialiseras, formas och omformas för att kunna appliceras på förväntningarna 

och passa förutsättningarna som finns i samhälle där det framförs för att kunna ge 

observatörerna ett idealiserat intryck. Genom att framhäva de allmänt vedartagna värdena i ett 

samhälle bekräftas samhällets moraliska värden. Goffman (1959) beskriver även hur de 

agerande ofta försöker ge intryck av att ha ideella motiv för att åta sig den roll som de 

uppträder i. Som agerande individer är vi ofta mer medvetna om de normer som vi bör sträva 

efter att tillämpa än de normer som vi tanklöst tillämpar. Han beskriver vidare idealisering i 

form av institutioner som kräver kompetens och andra kvalifikationer vid tillsättning av 

tjänster men anställer ändå de som inte uppfyller kraven, detta för att skapa ett intryck av 

legitimitet.   
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Ett annat begrepp vi kommer behandla i analysen är Goffmans (1959) intrycksstyrning. Vilket 

innebär att individer inför andra är medvetna om de intryck de överför och sänder ut. Det 

finns ett samspel mellan intrycksstyrning och normalitet som handlar om att avgöra vad som 

anses normalt i situationen samt att styra det intrycket man vill göra genom sitt agerande 

(Persson, 2012). 

Giertz (2012) beskriver att ett erkännande av brukaren som en betydelsefull och unik individ 

är av stor vikt för att denna ska kunna uppleva handlingsutrymme och känna en positiv 

självuppfattning, och få en upplevelse av oberoende. Likaså berör hon hur en överlägsenhet 

som god man kan förklara varför en individ i beroendeställning inte tror på sin rätt att hävda 

egen mening. Detta kopplar Giertz (20120) till Goffmans begrepp stigmatisering, vilket 

innebär en process som någon som avviker på något sätt utsätts för. Stigma är ett negativt 

attribut och personen med bärare av stigmat avviker från det normala och blir 

uppmärksammad genom sitt stigma snarare än som människa. Detta påverkar individen och 

dess självkänsla och kan medföra att denna intar en avvikarroll för att svara mot 

omgivningens förväntningar.   

Staaf (2005) tar upp rollen som gräsrotsbyråkrat via Lipsky (1980) som en person i en lägre 

tjänstemannaroll vilken arbetar inom offentliga organisationssystem. Detta likställer vi i vår 

uppsats med godmanskapsuppdraget. Staaf (2005) förklarar vidare Lipsky’s (1980) 

beskrivning av denna, som en som har till uppgift att tillämpa vissa rättsliga regler och 

formaliserade direktiv, samtidigt som denna ska tillämpa lagar utifrån ett helhetsperspektiv. 

Hon beskriver vidare Weber’s (1983) beskrivning av den professionalisering som byråkratin 

behöver för att erhålla effektivitet, legitimitet och auktoritet. Framförallt legitimitetsaspekten 

är intressant i vår uppsats, i synnerhet då en god man fattar beslut i frågor som går 

huvudmannens intressen emot. 

Likaså är avgränsning, eller vördnadsfulla avståndsregleringar som Persson (2012) kallar 

det, en ytterst medveten del i uppdraget och ett tydligt exempel på en form av intrycksstyrning 

och en del i ett maktspektrum. Med intrycksstyrning menar Goffman att individen mer eller 

mindre medvetet försöker kontrollera situationen genom att styra definitionen av aktuell 

situation. Goffman (1961) beskriver vidare servicerelationens karaktär som bärande av en 

egen logik där specialisten kan befinna sig i en position där personen i fråga har experttjänster 

som klienten är i verkligt behov av. Dessa relationer innehåller dock både skyldigheter och 

rättigheter vilka kan skapa tvivel, klienten kan till exempel börja undra ”Är specialisten 
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verkligen kompetent, handlar han i mitt intresse?”. Likaså att den gode mannen upplever 

tvivel kring de förväntningar som uppdraget innebär. Flera exempel finns att tillgå som visar 

på denna osäkerhet och mer eller mindre avsaknad av den tillfälligt fungerande konsensus 

som skapas i en social interaktion. Detta tar vi vidare upp i analysavsnittet. Denna konsensus 

beskrivs som en tyst överrenskommelse om hur situationen ska definieras (Persson, 2012).    

 

6. RESULTAT OCH ANALYS  

Efter de åtta intervjuerna vi genomförde stod det klart för oss hur väldigt olika man tolkar 

men även utför sitt godmansuppdrag. För att underlätta läsandet har vi valt att tematisera 

analysen med utgångspunkt i Goffmans teorier och begrepp som vi finner väsentliga för vår 

uppsats. 

 

6.1 Backstage/frontstage, roller och rolldistans 

Persson (2012) förklarar Goffmans begrepp roll som en gestaltning med utgångspunkt från 

olika förväntningar dels utifrån rollens position i samhället och dels gestaltarens förväntningar 

som rollen möter i samspelet med andra. 

De flesta intervjuobjekten svarade på frågan om varför hon/han blev god man, att det var på 

grund av att de gillar att jobba med människor och för att kunna hjälpa en annan människa att 

få det bättre. De gode männen vi har intervjuat visade olika nivåer av engagemang i sitt 

uppdrag, alla var dock väldigt hängivna sitt uppdrag. Alla uttryckte åsikten om att när man tar 

på sig ett sådant här uppdrag så är det inget som man kan slarva med eller göra halvdant utan 

att man måste lägga ner arbete och engagemang på det.    

En intervjuperson beskriver en situation där en anhörig alltmer får hjälpa en person som 

började bli gammal och förvirrad och beskrev den komplicerade situationen det blev för båda 

två. Vi relaterar detta dilemma till Goffmans (1959) rollteoriteori genom att den gode mannen 

beskriver att det i en situation som denna kan underlätta för bägge parter att få en god man 

förordnad till den enskilde. Genom det får de anhöriga ska möjlighet till distans och 

upprätthållande av sin tidigare relation med den enskilde samt sin roll i den relationen:  
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”Det är en svägerska som hjälper henne som inte orkar längre och dom har 

ju haft en annan relation innan för dom har ju varit som väninnor och nu 

ska dom in och styra och gå och plocka i hennes skåp och betala hennes 

räkningar så det känns ju inte behagligt för henne. /…/ de har ju haft en 

annan relation innan. Dom är svägerskor och dom har träffats och fikat 

och nu helt plötsligt ska hon gå in i en bestämmanderoll och hon trivs inte 

med det. Och det förstår jag.” 

 

Det som beskrivs är hur svårt det kan bli för en nära anhöriga att upprätthålla en roll som man 

inte är van vid och inte vill vara i, utan ha hamnat i av olika orsaker. Att sedan i denna roll 

vara tvungen att bestämma och styra över en person som man aldrig gjort tidigare blir, likt 

citatet ovan beskriver som obehagligt. Det blir i ett sådant här läge enklare för någon 

utomstående att gå in i en bestämmanderoll. Detta resonemang stämmer även väl in på det vi 

presenterade från Wright (2010) i tidigare forskning där hon beskriver att det är lättare för en 

läkare att kunna distansera sig till skillnad från i det fallet, en ställföreträdare.   

Vid intervjuerna var det tydligt att det fanns ett som Goffman (1959) beskriver, frontstage och 

backstage. Där frontstage för de gode männen blir i interaktionen hos huvudmännen, antingen 

i deras egna hem eller på olika institutioner. Backstage för de gode männen blir i det egna 

hemmet. Det var dock många av de som berättade att de ofta bär med sig arbetet hem och 

tankarna som väckts. De gode männen beskrev överförmyndaren som ett forum för stöd, samt 

den nyuppstartade godmansföreningen. Det var även många av intervjupersonerna som 

påtalade att det var ett bra jobb som gick att göra hemifrån och att det gick att styra sina 

arbetstider. Det som kunde vara jobbigt ibland var då huvudmännen ringer hem till dem, en 

god man beskriver: 

”Den ena killen där då som bodde på vårdhem, han började ringa till mig. En dag kunde han ju 

börja ringa hur många gånger som helst. Och väldigt artig och trevlig men jag kan ju inte sitta i 

telefon i ett helt dygn och bara liksom svara på hans frågor. Så att det fick jag ju liksom säga 

till vårdaren då för han fick inte ringa till mig /…/ han skulle ju säkert om han fått hålla på, 

kunde han fortsätta ringa på natten med. Alltså varje timme eller nåt sånt, så det.. Men han löd 

sin vårdare och det funkade jättebra ändå sen. Så att det gäller att ha gränsdragning kan jag 

känna.” 
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Detta tolkar vi som att det blir en slags störning i deras ’backstage’ och de gode männen 

beskrev hur de måste ha en slags gränsdragning under sådana omständigheter. De berättade 

vidare att de aldrig vet när ett problem för huvudmannen kan dyka upp och vilka 

konsekvenser som kan uppstå och att det bidrar till viss stress.   

Andra gode män värnar inte lika mycket om sitt backstage utan hämtar ibland hem 

huvudmannen på fika och middag. En gjorde till och med flera längre resor med sina 

huvudmän. Vi ställer oss dock reserverade i huruvida denne gjorde det i rollen som god man 

eller mer som en vän. Ett exempel på hur flytande gränser för olika roller kan bli. 

Rolldistans som vi tidigare presenterade via Persson (2012) som beskrev hur man i 

rollgestaltningen markerar att man inte är som rollen antyder, fullt ut utan att förneka rollen 

men att man går in i rollen samtidigt som man ursäktar den. Persson ger föräldrar som 

beklagar sig inför sina barn över att de måste tvinga dem läsa sina läxor som exempel på 

detta. Detta relaterar vi starkt till de situationer som de gode männen beskriver då de måste 

interagera i till exempel huvudmannens ekonomi genom olika sanktioner. Begreppet 

rolldistans anser vi även stämma väl in på de situationer som upplevs jobbiga och obekväma, 

då de gode männen ibland måste förklara det ”självklara” som till exempel att räkningar 

måste betalas. 

En god man beskriver detta dilemma då en huvudman har problem ekonomiskt men även 

socialt: 

”hon satte sig väldigt lätt i en ekonomisk skuld. Hon var väldigt djurintresserad. Jag bara tar ett exempel 

nu då, hon hade en eller två hästar och sedan hade hon, sedan började hon skaffa sig katter och ni vet 

sånnahär raskatter då, jamen jag menar du kan ju räkna ut vad de kostade. Försäkringspengar för allt 

detta, sko hästarna, föda dem, stall, eh.. och som sagt att hon då åkte på utställningar med katterna, det 

var ju hennes intresse, så det tycker jag var jättebra, man måste ju ha något meningsfullt. Men alltså hon 

hade ju inget begrepp om allt det här, pengarna skulle ju räcka.”  

 

Vi tolkar denna situation som att den gode mannen är glad över att huvudmannen får syssla 

med det hon tycker om allra mest, men är samtidigt väldigt bekymrad då gode mannen känner 

att det är dennes ansvar att få ekonomin att gå ihop, det är därför personen i fråga är god man 

till just denna person. 
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6.2 Stigma, normalisering och makt 

Vid våra intervjuer berättade intervjupersonerna att de i sin roll som god man, värnar om sin 

huvudman, att de ska få det så bra som möjligt och kunna leva ett normalt liv. Vi har valt att 

problematisera detta påstående genom att tolka de gode männens utsagor utifrån stigma, 

normalisering och makt. Det blir till stor del de gode männens tolkning och uppfattningar i sitt 

vardagliga uppdrag, som appliceras på huvudmannen utan någon närmare eftertanke krig 

detta. Detta visar även att de gode männen sitter på en makt i och med sin position som 

ställföreträdare, detta leder också till att det är deras tolkning av normalt och det bästa för den 

enskilde som ligger till grund i deras utövande gentemot huvudmannen. En del av dem såg sig 

som en ”mamma” för dem, och dessa beskrev sin relation till huvudmannen som väldigt 

känslomässig. Ett par stycken beskrev sin känslomässiga relation till huvudmannen som en 

slags kompisrelation. 

Vi presenterade i teoriavsnittet Perssons (2012) begrepp, avgränsning och vördnadsfulla 

avståndsregleringar och hur dessa blir en ytterst medveten del i uppdraget. Som vi nämnt 

tidigare kallar vissa av de gode män sin brukare för sina barn. Detta tolkar vi som att de gode 

männen lägger stort engagemang och ansvar i sitt uppdrag, samtidigt som att huvudmännen 

ses som deras barn vilket i sig blir förminskande. Detta blir ett slags dilemma där varken 

huvudmännen eller gode männens relationer blir vad tanken med godemansinsatsen var från 

början, om detta är negativt eller positivt har vi inget svar på då vi ej intervjuat huvudmännen 

kring sina upplevelser.  

Goffmans (1959) begrepp idealisering stämmer väl överrens med det fenomen som vi tolkat 

sker då de gode männen i sitt framträdande vill leva upp till förväntningarna och anpassa sig 

till samhällets förutsättningar, vilket vi relaterar det till att de gode männen lägger stor vikt 

vid att man lyckas väl med sitt uppdrag. Många av våra intervjupersoner beskriver att 

uppmärksamheten som ges genom media och tidningar är negativ och behandlar ofta hur gode 

män förskingrat en huvudmans pengar.  

Många av de gode männen berättar att de vill att sina huvudmän ska kunna leva ett ”normalt 

liv”, vilket vi även kopplar till begreppet makt då i definitionen av ”normalt liv” till stort del 

ligger hos den gode mannen. Ett ”normalt liv” kopplas till de vedartagna värdena i ett 

samhälle som ett slags ideal och bekräftas samhällets moraliska värden. De flesta av 

intervjupersonerna påpekar att de känner skyldighet att försöka se till att huvudmännen ska ha 
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någon form av ”syssla” och inte bara sitta hemma i sina lägenheter. Den gode mannen 

försöker på ett sätt normalisera sin huvudman. En uttrycker att:  

 

”en sysselsättning som intresserar dom är det absolut viktigaste. Men få dom till detta förstår 

ni. Det är inte det lättaste att få dom att gå till jobbet. Dom är trötta och orkar inte och gud vet 

alla sorters historier för att slippa. Men man måste ju på något vis tvinga dom. Utan att det ska 

kännas som man tvingar dom för det får man ju inte” 

 

En annan god man för ett resonemang kring hur man som den ”friska” får stå på sig;  

 

”Så återigen de som vi är gode män för, de är ju givetvis inte friska då ju, på något sätt. Då måste man 

vara lite, våga lite vi då som är friska då och stå på oss.”   

 

De ”friska” får alltså stå på sig när de ”sjuka” säger att de inte vill göra någonting;  

 

”Nej jag vill inte, alltså han säger att han inte vill men innerst inne ville han” 

 

Det blir en form av maktutövning i och med detta tolkningsföreträde då den ”friske” 

egentligen bestämmer vad den ”sjuke” vill. Huvudmannens vilja ska stämma överrens med 

den gode mannens intentioner om vad man ska och inte ska göra i samhället; 

 

 ”… hon har väl bott en del på sjukhus också och nu bor hon ju i samhället då.”  

 

Likt Goffman (1959) beskriver hur agerande individer ofta försöker ge intryck av att ha 

ideella motiv för att åta sig den roll som de uppträder i. Vad som är ideella motiv i detta läge 

är svårt för oss att bedöma men många av de gode männen berättar att de vill göra något för 

en annan människa och likt det vi presenterade i teoriavsnittet är agerande individer ofta mer 
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medvetna om de normer som vi bör sträva efter att tillämpa än de normer som vi tanklöst 

tillämpar. Detta går att relatera till det våra intervjuobjekt beskrivit då hon möter 

huvudmannen.  

 

”då gällde det ju att möta den människan och där den befann sig och inte vara något slags överhuvud 

för.. alltså ’här kommer jag ock bestämmer’ alltså så går ju inte, sån får man ju inte vara som person.” 

 

Denna person hade även tidigare jobbat professionellt inom en verksamhet som arbetat med 

människor i behov av stöd och det märktes att denne gode man hade stor erfarenhet inom 

bemötande och många tankar om vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre och hur 

man bemöter på ett professionellt och vedertaget sätt. Liknande svar fick vi från andra 

intervjupersoner att: 

 

 ”det går inte att sitta med pekpinnar såhär när jag möter dem” 

 

Detta tolkar vi som en slags norm och ideal vilken de gode männen eftersträvar och aktivt 

tänker på.  

Goffman (1959) beskriver vidare idealisering inom institutioner som till exempel kräver 

kompetens och andra kvalifikationer vid tillsättning av tjänster men anställer ändå de som inte 

uppfyller kraven, detta för att skapa ett intryck av legitimitet.  Detta resonemang kopplar vi 

väl ihop med huruvida det i lagtext står att den som blir god man ska vara lämplig och 

rättrådig. Dessa två begrepp visade sig dock vara ganska svåra att definiera för 

intervjupersonerna. Några tog upp att det var bra om man hade erfarenhet och visste vart man 

skulle vända sig i olika situationer, att ha tålamod och vara noggrann. Sedan togs det även 

ofta upp då vi frågade vad rättrådig och lämplig innebar, att man inte fick vara med i 

belastningsregistret eller finnas med i kronofogdens register.  En beskriver att det är av stor 

vikt att: 
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”..ja man måste ju se.. det är precis som att fostra barn, man måste se saker innan det händer 

om man säger så va. Ja så att de inte blir utsatta för en massa onödiga saker helt enkelt.”  

 

Vi tolkar att den gode mannen, i denna situation beskriver sig som en slags försvarare som ska 

avvärja faror och besvärliga situationer för att skydda sin huvudman.  

En annan god man beskrev en situation där personen blev tvungen att avsluta ett godmanskap 

eftersom samarbetet med huvudmannen inte fungerat. Gode mannen beskrev det som hände: 

 

”Jag tror det var lite att han kände sig nog lite för mycket styrd. Men han behövde det för han 

var så, hade sån svår situation. Så man behövde det, vara hårdare mot honom och då kände han 

väl att jag tog i lite för hårt med honom, då blev han sur och så där mer och mer. Han skulle 

haft förvaltare egentligen. Och då man är god man så är det vissa saker man inte får göra. Som 

god man då och ibland var man tvungen att kanske gå över steget litegrann för att klara 

honom. Och då blev det, då tog han reda på att jag inte hade rätt till det och sen blev det en 

diskussion där och till sist så tyckte han att han ville byta och då tyckte jag det var bra för jag 

tyckte också det var himla jobbigt och inte kunna göra det man skulle”. 

  

Detta blev en tydlig låsning emellan gode mannen och huvudmannen. I denna situation verkar 

det som att huvudmannen inte har det förtroende för gode mannen som behövs för att 

relationen ska kunna bära. Vi ser det som att det sker en form av nödvändig maktutövning 

från gode mannens sida för att kunna reda ut situationer som denna, oftast handlar det om det 

ekonomiska. Den nödvändiga maktutövningen är enligt intervjupersonen inte alltid 

legitimerad, utan beskrivs som att man måste gå ”över en gräns” som god man. Vi tolkar det 

som att denna gräns ligger där huvudmannens vilja inte går att bemöta utan den gode mannen 

går emot den.   

Situationen som beskrivits ovan var enligt denna gode man, en av de svåraste situationerna 

hen varit med om som god man och vi tolkar det som att det just var denna del av uppdraget 

då man behövde utöva den nödvändiga maktutövningen. Intervjupersonen berättar vidare: 

 

”.. om han inte vill, om det då kom till exempel ett inkassokrav och han säger det ’nej det vill 

inte jag betala’ och så vet man att det måste man göra om det inte ska gå vidare, och förklara 
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det då till exempel det är ju svårt ju.. Man känner det att man måste nästan gå emot hans vilja 

även om man inte vill då. Det kan ju vara lite knepigt.. Och sen, sen var ju han lite svår med 

att, han gick ju runt till andra och pratade om mig då. Och då började de nästan tro på honom 

till sist då, på hans jobb och boendestödpersonal också började tänka ’vad är det nu’. Och då 

kan man känna sig lite sådär..”  

 

Detta blir en situation där makten har skjutits över och den gode mannen känner sig utpekad 

och uthängd. Hen blir ifrågasatt om kompetensen i sitt uppdrag. Det framkom även från en 

annan god man i en liknande situation gällande en maktförskjutning: 

 

”…jag har gjort allt för att det ska bli bra men det räcker inte. Sen är hon ute i samhället och säger hur 

eländigt hon har det också men… jaja…”  

 

Denne gode mannen beskriver att trots allt det arbete som läggs ner så upplever hen en känsla 

av att inte räcka till och att bli uthängd. En omvänd situation och ett exempel på de känslor 

som brukare kan komma att uppleva i vissa situationer.   

Denna situation stämmer även väl in på Goffmans (1959) begrepp intrycksstyrning vilket 

Persson (2012) beskriver då individer, inför andra är medvetna om de intryck de överför och 

sänder ut, han beskriver vidare att det handlar om ett samspel mellan intrycksstyrning och 

normalitet, alltså att avgöra vad som anses normalt i situationen samt att styra det intrycket 

man vill göra genom sitt agerande. Tidigare nämnde vi intrycksstyrning och den osäkerheten 

som det innebär vid avsaknad av sociala regler för en situation. Detta leder till en subjektiv 

form av tolkningsföreträde och den sociala konsensus som två parter eftersträvar i en 

interaktion faller undan för en tydligare maktsituation. Flera exempel nämner detta, till stor 

del omedvetna, maktföreträde och intrycksstyrning.   

Detta kopplar vi även vidare ihop med våra intervjuer där många hänvisar sitt agerande över 

huvudmännen till ”som det skulle vara om han var frisk” eller som i vardagen för dig och 

mig. En av intervjupersonerna beskrev och relaterade till hur snabbt ens liv kan förändras.  
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”..det är inte mycket som felar för att man själv ska hamna där, man kanske möter en älg på hemvägen 

och då kan jag hamna där själv. Då hade jag velat ha hjälp av samhället för att ha det så bra som det 

bara går” 

 

Giertz (2012) beskriver att genom erkännande av brukaren som en betydelsefull och unik 

individ är betydelsefulla faktorer för att kunna uppleva handlingsutrymme och känna en 

positiv självuppfattning och brukaren kan ges en upplevelse av oberoende. Likaså förklaras 

hur en överlägsenhet som god man kan leda till varför en individ inte tror på sin rätt att hävda 

egen mening. Detta kopplar Giertz (2012) till Goffmans begrepp stigmatisering, vilket 

innebär en process som någon som avviker på något sätt utsätts för. Stigma är ett negativt 

attribut och personen med bärare av stigmat avviker från det normala och blir 

uppmärksammad genom sitt stigma snarare än som människa. I en situation där man är i 

behov av en god man blir själva godmanskapsinsatsen stigmat. Detta påverkar individen och 

dess självkänsla och kan medföra att denna intar en avvikarroll för att svara mot 

omgivningens förväntningar. Känslan av utanförskap leder till skam och en vilja att dölja sitt 

stigma. På frågan om vilka som är svåra klienter svarar en intervjuperson att det är dom som 

inte accepterar sin funktionsnedsättning och hur stor skillnad det är mellan dessa och andra 

klienter. De försöker dölja sitt stigma, eller ibland utnyttja det:  

 

”Det svåra är ju med dom som inte förstår att dom inte förstår så mycket. Utan vill vara 

bättre än alla andra. Som inte godtar sitt handikapp. Med dom är det lite svårt. Så det finns 

ju en som jag har då som inte vill ha personal när han handlar mat. Så då lämnar jag ju han 

varje vecka och sen får han ju gå ensam och handla. För han känner sig förnedrad om 

personalen är med och styr lite vad han ska handla /…/ Det är väldigt känsligt. Det var ju en 

personal som berättade då att den hade ju varit i en affär och gått i andra tankar då och så 

hade dom kört på en annan kund då, och då säger han såhär: jag får be om ursäkt för min 

personal som inte såg sig för. (haha) Jamen han skäms ju. Så att det är väldigt olika. En del 

bryr ju sig inte om vad dom äter eller vem som handlar eller så. Men just dom där som 

förstår lite dom…”  

  

Intrycksstyrningar som vi tidigare presenterat genom Persson (2012) sker utifrån de 

regleringar som styr ett uppdrag och en önskan om att framställa sig själv i bästa möjliga mån. 
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Svårigheter kan då uppstå när dessa regleringar saknas eller är för löst uttryckta som till 

exempel lagstiftning. Sociala förväntningar och regler blir oklara och föremål för subjektiv 

tolkning för gode mannen gentemot brukaren. Vi upplever också ifrån intervjuerna hur dessa 

gränser och avstånd varierar mellan de olika gode männen.   

Våra intervjupersoner var noggranna med att inkludera sina huvudmän i arbetet med till 

exempel, deras ekonomi om de ville det. Samtidigt var det många av huvudmännen som inte 

ville ha med ekonomin att göra. Detta kopplar vi till att de kan ha accepterat sin roll som 

avvikande, eftersom de en gång fått en inskränkning i sitt handlingsutrymme genom insatsen 

god man och att behovet av god man blir själva stigmat. Eftersom huvudmannen inte kan 

svara upp helt till de identitetsvärden som värdesätts i samhället blir detta ett slags avsaknad 

av socialt erkännande och Goffmans definition av stigma (Persson, 2012). Vi ser dock detta 

stigma som osynligt fram till dess att den enskilde till exempel ska rättshandla vilket inte går 

utan gode mannens inblandning. Vi tolkar då att själva godmanskapinsatsen blir stigmat som 

utmärker en person som avvikande. 

Detta citat kommer ur en diskussion där en huvudman köper mycket datorgrejer för alla 

pengar han får. Och gode mannen utrycker en frustration över detta;  

 

”Och jag kan ju tycka detta är så onödigt ibland, skulle vilja att han skulle få lite pengar 

över så att han kan köpa någonting till sin lägenhet istället. Men se det går inte. Det behövs 

inte, punkt. Han kan gå med trasiga jeans och allting, men han har hellre det än att avstå 

från någonting som har med datorvärlden att göra.”  

 

Detta ser vi som en form stigmatisering, gode mannen är rädd att han genom att gå i trasiga 

jeans gör det tydligare att han är avvikande och att hela kläder är någonting man ska prioritera 

framför datorgrejer. Samtidigt som det från ett utifrånperspektiv kan se ut som att den gode 

mannen ’borde’ se till att dennes huvudman går i hela kläder, det ingår väl i gode mannens 

uppdrag?  

Samma situation beskrivs då en huvudman blivit vegetarian och diskussionen förs om vad 

som är bra eller inte att äta: 
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”..javisst, men ät några vanliga svenska grönsaker, det gör han inte nähä, eller vanliga 

pasta eller potatis, nähä utan det är nudlar och sen är det sådana här vegetariska pizzor, 

det älskar han och franskbröd, han äter inget grovt bröd. Så jag menar, så säger jag att, du 

behöver inte leva på detta, det kan du ju inte. Jo säger han, jag tycker inte om det. Nä 

tycker om säger jag men du måste ju lära dig äta det då för att du ska få i dig all näring”  

 

Detta tolkar vi som en oro från gode mannen att huvudmannen inte äter kostriktigt utan saker 

som inte innehåller riktigt med näring. Tankar som vi får är huruvida man kan styra över en 

annan människas kost.    

Likt det vi presenterade genom det socialkonstruktivistiska perspektivet, att de gode männens 

uppfattningar om sin roll i relation gör att klienten tillskrivs och vissa egenskaper. Vi har 

under vår studie sett att det finns dessa tillskrivningar även i gode männens vardagliga 

uppdrag. Bland annat genom det vi presenterat ovan rörande till exempel de gode männens 

syn på sin roll som en slags mamma. Detta i sig tillskriver huvudmannen attributer av att vara 

likt ett barn och inte kunna klara sin situation utan hjälp.  

 

7. DISKUSSION 

Vi anser likt de gode männen att deras uppdrag är otroligt viktigt, de fyller en viktig funktion i 

samhället för de som är i behov av en som kan föra deras talan. Vi anser dock att deras 

uppdrag och komplexiteten borde bli mer uppmärksammat. Många av de gode männen känner 

sig ensamma i sitt uppdrag och upplever att andra ser på deras uppdrag som något oväsentligt 

och att de inte heller får den ekonomiska ersättningen för sitt arbete som det är värt. En 

intervjuperson beskrev sina tankar kring detta: 

 

”Det är en roll i samhället många av oss människor i samhället inte vet 

om, att det egentligen finns gode män och att det är många som behöver 

gode män. Så att det är ett samhällsproblem egentligen.. Att det inte finns 

mer gode män/../ Att vara god man, det tycker inte jag är en parentes i 

samhället, utan det tycker jag är en jätteviktig arbetsuppgift.”  

 



 

34 

 

Vi har dock under vårt examensarbete noterat att det förs en del arbete kring 

godmanskapsfrågan, bland annat på regeringsnivå men även lokalt som till exempel med 

godmansföreningar, vilka intervjupersonerna beskrev blir mer och mer etablerade ute i 

kommunerna.  

Vidare konstaterar vi att om våra 8 gode män alla uppfattar sitt uppdrag olika, innebär det 

med stor sannolikhet att resten av Sveriges gode män också uppfattar och tolkar sitt uppdrag 

olika. Detta innebär att 88 000 brukare får olika hjälp beroende på gode männens subjektiva 

uppfattning av sitt uppdrag. Vi ser det som problematiskt och osäkert ur rättssynpunkt. Då det 

är en statlig intervention anser vi att kraven på rättssäkerhet borde vara centralt och inte ett 

forum för godtycklighet och ett subjektivt handlingsutrymme.  

Flera av våra intervjuobjekt beskriver sin relation till brukare som sina barn eller vänner som 

man tar med hem eller till och med reser med. Vi tolkar det som att det råder förvirring kring 

sin roll som god man och att man i flera fall faktiskt tar med brukaren backstage. Man tar med 

dem hem eller på en resa där man kan hamna i situationer som hör till backstage och inte 

uppdragsrollen, alltså frontstage.    

Efter analysen av våra intervjuer har vi märkt av en både medveten och omedveten 

maktaspekt gällande godmansuppdraget. Då flera gode män har varit medvetna om sitt 

inflytande och påttalar hur de utgår ifrån brukarens intressen i sitt uppdrag. Dock kommer det 

genom intervjuer fram flera omedvetna maktpåttryckningar från gode män vad gällande till 

exempel tolkningsföreträde, normalitet och vad som är brukarens bästa. I flera fall går man 

direkt emot brukarens uttryckta vilja för att uppfylla de allmängiltiga krav som samhället 

kräver av en medborgare.  

Det vi tolkar som ett centralt problem i det praktiska uppdraget är vad Ordlöw (2005) påtalar 

som de gode männens rationalistiska inställning att se det objektivt bästa för sin huvudman. 

Detta menar Odlöw blir på bekostnad av huvudmännens handlingsutrymme. Det leder till en 

paradox då godmansuppdraget faktiskt skapats för att stärka huvudmannens 

handlingsutrymme stämmer väl överrens med den självuppfyllande profetian som Wright 

(2010) beskriver. Huvudmannen socialiseras in i en process där de till slut blir helt beroende 

av sin gode man och förlorar till stor del det upplevda handlingsutrymmet. En av 

intervjupersonerna säger följande i en dialog kring relationen till sin huvudman:  
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”Man måste ju bygga upp ett förtroende hos huvudmannen att han vet att även om jag sitter på 

ett möte och föreslår saker som han inte tycker om egentligen så är det för huvudmannens eget 

bästa jag gör det.”  

 

Detta citat visar på den paradox som vi uppfattat kommer ur uppdraget. En reglerande lagtext 

med stort tolkningsutrymme leder till subjektiva tolkningar om de gränser och praktiska 

utföranden som uppdraget innebär. De gode männen upplever sig göra det för att stärka 

huvudmannens handlingsutrymme genom att i många fall gå emot dennes vilja. De motiverar 

detta med att dem gör det för huvudmannens bästa. Dock utan att reflektera över sina egna 

värderingar och handlingar och de betingelser som styr dessa, så som stigma, samhälle, 

normer och makt. Huruvida detta känns legitimt anser vi mycket bero på de gode männens 

uppdrag, hur det är överrenskommet att innefatta, varför personen i fråga behöver god man 

och att man som god man vet var ens befogenheter ligger. Mycket av detta tolkar vi hänger på 

en tydligare reglering i lagtext samt att huvudmännen får ett större inflytande i valet av god 

man för att relationen mellan god man och huvudman ska kunna bli bärande.  

Likt tidigare diskussion upplever vi utifrån våra intervjuer att svaren på vårt syfte 

differentierar och de gode männens uppfattningar kring sitt uppdrag går vida isär. Detta tolkar 

vi beror på en föråldrad och löst reglerad lagstiftningen vilket leder till att de gode männen 

upplever en förvirring kring sitt juridiska ansvar och riktlinjer. Uppdraget blir till stor del 

beroende av den enskilde gode mannens engagemang och subjektiva tankar kring hur 

uppdraget ska utformas och vad som är den enskildes bästa.   

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har valt att rikta in oss på de gode männens upplevelser och tolkningar om sitt uppdrag. Ett 

medvetet val om ett ensidigt perspektiv på ett komplext uppdrag som involverar många 

aktörer och flera möjliga perspektiv. Ett vidare steg i forskningen och ett till synes lämpligt 

nästa steg skulle kunna vara att involvera brukare och överförmyndarhandläggare i liknande 

frågeställningar för att på så sätt få ett mer helhetsperspektiv. På grund av tids - och 

materialbegränsningar har detta inte varit möjligt i vårt arbete och vi är medvetna om den 

nischning som detta innebär. Det har också visat sig tydligt under arbetets gång att det finns 
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kunskapsluckor gällande gode mäns egna tankar och uppfattningar, trots den viktiga funktion 

de själva fyller och vi har försökt att lyfta fram.  

Intressant hade vidare kunnat vara att studera närmare huruvida en nära anhörig är lämplig 

som god man. Hur de begrepp som vi har tagit upp identifieras eller upplevs på andra sätt i de 

roller som tillkommer och också de mer flytande gränsdragningarna kring frontstage och 

backstage då det är en nära anhörig samt hur handlingsutrymmet för den enskilde påverkas.  

Intressant hade även varit att följa upp reformer som skett under senare år, vilka Odlöw 

(2005) behandlar, för att se om det bidragit till någon förändring. Ett förslag hade varit att 

exempelvis genom komparativa studier se till de reformer som Odlöw nämner med 

upplevelser från brukare och gode män. Det ska också nämnas att det kan finnas behov av en 

uppdatering för eventuella nya reformer då de tre senaste skedde 1974, 1988 och 1995. 

Huruvida reformerna faktiskt är som nämnt i inledningen som vågor mot en klippa, anser vi 

behöva ytterligare forskning för att fastslå. Framförallt med en nationell inriktning på svensk 

lagstiftning och se till om klienten faktiskt blir erkänd som människa med ett faktiskt, inte 

fiktivt, handlingsutrymme. Som Giertz (2012, s.224) nämner: ”Det är beroende av ett 

grundläggande erkännande av brukaren som en unik person. Med en fördjupad bild av 

samspelet mellan makt och erkännande i såväl lagstiftning och praktik blir komplexiteten runt 

inflytande och självbestämmande synlig.”        
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Du har ett väldigt intressant jobb, hur kom det sig att du blev god man? 

Hur länge har du varit god man?  

Kan du berätta lite om ditt uppdrag?  

 

Beskriv de positiva sakerna med att vara god man. 

 

Beskriv de negativa sakerna med att vara god man.  

Ge exempel på en svår situation som du upplevt i ditt uppdrag?  

Finns det något som hade kunnat underlätta ditt arbete i denna situation? 

 

Vilken anser du vara den bästa egenskapen som god man? 

Hur märker du hur mycket du behöver företräda i olika situationer? Alltså huruvida 

någon verkligen kan föra sin egen talan, har du några speciella strategier? 

 

Hur tolkar du begreppet lämplig och rättrådig? Hur är man som person då? 

 

 


