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Abstract 

Author: Elina Olofsson, Jennie Olsson 

Title: [Helping power- A studie about guardianship] 

Supervisor: Uffe Enokson 

 

This study illustrates how the power relation between the trustee and principals are 

experienced and maintained in proportion to the missions design. The main focus lies on 

understanding of how trustee perceives and applies the mission`s cornerstones and how power 

can be expressed in the relationship between trustees and principals. Nine semi-structured 

interviews were conducted with trustees whose principals were mentally disabled. The 

interviews were then analyzed with the support of Foucault's concept of discipline, 

knowledge, control, surveillance and reward/punishment and Tilly's theory of persistent 

inequality We have obtained an understanding of the complexity of the assignment regarding 

the mission`s cornerstones who goes into every other, and all respondents agreed that the 

cornerstones should be considered as a whole. We concluded that the trustee on the basis of 

the mission's design possesses a power that is necessary and important to have regarding the 

relation to his principal and its social network. Half of the trustees were well aware of the 

power they possess; however, all agreed that power is a negatively charged word that not 

necessarily needs to be operated in the guardianship. We could, based on empirical data, see 

that the power is used in various ways, both directly and indirectly against their principals and 

its social networks. 
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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Uffe Enokson för hjälp och stöd 

under hela uppsatsprocessen. Dina tydliga anvisningar, tips och råd har varit värdefulla och 

bidragit till ett arbete vi är stolta över. Tack för ditt ständiga tålamod och att Du alltid mött 

oss med ett leende. 

Vidare vill vi tacka de godmansföreningar som hjälpt oss att finna respondenter. Vi riktar ett 

stort tack till våra respondenter som tog sig tid att medverka i vår studie och visade stort 

intresse och engagemang. Studien hade inte kunnat genomföras utan er! 

Vi vill även rikta ett stort tack till Lottie Giertz, som för oss varit en inspirationskälla. Tack 

för Din hjälp och Din vägledning. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra och glädjerikt samarbete. 

Elina och Jennie 
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1. Inledning 
Vi kommer studera uppdraget som god man och vill erhålla förståelse för och hur makt 

kommer till uttryck i relationen mellan god man och huvudman. Studien bygger på intervjuer 

med nio gode män vars huvudmän har psykiska funktionsnedsättningar. 
 

1.1 Problemformulering 

Före psykiatrireformens införande år 1995 levde flertalet personer med psykisk 

funktionsnedsättning på institutioner vilket medförde sämre levnadsförhållande än hos andra 

svaga samhällsgrupper (Fälldin 2009). Kommunernas särskilda stöd och insatser, såsom 

boende och sysselsättning till psykiskt funktionsnedsatta, var bristfälliga eller saknades helt i 

stora delar av landet. Reformen medförde krav på förändring av vårdens utformning, 

omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning skulle i större omfattning erbjudas 

genom öppenvård. Detta medförde att personer med psykisk problematik i högre grad skulle 

integreras i samhället (Ibid). 

      I Sverige finns idag ett utbrett regelverk som åberopar de psykiskt funktionsnedsattas rätt i 

samhället. Normer om ett självständigare liv präglar nutida regelverk vilket har föranlett 

utflyttningen av psykiskt funktionsnedsatta från institutioner och sjukhem till egna lägenheter 

på hemlika gruppboenden. En följd av detta är psykiatrins ökade efterfrågan på gode män 

(Ibid).   

      Insatsen god man för personer med sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande förhållande beviljas i tingsrätten och stöds av föräldrabalken 11 

kap, 4 §. En god man kan ha i uppdrag att bevaka individens rätt, förvalta dennes egendom 

samt sörja för personen (Fälldin 2009). Tingsrätten fattar beslut om vilken eller vilka av dessa 

tre hörnstenar som ska utgöra det specifika uppdragets utformning (Ibid). Idag har 

uppskattningsvis 100 000 personer en god man, förvaltare eller förmyndare i Sverige 

(Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2014). 

      Svenskt socialt arbete finns idag till för att bland annat hjälpa utsatta grupper i samhället, 

däribland personer med psykisk funktionsnedsättning. För socialarbetare inom detta område 

består arbetet av att utforma och bevilja insatser som kan underlätta vardagen för utsatta 

personer (Lundin & Möller 2012). Individer med psykiska funktionsnedsättningar har svårt att 

hantera situationer som uppkommer i det vardagliga livet. Detta är en följd av en nedsatt 

kognitiv förmåga som flertalet gånger är förenat med den psykiska funktionsnedsättningen. 

En kognitiv funktionsnedsättning påverkar bland annat den enskildes initiativförmåga, 

tidsuppfattning, skapandet av en strukturerad vardag och självmotivation (Ibid). 
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Ett godmanskap innebär bland annat att ta ansvar för individens välmående. Detta innebär på 

så sätt även att en god man har inflytande över en annan människas livssituation (Fälldin 

2009), vilket skapar en maktrelation som är en del av organiseringen av det sociala arbetets 

praktik. När man talar om makt blir det oftast i negativa drag, många ser maktutövning som 

kontroll, tvång eller diverse repressalier. Vi glömmer för det mesta bort att vi genom makt 

känner glädje och får erfara uppskattade företeelser. Makt är en stor del i den rättvisa och 

demokrati vårt samhälle bygger på (Börjesson & Rehn 2009). 

      Våra erfarenheter av att arbeta med psykiskt funktionsnedsatta personer och därigenom 

kontakten med deras gode män har väckt vårt intresse för att göra denna studie. Vi anser att i 

arbetet med utsatta grupper är av stor vikt att som socialarbetare inkludera personer i 

brukarens nätverk för att göra en rättvis bedömning och tillgodose individens unika behov. I 

detta nätverk utgör den gode mannen en stor och viktigt roll då de enligt Fälldin (2009) har 

som uppgift att bevaka huvudmannens rätt, förvalta egendom samt sörja för person. Vi menar 

att de riktlinjer som styr godmanskapet är i hög grad oklara och diffusa vilket gör ämnet extra 

intressant att undersöka. Uppdragets riktlinjer kommer förklaras mer ingående i studiens 

bakgrundskapitel. 

      Vi är intresserade av att ta reda på hur makt gestaltas i relationen mellan god man och 

huvudman. Vi har valt att belysa de huvudmän som inte har ett omfattande omvårdnadsbehov, 

utan som har psykisk funktionsnedsättning och främst är i behov av socialt och pedagogiskt 

stöd för att få vardagen att fungera. En tilläggsproblematik i form av en fysisk 

funktionsnedsättning har vi dock valt att inte se som ett hinder. Vi anser att denna grupp är 

intressant då huvudmännen är kapabla till att göra sin röst hörd och därmed föra sin egen 

talan. Vi har valt att inte avgränsa oss till några specifika diagnoser. Vidare komplicerar detta 

maktrelationen då det kan uppstå delade meningar om hur huvudmannens intressen och behov 

ska bekostas samt utformas. Vår studie riktar sig till gode mäns upplevelser och förståelse av 

sitt uppdrag samt deras relation och förhållningssätt gentemot sina huvudmän. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur maktrelationen mellan gode män och huvudmän kommer 

till uttryck och upprätthålls i förhållande till uppdragets utformning. 
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1.3 Frågeställningar 

– Hur upplever gode män uppdragets tre delar: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för 

person? 

– Hur kan makt komma till uttryck och identifieras i relationen mellan gode män och 

huvudmän, utifrån den gode mannens perspektiv? 

 

1.4 Disposition 

Här följer en kort beskrivning på hur vi lagt upp fortsättningen av uppsatsen. Studien 

introduceras med syfte och frågeställningar. Ett bakgrundskapitel presenteras som berör såväl 

godmanskapets utformning och innehåll som psykisk funktionsnedsättning. Detta följs av 

tidigare forskning. Här kan man läsa om uppdraget som god man och olika perspektiv på 

makt mellan professionell och klient, vilket vi anser är relevant för våra forskningsfrågor. 

Metodkapitlet presenteras härefter och innehåller val av metod, urval, tillvägagångssätt, 

datainsamling, data bearbetning och analys, validitet, reliabilitet och förförståelse samt en 

diskussion kring våra etiska överväganden. Därefter följs kapitlet av vald teoretisk 

referensram, där vi redogör för de teoretiska verktyg som kommer användas under analysen 

av vårt empiriska material. Resultat och analys framförs sedan i ett eget avsnitt, bestående av 

en presentation rörande vår empiri och slutsatser. Till sist förs en slutsats följt av en 

slutdiskussion som berör våra egna tankar, kritik, en metoddiskussion samt förslag till fortsatt 

forskning. 
 

1.5 Bakgrund 

I denna del av arbetet kommer en ingående redogörelse för uppdraget som god man att 

presenteras. Kapitlet kommer vidare beröra termen psykisk funktionsnedsättning och hur 

detta påverkar individers vardag. Genom insikt i ovanstående delar möjliggörs djupare 

förståelse för studien, läsaren får grundläggande kunskap som fordras för att förstå 

resonemanget i uppsatsens resultat- och analysdel. 
 

1.5.1 Godmanskap 

God man definieras enligt Sveriges domstolar (2014) som “En fysisk person som är utsedd av 

Sveriges domstolar att utföra ett uppdrag gentemot en eller flera personer”. 

      Godmanskapet regleras i Föräldrabalken, 11 kap 4§: 
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“Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 

förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 

person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne”. 

      I grunden för denna lag finns samtycke, samförstånd och samråd. Detta innebär att ingen 

kan bli tvingad, mot sin vilja att bli tillförordnad en god man (Fälldin 2009). Huvudmannens 

rättshandlingsförmåga kvarstår vilket betyder att avtal kan ingås och personen kan själv 

disponera sina tillgångar. En god man representerar sin huvudman och kan ses som en 

ställföreträdare vilken ser till att vardagen fungerar (Ibid). 

      Tingsrätten kan besluta om att en god man ska tillsättas utan samtycke om personen t.ex. 

är för sjuk för att själv fatta beslutet eller om det är fara för dennes liv att inte ha en god man. 

Läkarintyg som redogör för personens hälsa måste då uppvisas (Sveriges domstolar 2014). 

När huvudmannen på grund av sjukdom eller annat tillstånd inte har förmåga att ge sitt 

samtycke är det upp till den gode mannen att själv förvalta huvudmannens rättshandlingar och 

därmed handla utifrån huvudmannens bästa (Överförmyndare 2014). 

      Gode män är inte anställda av kommunen utan på uppdrag av sin huvudman, det vill säga 

att huvudmannen är arbetsgivaren. Detta medför att gode män inte omfattas av sekretesslagen 

och har på så sätt ingen tystnadsplikt (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2014). Gode 

mannens arvode bestäms utifrån hur många och vilka delar som uppdraget innefattar (God 

man.se din hjälpreda i förvaltarskapet 2014). Arvodet betalas ut av antingen kommunen eller 

huvudmannen själv. Huvudmannen ska betala arvodet själv om inkomsterna uppnår ett visst 

belopp, detta belopp varierar från kommun till kommun. Arvodet ligger vanligtvis på 9000-13 

000/år om alla tre hörnstenar ingår i uppdraget. Gode män har även rätt till arvode för utlägg 

och kostnader i anknytning till uppdraget så som resor och telefonsamtal (Riksförbundet 

frivilliga samhällsarbetare 2014). 

     Uppdraget kan avslutas av såväl huvudmannen som den gode mannen. Den gode mannen 

är dock skyldig att fortsätta sitt uppdrag tills dess att överförmyndarnämnden har funnit en ny 

god man som är villig att ta över uppdraget. Avvikelse från denna skyldighet finns om 

huvudmannen agerar hotfullt och bedöms som farlig. Skulle huvudmannen avlida upphör 

godmanskapet med omedelbar verkan (Ibid). 
 

1.5.2 Uppdragets tre hörnstenar 

Uppdraget som god man kan inbegripa tre olika ansvarsområden: Bevaka rätt, förvalta 

egendom och sörja för person. Tingsrätten beslutar om vilka/vilken av delarna som ska ingå i 

det specifika uppdraget. 
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Det finns inga fasta riktlinjer vad som ingår i de olika delarna av uppdraget, varje kommun 

formulerar sina egna riktlinjer. Vi har valt att främst utgå ifrån boken “god man och 

förvaltare: en praktisk handbok” skriven av Fälldin (2009). Vi anser att boken tar upp de mest 

centrala och övergripande riktlinjerna. 
 

Bevaka rätt: 

Att bevaka någons rätt handlar om att företräda personen i olika ärenden där denne själv inte 

kan förstå eller föra sin egen talan. Att bevaka någons rätt ses framförallt som viktigt när 

huvudmannen har en funktionsnedsättning (Fälldin 2009). I denna del av uppdraget ingår 

bland annat att anmäla hyresändringar, ansöka om olika stödinsatser i form av t.ex. 

kontaktperson eller ledsagare, överklaga beslut, ansöka om bidrag samt att bevaka 

huvudmannens rätt i ett dödsbo (Ibid). 
 

Förvalta egendom: 

Att förvalta egendom innebär att sköta och ansvara för inkomster, utgifter, skulder och 

tillgångar. Därigenom ansvarar den gode mannen för att huvudmannens räkningar blir 

betalda, tar hand om inkomster i form av pension eller bidrag samt att förvalta övrigt kapital. 

Huvudmannens ekonomi ska årligen redovisas för överförmyndarnämnden. Lön eller 

habiliteringsersättning ingår ej i den gode mannens uppdrag om inte huvudmannen själv begär 

det (Ibid). 
 

Sörja för person: 

Ett ord som ofta sammankopplas med denna del är personlig omvårdnad, dock innebär detta 

inte att den gode mannen själv ska ombesörja huvudmannens dagliga vård och omsorg 

(Fälldin 2009). Den gode mannen ska se till att huvudmannen har en dräglig vardag, att 

vården och omsorgen sköts på rätt sätt, att sociala behov uppmärksammas samt ha 

regelbunden kontakt för att se hur det är i största allmänhet (Din hjälp i förvaltarskapet 2014). 

I denna del ingår inte att handla mat, tvätta kläder, följa med på utflykter, medverka vid 

läkarbesök eller fysiskt hjälpa till vid avflyttning. För att företa sig dessa saker måste det blir 

godkänt hos överförmyndarnämnden, dock utgår det ej någon ersättning (Ibid). 
 

Förutom dessa tre hörnstenar finns det allmänna regler i arbetet som god man. Det innebär 

bland annat att du som god man är skyldig att alltid handla på det sätt som bäst gagnar 
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huvudmannen. Reglerna säger även att en god man alltid ska stå på huvudmannens sida när 

det uppstår intressekonflikter med personer eller myndigheter (Sundbybergs stad 2012) 

 

1.5.3  Överförmyndarnämnden 

Varje kommun har en överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Det är en 

tillsynsmyndighet som har i uppdrag att bevaka gode män och förvaltare samt att ansöka om 

godmanskap eller förvaltarskap åt personer som anses behöva detta. Personen själv eller 

anhöriga kan också ansöka om godmanskap (God man.se din hjälp i förvaltarskapet 2014). 
 

1.5.4 Vem kan bli god man? 

I föräldrabalken 11 kap 12§ står det bland annat: “Till god man eller förvaltare skall utses en 

rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”. Såväl utomstående som anhöriga 

till aktuell huvudman kan därmed åta sig uppdraget (Sveriges domstolar 2014). 

      Överförmyndarnämnden har till uppgift att bedöma om en person är lämplig som god 

man. Hänsyn tas bl.a. till god insikt i det svenska samhällslivet och aktuella lagar (Fälldin 

2009). Den tilltänkta huvudmannen och gode mannen måste godkänna varandra innan 

uppdraget kan påbörjas (God man.se din hjälp i förvaltarskapet 2014). Faktamässigt saknas 

det angivelser om vilka uppgifter den tilltänkte gode mannen har rätt att ta del av angående 

planerad framtida huvudman innan uppdraget påbörjas. 
 

1.5.5 Huvudman och psykisk funktionsnedsättning 

En huvudman är “I civilrättslig betydelse en fysisk person som är förordnad en god man eller 

förvaltare” (Sveriges domstolar, 2014). Grunden i vår uppsats är att huvudmannen har en 

psykisk funktionsnedsättning. Enligt folkhälsomyndigheten definieras funktionsnedsättning 

som “en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan uppstå till 

följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur” 

(Folkhälsomyndigheten 2013) 

      Vanligt förekommande diagnoser som medför en psykisk funktionsnedsättning är ADHD 

(Attention deficit hyperactivity disorder), ADD (Attention dificit disorder), autism, Asbergers 

syndrom, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom. Författarna skriver att dubbeldiagnoser är 

vanligt förekommande, detta innebär att individen kan bli diagnostiserad med flera diagnoser 

samtidigt (Lundin & Möller 2012). Vi kommer nedan att beskriva hur en psykisk 

funktionsnedsättning yttrar sig och kan påverka personers vardag.   
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      Psykiskt funktionsnedsatta har svårt att hantera situationer som uppkommer i det 

vardagliga livet. Detta är en följd av en nedsatt kognitiv förmåga. Kognitiva nedsättningar kan 

orsaka varianter av tankeprocesstörningar. Detta rör bland annat oförmåga att planera och 

bearbeta intryck, tolka sociala och känslomässiga situationer, förstå, tolka och se helheten i 

olika händelser samt försämrad inlevelseförmåga, kroppsuppfattning och minne (Ibid). 

      Individen kan drabbas av ångest och bli känsliga för andra individers beteende och sin 

omvärld. Vidare beskrivs att dilemman i det “verkliga” livet blir oviktiga (Ibid). Det är vanligt 

förekommande att individer med psykiska funktionsnedsättningar fastnar i detaljer, har 

specialintressen och tvångstankar. Vidare beskrivs bristande sunt förnuft och automatisering 

av vardagssituationer, stresskänslighet samt kommunikationssvårigheter som utbredda hinder. 

Personer som har störningar i inlevelseförmågan kan ha svårt att förstå hur andra känner och 

tänker (Ibid). 

      Stöd kan på olika vis ges för att minska personer med psykisk funktionsnedsättnings 

osäkerhet och ångest. En studie skriven av Nilsson, Nåden och Lindström (2008) visar 

generellt att psykiskt funktionsnedsatta upplever att ingen förstår dem, främst under 

psykotiska perioder. Psykosociala faktorer är också starkt beroende av individens psykiska 

hälsa. En psykisk funktionsnedsättning kan därmed påverka individens familjeliv, 

fritidsysselsättningar och sociala nätverk (Psykologiguiden 2015). 

      Författarna menar att svårigheter med den egna ekonomin är vanligt förekommande bland 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Klienter påtalar att problemet med ekonomin 

medför social exklusion och därmed ökade känslor av ensamhet (Ibid). Vid omfattande 

ekonomiska problem kan personer med psykiska funktionsnedsättningar ansöka om god man 

för att få kontroll på sin ekonomi. En god man kan även föreslås av andra skäl som tex att 

bevaka rätt och sörja för person (Conse, Lundin & Magnusson 2012). 

      Vi anser att denna del är grundläggande i vår uppsats då läsaren får inblick i hur uppdraget 

är utformat och vilken roll en god man har i samhället. För att besvara samtliga 

frågeställningar är denna del relevant då det ger läsaren en fullständig redogörelse för 

uppdraget som god man. Vi har vidare valt att inte beröra specifika diagnoser då vår uppsats 

riktar sig mot gode män och deras uppdrag. Dock menar vi att det är grundläggande för 

läsaren att veta att oberoende av diagnos så sker det förändringar hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning som påverkar deras möjlighet att agera självständigt och få vardagen att 

fungera. Vi anser att du som läsare måste ha insikt i detta för att kunna förstå och följa vårt 

resonemang i uppsatsens analysdel. 



 

13 
 

2. Tidigare forskning 

Vår sökningsprocess efter relevant forskning har varit omfattande. En litteratursökning har 

utförts, därigenom har vi kunnat identifiera att området är relativt outforskat. Dels rörande 

godmanskapets utformning samt den valda huvudmannagrupp vi valt att utgå ifrån. Det har 

även upplevts som problematiskt att finna forskning som berör rätt perspektiv, det vill säga 

från den professionelles synvinkel. De elektroniska referensdatabaser som använts är 

OneSearch, Social services abstracts, Academic search elite, PsycINFO och Swepub. Orden 

som vi sökt med har varit på engelska, till exempel: Guardianship, trustee, social worker, 

volunteers, counselor, charity, social services, power, social power, exercise of power, 

authority, decision-making och social worker & client. Orden har sökts individuellt och även 

slagits ihop i en och samma sökning. Samtliga sökningar har enligt oss inte bidragit med 

tillräcklig relevant forskning. Stöd har erhållits av Lottie Giertz som har skrivit avhandlingen 

“Erkännande, makt och möten” (2012) som berör bland annat godmanskapet. Hon har via 

mail sänt förslag på tidskriftsartiklar som berör godmanskap och stödjande/hjälpande 

relationer. En del av hennes förslag var relevanta för vår studie och kommer inkluderas i detta 

avsnitt. I samtlig forskning brukas ordet klient som vi, i vår studie, har valt att likställa med 

huvudman. Den forskning vi har bestämt oss för att använda berör makt och hjälpande 

relationer som är vetenskapligt belagd utifrån hjälparens synvinkel.  Tidigare forskning är 

indelad i tre delar: 1) Relationer 2) Maktens påverkan i stödjande relationer 3) Hjälp och 

kontroll. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning. 

2.1 Relationer 

Relationens tidsmässiga längd är central i relationen mellan god man och huvudman då det 

medför kunskap och på så sätt ökar kvaliteten i uppdraget. Relationer som sträcker sig över en 

längre tid har visat sig ha positiv inverkan på huvudmannens eller klientens 

självbestämmande. En nära relation till sin huvudman är enligt gode män en förutsättning för 

att kunna ansöka om insatser i rätt omfattning och utformning (Giertz 2012; Wilde 2013). 

Forskare hävdar att det krävs kunskap om relationen parterna i mellan för att förstå hur 

klienten agerar i olika sammanhang och påverkar även hur stödet kommer att ges (Svensson 

2003). Gode män anser att relationen till sin huvudman är av stor betydelse i uppdraget. De 

upprätthåller och bygger vidare på relationen till sin huvudman genom att regelbundet planera 

besök, avlyssna önskningar samt ge beröm när tillfälle ges. Relationen anses vara primär när 

arbetet utgörs av stöd och kontroll samt för att respektera och hålla huvudmannens röst vid liv 

(Teaster 2003; Svensson 2003). Wilde (2013) menar att nyckeln i relationen till sin klient är 
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kreativitet, förståelse och respekt för att personens identitet och beslutskapacitet kan komma 

att förändras över tid. Professionella hjälpare anser att en relation ska bygga på jämnlikhet 

och respekt för olika individers subjektiva erfarenheter (Wilde 2013). 

      Teaster (2003) konstaterar att gode män uppfyller flera olika roller i relation till sin 

huvudman. Fler roller än uppdraget egentligen innebär. Forskaren menar att genom uppdraget 

som god man blir man även klientens förespråkare, advokat, relationsexpert, tjänstemäklare 

och övervakare inom boende och personlig omvårdnad. Uppdraget sträcker sig längre i 

praktiken än det gör i lagen och riktlinjerna (Ibid). 

      Forskning utifrån ett klientperspektiv visar dock att klienter som inte har ambitioner om 

en nära relation till sin socialarbetare upplever mötet dem emellan som ett förhör och utgörs 

enligt klienter av kontroll (Svensson 2003). Med andra ord kan en relation upplevas på olika 

sätt där makten att hjälpa har negativa konsekvenser. 
 

2.2 Maktens påverkan i stödjande relationer 

Enligt tidigare forskning är det lätt att splittringar mellan anhöriga, gode män, personal och 

diverse myndighetspersoner gör att brukarens önskemål, vilja och befogenheter blir latenta. 

En förutsättning för uppdraget är att ha god insyn och kunskap om huvudmannen och aktuell 

lagstiftning, forskning visar att många godemän inte kan infria detta (Giertz 2012). 

      Forskning visar att rekommendationer inför förordnandet av uppdraget som god man 

många gånger är ofullständiga. Flertalet rekommendationer förbiser hur personen fungerar i 

vardagen, hur personens förmåga att sköta om sina intressen ser ut samt hur dennes 

beslutskapacitet ter sig. Användningen av funktionella bedömningar är begränsade (Melamed. 

Doron, Shnitt 2007; Squatrito-Millar 2013). Enligt Squatrito-Millar (2013) borde det vara 

grundläggande för personer som jobbar inom socialt arbete att lära sig om hur personer med 

funktionsnedsättningar fungerar och om angelägenheter som påverkar deras vardag. För 

huvudmannen medför ett godmanskap en förlust av rättigheter som försvagar 

självbestämmandet (Ibid). För gode män medför uppdraget makt då de ges befogenhet att 

hantera angelägenheter åt och för en annan person (Squatrito Millar & Renzaglia 2002). 

Vidare menar Svensson (2003) att samtlig kontakt via telefon, mail och möten tolkas som ett 

kontrollutövande när socialarbetaren ständigt ska följa olika policyprogram. Socialarbetare 

kan då verka överlägsen sin klient genom att kontinuerligt hänvisa till de regler som finns 

(Ibid). 

      Forskning har uppmärksammat att gode män generellt sätt visar stort intresse för personer 

med olikartade funktionsnedsättningar. Det finns en drivkraft att stå upp för de personer som 
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inte är kapabla att göra det själv (Teaster 2003). Wehmeyer och Schwartz (1998) menar att 

personer med nedsatt kognitiv förmåga som lever på gruppboende upplever få möjligheter att 

fatta beslut över sina liv. Konsekvensen är att deras självbestämmande begränsas. Det påtalas 

att individer som har mer kontroll över sitt liv löper större chans att uppleva högre 

livskvalitet. (Ibid). Forskarna redogör för Martinez (1990) som menar att professionella 

behöver erbjuda stöd och hjälp som innebär att individen kan upprätthålla kontrollen och 

självständigheten i livet. 

      Teaster (2003) menar att huvudmännens livskvalitet och välmående är grundläggande för 

godmanskapet. Detta visar gode män genom att kontrollera boende och dess personal, 

journaler läses och oplanerade besök genomförs för att kontrollera att huvudmannens 

omvårdnad sköts och att dennes intressen bevaras. Detta kan likställas med vårdande makt 

som utgörs av stöd och kontroll genom att den enskilde gör vad den blir tillsagd och på så sätt 

får ett bättre liv (Svensson 2002; Teaster 2003). 
 

2.3 Hjälp och kontroll 

Enligt Svensson (2003) utövas “vårdande makt” av socialarbetare inom frivården vars roll är 

att övervaka sin klient som exempelvis dömts till skyddstillsyn. Konceptet av vårdande makt 

kan dock utövas av såväl professionella som lekmän. Med bakgrund av detta strävar 

socialarbetare mot att förändra lagbrytarens beteende och även dennes tankar (Ibid). 

      I forskarens studie har intervjuer med såväl socialarbetare som klienter presenteras. 

Socialarbetarens roll har studerats utifrån att vara en övervakare/handledare och klienten en 

lagbrytare. Forskningen visar att övervakaren anstränger sig för att lära känna sin klient och 

att klienten i sin tur då får förtroende för sin övervakare. När kontroll fordras är det nära 

förhållandet behövligt så övervakaren vet vad klienten ägnar sig åt. Forskning hävdar att 

“Kunskap är makt och makt ger kontroll” (Ibid s.91). Klienter som inte har ambitioner om en 

nära relation till sin socialarbetare upplever mötet dem emellan som ett förhör och utgörs 

enligt klienterna av kontroll och övervakning (Ibid). 

      Vidare anser Svensson (2002) att socialarbetares respektive klienters attityder och 

intentioner till hjälp och kontroll formar hur övervakning kommer till uttryck i varje enskilt 

fall. Den position som intas av parterna påverkar hur relationen dem emellan kommer se ut. 

Svensson (2003) menar att de flesta socialarbetare involveras i klientens nätverk genom att 

kontinuerligt upprätthålla kontakt med anhöriga och myndigheter. 
 

2.4 Sammanfattning 
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Relationen mellan parterna är av stor betydelse för att klienten ska få rätt insatser, det ökar 

kvaliteten i arbetet och har positiv inverkan på klientens självbestämmande. Gode män 

upprätthåller relationen till sin huvudman med kontinuerliga besök och respekt för den 

enskilde. Vid förordnandet av god man är användningen av individers funktionella 

bedömningar begränsad. För huvudmannen medför ett godmanskap en förlust av rättigheter 

medan det ger den gode mannen makt och befogenheter att sköta angelägenheter. Dock ses 

huvudmannens livskvalitet som grundläggande för att uppdraget som god man ska fungera. I 

relationerna mellan socialarbetare och klienter är förtroende för varandra grundläggande, då 

det leder till större kunskap om varandra. Enligt forskarna genererar kunskap makt och makt 

ger kontroll. Socialarbetare och klienters attityder och intentioner formar hur övervakning 

kommer till uttryck i enskilda fall. 

      Artiklarna som presenterats ovan anser vi är relevanta för vår studie då samtliga berör 

olika former av kontrollutövning. Forskningen är användbar för den kommande analysen då 

makt i form av övervakning och kontroll bland annat kommer analyseras. Vi kommer med 

hjälp av tidigare forskning hitta makttendenser i förhållande till vår egen empiri. Forskning 

som presenteras ovan berör godmanskapet på en generell nivå om uppdraget och tillsättandet 

av god man. Den specifika huvudmannagrupp som utgör denna studie är inte 

uppmärksammad i forskningssammanhang och är enligt oss viktigt att undersöka då de kan 

föra sin egen talan. 
 

3. Metod 

Under denna del av arbetet kommer vi redogöra för hur studien genomfördes och tillämpades 

med fokus på godmanskapet. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi ville skapa 

förståelse och få inblick i gode mäns arbete. För att analysera det empiriska materialet utgick 

vi ifrån en hermeneutisk analytisk ansats. Till vår hjälp, under uppsatsens gång användes 

litteratur, tidskriftsartiklar och internetkällor. Nedan presenteras kvalitativ metod, 

datainsamling, urval, tillvägagångsätt, databearbetning och analys, validitet, reliabilitet, 

förförståelse samt etiska överväganden. 
 

3.1 Kvalitativ metod 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i en hermeneutisk 

analytisk ansats. En kvalitativ forskningsmetod möjliggör närhet till forskningsobjektet 

(Kvale & Brinkmann 2009) och syftar till att förstå olika situationer och människors 

upplevelser ur ett helhetsperspektiv (Levin 2008). Vi ville erhålla en fördjupad förståelse för 
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hur maktrelationen mellan gode män och huvudmän kommer till uttryck och upprätthålls i 

förhållande till uppdragets utformning. Metoden användes i syfte om att belysa företeelser 

som är svåra att mäta så som känslor, tankar, upplevelser och värderingar (Ahrne & Svensson 

2011). 

      Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats. Detta betyder enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) att det finns en teoretisk förförståelse från början som anpassas och justeras 

under uppsatsens gång allt eftersom det empiriska materialet utvecklas. Från början hade vi en 

förförståelse kring begreppet makt som skulle fungera som utgångspunkt för studien. Under 

forskningens gång utvecklades detta genom att vi kunde koppla det empiriska materialet till 

Michel Foucaults maktteknik disciplin samt Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet. 

      Gilje och Grimen (2007) menar att hermeneutiken kan ses som en central ansats för 

forskning inom samhällsvetenskap. Enligt Thomassen (2007) betyder hermeneutik “tolka” 

och att man med stöd av denna ansats skapar förståelse för människors leverne i olika 

sammanhang och situationer. Vi ville med stöd av en hermeneutisk ansats förstå hur 

maktrelationen mellan gode män och huvudmän kommer till uttryck och upprätthålls i 

förhållande till uppdragets utformning. 
 

3.2 Datainsamling 

Vi valde att använda intervjuer för att samla in vår empiri. Levin (2008) menar att kvalitativ 

data vanligtvis samlas in genom intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att 

styrkan med intervjuer är att få ett brett, detaljerat material samt att det går förhållandevis 

snabbt att genomföra. Semistrukturerade intervjuer har använts. Enligt Bryman (2011) kan 

intervjuaren på så sätt variera sitt sätt att ställa frågor. Bryman menar att en intervjuguide, 

bestående av ett fast frågeformulär med specifika teman, används under intervjuernas gång 

men som löpande kan kompletteras med öppna frågor. Detta sätt att intervjua kan leda till 

viktiga svar (Ibid). Vi ville att respondenterna på ett enkelt sätt ska kunna förstå och svara på 

frågorna. Denna intervjuform var passande då vi ville framhäva de gode männens upplevelser 

av sitt uppdrag. Storvikt lades därmed vid de förklaringar, tolkningar och speciella teman som 

den gode mannen valde att berätta om. Det bör uppmärksammas som en begränsning i detta 

tillvägagångssätt att intervjuaren kan påverka respondentens svar genom att leda frågorna mot 

ett önskat svar (Ibid). Av kvalitetsskäl har intervjuerna spelats in. Bryman (2011) menar att 

man med ljudinspelning får med respondenternas fullständiga redogörelser över vad som sägs 

och hur det sägs, vilket var avgörande för analysen. 
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3.3 Urval 

Urvalet har utförts genom ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att ett 

bekvämlighetsurval består av personer som för stunden råkar finnas inom räckhåll för 

forskaren. Överförmyndarnämnden och godmanföreningar inom Kronobergs län var de arenor 

vi hade tillgång till för att finna lämpliga deltagare. Med lämpliga deltagare menas de gode 

män som arbetar med huvudmän som i första hand har en psykisk funktionsnedsättning. 

Kriteriet för vår studie var att individerna kunde föra sin egen talan. Under kontakten med 

överförmyndarnämnden och godmanföreningar preciserades inte antalet respondenter. Vi har 

istället utgått ifrån hur många godemän som var intresserade av att delta och hur kvalitén på 

det insamlade materialet artade sig. 

      Ett problem med bekvämlighetsurvalet är att resultatet inte kan generaliseras (Svensson & 

Ahrne 2011), det vill säga att resultatet inte kan tillämpas på alla gode män. Författarna 

skriver att generaliserbarhet mäts genom hur troligt det är att resultatet kan överföras på alla 

personer som befinner sig i samma eller liknande livssituationer (ibid). Vi är medvetna om att 

samtliga gode män uppfattar och beskriver sitt uppdrag olika vilket i vår studie medför att 

resultatet inte kan generaliseras. Däremot ger studien en insikt och förståelse för hur 

godmanskapet kan se ut och hur det kan tillämpas. 
 

3.4 Tillvägagångssätt 

Ett e-post meddelande skickades ut till Överförmyndarnämnden och samtliga 

godmanföreningar som är stationerade inom Kronobergs län. Meddelandet innehöll en kort 

presentation av vilka vi är och information om studiens syfte, bakgrund och vår motivering 

till val av ämne. Överförmyndarnämnden besvarade meddelandet med att de är en 

tillsynsmyndighet som inte får röja någon information om gode män. De hänvisade oss vidare 

till godmanföreningar. Medlemmar i föreningarna besvarade meddelandet och visade intresse 

för studien och kommande intervjuer. Meddelandet skickades därefter vidare till resterande 

medlemmar i godmanföreningar som kort därefter svarade att de var intresserade av att delta i 

en intervju. Totalt genomfördes nio semi-strukturerade intervjuer med gode män inom 

Kronobergs län. Fem intervjuer ägde rum i en avskild lokal på ett bibliotek. Valet av lokal 

berodde såväl på att det låg avsides, vilket minskade insynen, som att det möjliggjorde en god 

inspelningskvalité. Respondenterna kunde därmed känna trygghet av att befinna sig i en lugn 

miljö. Resterande fyra intervjuer utfördes i varje god mans bostad, på deras eget initiativ. 

Samtliga respondenter undertecknade ett samtyckesbrev innan intervjuerna påbörjades. 

Bryman (2011) påtalar att ett samtycke är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Intervjuerna spelades 
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in med mobiltelefon och tog mellan 45- 60 minuter att genomföra. Under samtliga intervjuer 

höll en av oss i intervjuerna med stöd av en intervjuguide, medan den andra dokumenterade 

ner det som sades. Innan intervjustart berättade vi, för var och en som deltog, hur vår studie 

och vald huvudmannagrupp väckt vårt intresse. Intervjuerna har skrivits ner ordagrant av oss 

vilket medfört upprepningar, pauser och spontana talspråk. Genom att redigera och ta bort 

delar av detta, men att sammanhanget kvarstår, underlättar det för läsaren att förstå. 
 

3.5 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon med en röstmemofunktion och 

lyssnades sedan igenom upprepade gånger för att erhålla en helhetsbild som kunde utgöra en 

kvalitétsrik transkribering. Efter transkriberingen lästes texten igenom flera gånger, var för sig 

och av oss båda för att finna likheter som kunde väcka idéer till teman inför resultat- och 

analysavsnittet. Vi jämförde sedan det vi skrev och diskuterade fram det mest väsentliga i 

materialet för att få en enhetlig och samstämmig bild. Likheter och olikheter av 

respondenternas svar delades upp då vi försökte förstå och se samband. De återkommande ord 

och meningar som vi uppmärksammade tematiserades och organiserades, med hänsyn till 

studiens syfte, utefter olika teman och underteman för att få en mer tydlig struktur. Gode 

männens svar delades i analysen in i teman såsom: Förvalta egendom, bevaka rätt och sörja 

för person. Detta innebär att vi kunde erhålla relevanta svar för studiens frågeställningar. 

Intressanta citat plockades sedan ut för att belysa varje kategori/tema. 

      Vi har inte utgått från en specifik analysmetod. Sättet att bearbeta och analysera det 

empiriska materialet kan däremot ses i enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) 

meningskoncentrering. Detta är ett systematiskt tillvägagångssätt som innebär, utan att mista 

innehållet, att varje utsaga summeras kortfattat. Denna analysmetod bidrar till ett koncentrerat 

material som kodas genom temaindelning vilket medför att irrelevant information kan sorteras 

bort (Ibid). 
 

3.6 Validitet, Reliabilitet och Förförståelse 

Hänsyn har tagits till begreppen validitet, reliabilitet och förförståelse under utförandet av 

studien för att den ska betraktas som trovärdig och av vetenskaplig natur. Bryman (2011) 

beskriver validitet som den giltighet och sanning som skrivs eller berättas om i olika 

avseenden samt att det som studien avser att undersöka utförs i enlighet med den valda 

metoden. Det gäller även att man som forskare i slutändan kan visa upp resultatet för 

deltagarna utan att de har några invändningar mot vad som presenterats (Bryman 2011). Att 
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forskaren uppvisar att han/hon är väl insatt i ämnet och projektet är också en indikator på 

trovärdighet (Dahling-Ivanhoff 2012). Vi har uppnått hög validitet då vi under hela studiens 

gång varit öppna och följt vårt tillvägagångssätt. Vi båda närvarade vid alla nio 

intervjutillfällen vilket också stärker studiens validitet. 

      Reliabilitet framställs som tillförlitlighet rörande hur forskningsresultatet kan relateras och 

återges av andra forskare i olika sammanhang. Vidare menar författaren att forskningens 

resultat och deltagarnas svar skall vara tillförlitliga. För att forskningen ska vara tillförlitlig 

ska forskningsdata kunna inhämtas flera gånger och samma resultat ska visa sig varje gång 

(Ibid). Vi är medvetna om att vår studie inte har uppnått en hög reliabilitet då det endast är de 

nio gode männens upplevelser av sitt uppdrag som utgjorde studiens empiri. 

      Intresset för studien väcktes för oss båda i samband med tidigare yrkeslivserfarenheter. Vi 

arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och har stött på flertalet gode 

män under arbetets gång. Vi ser det som positivt att vi har erhållit kunskap och förståelse 

rörande ämnet och hur det fungerar i praktiken. Det kan dock upplevas som negativt då vår 

erfarenhet har medfört rutinmässiga och självklara angelägenheter inom yrket. Utifrån bästa 

förmåga har uppsatsens empiri studerats på ett objektivt sätt. Vi har ingen förförståelse för 

den gode mannens arbete utan endast om arbetet med psykiskt funktionsnedsatta, därför ska 

vår förförståelse inte ses som en nackdel. 
 

3.7 Etiska överväganden 

I vetenskapsrådet (2011) skrivs det att “Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor” är aktuell för samtlig forskning då det finns påtaglig risk att personer kan komma 

till skada psykiskt eller fysiskt. Vi som forskare och studenter måste enligt lagen se till så att 

ingen av respondenterna kommer till skada eller blir kränkta under studiens gång (Ibid). Vi 

utgick ifrån fyra etiska principer/krav som enligt Bryman (2011)  är grundläggande inom 

svensk forskning. 

      Informationskravet – deltagarna måste informeras om forskningen syfte, att det är ett 

frivilligt deltagande och att de när som helst under uppsatsens gång kan hoppa av (Ibid). Vi 

skickade ut ett informationsmail till alla som anmält sitt intresse för att vara med i studien. E-

post meddelandet innehöll en kort presentation av vårt valda forskningsämne, samt 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens gång 

kunde hoppa av. 

      Samtyckeskravet – Ett samtycke för deltagandet i forskningsprojektet ska skrivas, 

deltagarna har rätt att på egen hand bestämma vad de vill medverka i (Ibid). Vi beaktade 
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samtyckeskravet genom att skicka ut ett kontrakt till de medverkande så snabbt de bekräftade 

att de ville medverka. I kontraktet fanns våra samt respondenternas uppgifter med, 

information om vad medverkandet i studien innebar, att intervjuerna skulle spelas in samt att 

forskningsresultatet skulle komma att publiceras på diva-portal. Respondenterna skrev på ett 

samtyckeskrav innan intervjuerna genomfördes. 

      Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter som kommer forskaren tillhanda ska hanteras med 

konfidentalitet (Ibid).  Under inspelningen ska man ta hänsyn till individens integritet och 

måste på deltagarens förfrågan dölja information som han/hon sagt (Vetenskapsrådet 2011). 

Detta innebar att vi undranröjde samtliga personuppgifter och att studien löpande lagrades på 

en lösenordsskyddad dator. 

      Nyttjandekravet – Alla uppgifter som framkommer under forskningens gång får endast 

användas i forskningssyfte (Ibid). Efter att uppsatsen avslutats och färdigställts har vi raderat 

alla uppgifter som inhämtats under studiens gång, detta för att minimera risken att uppgifterna 

skulle nyttjas i andra sammanhang. Vi har under uppsatsens gång varit medvetna om att 

respondenterna tillhör en grupp som genom sitt uppdrag har nära kontakt med utsatta 

personer. Under intervjuernas gång fanns det risk för att känsliga uppgifter om huvudmännen 

skulle röjas. Vi har därför behandlat det empiriska materialet med respekt för att skydda 

samtliga personerns integritet. 
 

4. Teori 

I detta avsnitt kommer makt i hjälpande relationer belysas och följs av en presentation av en 

del av Michael Foucaults maktteori samt Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet. 

Utgångspunkten kommer bli att teoretiskt applicera följande teorier på hur gode män agerar 

gentemot sina huvudmän i förhållande till uppdragets utformning. Med stöd av dessa 

maktteorier har vi som avsikt att svara på vårt syfte och frågeställningar. 

      De valda teorierna är strukturellt utformade för att de baseras på hur samhället är 

uppbyggt där makt återfinns i relationer människor emellan. Teorierna är på så sätt 

sammankopplade då båda utgår ifrån att makt kommer till uttryck genom samhällets 

strukturella utformning. Teorierna kan relateras till varandra då både Foucault och Tilly 

framställer makt som en dold faktor vilken utövas i och genom alla relationer. Dock skiljer sig 

teoretikerna åt då Foucault menar att makten är föränderlig medan Tilly anser att den är 

beständig. Dessa teorier är relevanta för studien då båda fokuserar på maktutövning och den 

inverkan det har på individer. De är tillämpbara för att skapa en djupare förståelse åt det 
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empiriska materialet.  
 

4.1 Makt i hjälpande relationer 

Enligt Börjesson & Rehn (2009) är makt ett svårfångat fenomen som existerar överallt. Makt 

kan gestaltas i olika former och är ett begrepp som är svårt att förklara och sätta ord på menar 

författarna. Makt uttrycks och förekommer i relationer människor emellan, ansikte mot 

ansikte, genom tal och skrift samt mellan olika organisationer och partier. Den makt vi har 

valt att beröra i studien är den strukturella makten som kommer till uttryck utav samhällets 

maktstrukturer. Maktstrukturer är grunden i hur vårt samhälle är uppbyggt och hur våra lagar 

och regler utformats (Ibid). 

      Skau (2007) menar att det kan uppstå konflikter när professionella och klientens viljor 

skiljer sig åt, maktrelationen dem emellan problematiserar sammanstötningen då parterna har 

olika stor möjlighet att framföra och upprätthålla sin vilja. Individer som är beroende av stöd 

och hjälp befinner sig i ett maktmässigt underläge gentemot sin hjälpare. För klienten 

underlättar det att vara anpassningsbar och tillmötesgående framför kritisk och omedgörlig 

(Ibid) 

      Skau menar att språket är ett betydelsefullt redskap för kommunikation och relationer 

människor i mellan vilket tillika kan generera makt i mötet. Som professionell hjälpare är det 

viktigt att kunna skilja på det privata och personliga i relationen till sin klient, författaren 

menar att det är grundläggande för att kunna sätta klientens behov främst. För en del 

professionella hjälpare är hembesök en återkommande del i arbetet med klienter. Då detta 

möte ofta föreligger inom klientens privata område men utgår ifrån den professionelles 

förutsättningar finns det maktaspekter att beakta. Det är av stor vikt att förstå de maktaspekter 

som uppstår i relationen mellan den professionelle och klienten. Makt är lätt att missbruka, 

oftast utan att veta om det, detta kan i värsta fall leda till undertryckta kränkningar av klienten 

(Ibid). 

      Börjesson och Rehn (2009) menar att man kan se makt utifrån olika perspektiv. Ett sätt att 

se på makt är hur det tar sig uttryck i vårt samhälle och vår gemenskap. Centralt utifrån detta 

perspektiv att se på makt finns kontroll och övervakning, vilket ger makthavaren kunskap och 

informationsövertag. Börjesson och Rehn har valt att redogöra för teoretikern Michel 

Foucault. På samma sätt som författarna, menar Foucault att kunskap är grundläggande i all 

form av maktutövning. Foucault anser att med kunskap går det inte att undfly makt, det är 

orealiserbart att inte utöva makt om man har den. Han menar även att makt är något 
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föränderligt, det resulterar i att någon som utövar makten vid en annan tidpunkt eller annan 

situation kan hamna i en underlägsen position (Ibid) 

 

4.2 Makt och disciplinering  

Vi har valt att inte använda oss av Michel Foucaults fullständiga maktteori, den är för 

omfattande och irrelevant för vår studie. Avsnittet nedan fokuserar på makttekniken disciplin 

och inbegriper begrepp såsom kontroll, övervakning, subjekt, sanning, belöning-bestraffning 

och kunskap. 

      Filosofen Michel Foucault (2003) menade att makt förkommer i alla interaktioner 

människor emellan. Makt borde således betraktas som en dold faktor som inverkar på mötet 

och skapar relationer i sociala samspel (ibid). Foucault såg inte makt som något beständigt 

utan som en föränderlig kraft som ständigt skiftar mellan människor. Individer som utövar 

makt kan enligt Foucault nästa dag förlora sin maktutövning, detta genom att alla människor 

ständigt återfinns i en oförutsägbar maktprocess, där makten är relationell (Foucault 2002, 

original 1976). Den relationella makten belyser som ovan nämt att makt verkar i och genom 

alla relationer. Författaren menar att när den relationella makten kommer till uttryck skapas 

individernas identitet. Makt ska enligt Foucault inte ses som ett redskap då han menar att 

begreppet är relativt och således inget absolut (Ibid). 

      Boken “Övervakning och straff- Fängelsets födelse” skriven av Michel Foucault (2003 

original 1975) berör makt som existerar i samtliga samhällsformer då den betraktas som 

allmän. Författaren inleder boken med att presentera fysiska straff mot brottslingar och hur 

det påverkade individers vilja att förändras. Det fysiska straffet har idag bytts ut, Foucault 

menar att individer genom kontroll och övervakning kan förändra den dömdes attityd och 

därmed göra den laglydig. Detta bidrog till framväxten av Foucaults maktteori som innefattar 

makttekniken disciplin (Ibid). 

      Foucault presenterade som en del av sin maktteori makttekniken disciplin. Disciplin 

befästs med hjälp av främst två kompletterande verktyg - belöning och bestraffning. 

Författaren menar att olika beteende ska beaktas och värderas för att slutligen belönas eller 

bestraffas. Ett oönskat beteende ska bestraffas medan ett önskat ska belönas (Ibid). Vi anser 

att likheter kan urskiljas i uppdraget som god man då det ingår kontroll över huvudmannens 

tillgångar och för att se till så räkningar blir betalda. Vi kommer att undersöka om detta i 

någon mån innebär att huvudmannens ekonomi begränsas och att han/hon därigenom inte kan 

handla i den mån han eller hon önskar. 
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      Disciplin utgör en maktteknik för att erhålla kunskap om, styra och utnyttja individer 

genom att som ovan nämnt kontrollera och bevaka olika beteenden. Foucault menar att 

kunskap är makt likväl som att makt påverkas av, och uttrycks i kunskap (Ibid). Foucault 

menar att kunskap genererar sanningar, vilka kommer till uttryck i olika diskurser (Foucault 

1993, original 1970). En diskurs styrs av regler och strukturer för bland annat vad som får och 

bör sägas inom den specifika diskursen. En diskurs är ett komplext system som är beroende 

av epok och som inte enbart förhåller sig till det som sägs. Diskursen utgörs av vad som är 

möjligt att säga och vad som gör det möjligt att säga det (Ibid). Foucault (2003) ger ett 

exempel på en diskurs när vi är sjuka och går till doktorn, i den diskursen lyssnar vi in vad 

experten (läkaren) säger, makten i denna specifika kontext gör att vi accepterar läkarens 

utlåtande som sant (Ibid). Diskursen är enligt Foucault en sanningsregim där sanningar 

produceras (Foucault 1993). Godmanskapet är en rådande diskurs där den gode mannen 

förhåller sig till regler och riktlinjer och som besitter användbar kunskap och därmed makt. 

Den gode mannen ses som experten i förhållande till sin huvudman och försöker därmed 

skapa och fastslå sanning som kan skapa ordning i huvudmannens liv.  

      Foucault (2003) menar att vi människor inte besitter makt utan att den utövas i och genom 

relationer. Makten bör därmed betraktas som en produktiv kraft i vår omgivning då den inte 

utövas mot utan med individer. Detta föranleder kontroll och försök till justering av personens 

beteende för att få individen medgörlig och följa samhällets regler och normer (Ibid). Den 

diciplinära makten syftar till att skapa självreglerande subjekt som innebär att individer, på 

eget initiativ, ordnar sig utefter samhällets strukturer och normer för att möjliggöra fria och 

rätta val (Foucault 1982). Subjektets position i samhället är föränderlig då det verkar i och 

genom olika kontexter. Genom subjektivisering och tillskrivandet av en identitet kan det som 

betraktas som normalt ringas in och det som avviker från normen identifieras. De 

subjektpositioner som är möjliga för en individ avgörs i kontexten och av de maktrelationer 

den innefattar. Kunskap är en förutsättning för individer att betraktas som subjekt (Ibid). Makt 

producerar kunskap och kunskap om individer (Foucault 2003) vilket kan vara till fördel inom 

godmanskapet då det kan underlätta arbetet med huvudmannen. Genom att till exempel ha 

åsikter om och försöka förändra hur huvudmannen lever sitt liv kan leda till en form av 

disciplin. Vi vill ta reda på om målet med disciplinen är att huvudmannen ska leva utefter 

normen och därmed “ett liv som alla andra”. Genom disciplin och den produktiva makten kan 

individuella skillnader elimineras då fastställda normer för adekvata beteende medför att 

samhällsgrupper agerar likadant. Med disciplinering tvingas därmed individer till likformighet 

och ordnar människor efter givna strukturer (Ibid). Subjektet som Foucault skriver om 
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betraktas i vår forskning som huvudmannen. Kopplingar till godmanskapet dras genom att 

den gode mannen har regler och riktlinjer som styr uppdraget och bör följas samt användbara 

kunskaper som är till fördel för arbetet i relation till huvudmannen. Gode mannen är experten 

i relationen som ska styra sin huvudman mot ett normbeteende och skapa ett självreglerande 

subjekt, vilket kan bidra till att huvudmannens ansvarar över sitt liv ökar. Den gode mannen 

får samtidigt tillrättavisa huvudmannen om han eller hon inte klarar av att ta detta ansvar.    

       Foucault (2003) menar att där makt finns, finns även motstånd. Om inte motståndet 

funnits skulle inte heller makten existera, vilket den gör i alla relationer. Motståndet utmanar 

makten samtidigt som det leder till korrigering av hur makten åskådliggörs och utövas (Ibid). 

Motståndet kan komma till uttryck i godmanskapet då huvudmannen motsäger sig den gode 

mannens råd och anvisningar. Vi ska undersöka om detta kan komma att betyda att den gode 

mannen förhållningssätt gentemot huvudmannen förändras.        

      Hierarkisk övervakning utgör en central roll inom disciplinering då den utan att vara 

synlig gör individer medgörliga. Syftet med övervakning är att betrakta och kontrollera. 

Övervakningen riktar sig inte enbart på produktion utan även på individers uppförande, 

tillvägagångssätt, snabbhet och yrkesskicklighet (Ibid). Detta kan relateras till godmanskapet, 

då gode män bland annat har rollen som övervakare som ska kontrollera huvudmannens 

tillgångar och att beviljade insatser utförs på rätt sätt. I sin tur är den gode mannen 

kontrollerad av överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över dennes arbete. 

 

4.3 Beständig ojämlikhet 

Nedan kommer Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet att presenteras. Tillys teori 

beskriver hur ojämlikheter och makt alstras, hur det upprätthålls och reproduceras. Genom 

Tillys teori vill vi förstå de ojämlikheter som föreligger mellan gode man och huvudmannen. 

      Elementärt inom Tillys teori om beständig ojämlikhet är kategoriella par så som 

man/kvinna, förälder/barn, socialarbetare/klient eller som det syftar åt i vår studie god 

man/huvudman. Dessa kategoripar befinner sig i ojämlika eller asymmetriska relationer till 

varandra (Tilly 2000). Syftet med Tillys teori om beständig ojämlikhet är att förstå grunden 

till hur ojämlikhetsprocesser skapas och bevaras och därigenom hur olika kategoripar gynnas 

och missgynnas. Centralt inom teorin är att ojämlika kategorier inte är föränderliga och att 

existerande sociala och organiserade system sprider sig oavsiktligt (Ibid). 

      Kategoripar beskrivs enligt Tilly (2000) som en grupp människor som betraktas dela vissa 

karaktärsdrag och därigenom skiljer sig ifrån andra kategorier. Ojämlikhet uppstår i samtal 

och möten mellan två individer t.ex. mellan god man och huvudman. Författaren menar att 
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kategoriseringen av individer speciellt uppmärksammas inom yrkesutövning där skiljelinjen 

mellan t.ex. den gode mannen och huvudmannen blir tydliga utifrån vardera parts åliggande. 

Detta kan härledas till den interaktion som sker mellan en god man och huvudman, där 

samspelet formar de roller individerna tillskriver sig i mötet och därmed leder till en ojämlik 

kategorisering. Ett av uttrycken en ojämlik kategorisering kan medföra är att bedöma 

individer utifrån prestationer (Ibid). Denna typ av kategorisering gör den gode mannen med 

varje enskild huvudman. Han eller hon bedömer hur mycket personen behöver hjälp med 

olika vardagliga saker och utefter det själv uppskattar vad den enskilde individen behöver mer 

eller mindre support i. Ett asymmetriskt (ojämlikt) relationspar uppstår genom 

huvudmekanismerna möjlighetsansamling och exploatering. 

 

Möjlighetsansamling 

Möjlighetsansamling uppträder när individer samlar på sig nyttiga resurser som medför 

fördelar till det egna arbetet. Detta förstärker därmed de ojämlika kategoriparen att 

vidmakthålla och utforma asymmetriska relationspar. Detta kommer till uttryck när den gode 

mannen samlar på sig kunskaper som kan komma dem till nytta i arbetet med huvudmannen 

(Ibid). Tänkbara möjlighetsansamlingar är t.ex. att den gode mannen innehar kunskap och har 

därmed en annan position och status än huvudmannen samt innehar ovärderliga kontakter till 

andra myndigheter. Då huvudmannen, kanske på grund av sin psykiska funktionsnedsättning, 

inte kan prata sig till eller köpa möjligheter resulterar det till ett maktövertag för den gode 

mannen. Gode män använder sig av de möjligheter som finns att tillgå i relation till sin 

huvudman, detta resulterar att den beständiga ojämlikheten uppstår och ett asymmetriskt 

relationspar skapas. 
 

Exploatering 

Exploatering bygger på att det finns kategorier som domineras av överordnade kategorier. 

Tilly menar att inflytelserika kategorier råder över goda möjligheter (se möjlighetsansamling) 

som ger vinst genom den underordnade kategorins arbetskraft. Då den underordnade 

kategorin inte får eller av ekonomiska -samt funktionsmässiga skäl inte kan ta del av 

möjligheterna uppstår en ojämlik relation. Exploatering sker genom status och makt (Ibid). Vi 

ska undersöka om exploatering kommer till uttryck i godmanskapet. Då den gode mannen ses 

som överordnad i det kategoriella paret god man/huvudman dominerar han eller hon över 

huvudmannen.   
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      Tilly menar att ojämlika relationer upprätthålls och reproduceras genom två andra 

mekanismer: Efterlikning och anpassning (Ibid). Då vi anser att efterlikning inte har relevans 

för vår studie har vi valt att endast beröra anpassningsmekanismen. 
 

Anpassning 

Anpassning befäster och reproducerar enligt Tilly asymmetriska kategoripar. Mekanismen 

bidrar till att underordnade kategorier formar sociala mönster och rutiner för att kunna hantera 

olika situationer där den kategoriella relationen tar sig uttryck. Genom anpassning kan de 

underlägsna individerna reproducera och upprätthålla den asymmetriska relationen. Det är 

bekvämt och framförallt lättare att anpassa sig till situationen istället för att förändra redan 

existerande sociala system (Ibid). I godmanskapet kan anpassning skildra huvudmannens 

anpassning till den gode mannens “regler” för att vardagen ska fungera. 
 

4.4  Sammanfattning 

Studiens teoretiska ansats utgår ifrån begreppet makt, disciplin som är en teknik i Michel 

Foucaults maktteori och Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet. I tidigare avsnitt har vi 

presenterat begreppet makt utifrån makt i hjälpande relationer. Därigenom har vi synliggjort 

maktens funktion i relationen mellan hjälpare och klient och hur makt kan komma till uttryck 

för enskilda individer. Foucault menar att makt är oundvikligt och förekommer i alla möten 

och relationer vilket Tilly påstår är beroende av fyra olika mekanismer. Mekanismerna skapar 

och vidmakthåller den beständiga ojämlikheten mellan asymmetriska relationspar. Enligt 

Foucault förkommer makt i alla sociala kontaktnät och har som roll att strukturera upp 

samhällsmedborgare att följa lagar och regler, detta påverkar i sin tur människors moral och 

deltagande i olika sociala samspel. Detta kan kopplas samman med begreppet makt som 

beskriver hur individer upplever och erhåller makt genom kontroll och övervakning, vilket 

även utgör en central roll i Foucaults maktteknik disciplin. Tillys teori om beständig 

ojämlikhet belyser hur samhället kategoriserar individer och vilken inverkan detta har på 

relationer dem emellan. Vi anser att dessa teorier kompletterar varandra bra och ger studien 

ett brett teoretiskt och strukturellt perspektiv på makt. 
 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin presenteras och analyseras utefter bestämda 

teman. Vi redogör och tolkar empirin med stöd av tidigare forskning, teorier och begrepp. I 

varje del kommer empirin, teori och det rådande kunskapsläget presenteras tillsammans för att 
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vår analys ska bli så kvalitetsrik som möjligt samt att uppsatsens röda tråd ska fortgå. 

Löpande citat kommer användas för att förstärka och förtydliga respondenternas 

sammantagna svar. Samtliga resultat som presenteras är utifrån de nio respondenter som 

deltog i studien. Fördelningen av citat är relativt jämn, och har de mest övergripande 

uttrycken som är passande under varje tema förelagts. Varje enskild respondent har fått ett 

fiktivt namn, främst för att förvissa oss om att alla är och förblir anonyma samt för att 

tydliggöra olika respondenters yttrande. Vi har valt att använda oss av fyra kvinnliga namn 

och fem manliga namn. De namn vi har valt att använda oss av är Julia, Sofia, Karin, Sonja, 

Anders, Rolf, Alexander, Peter och Sten. 
 

5.1.1 Kort presentation av respondenterna 

Medelåldern av samtliga respondenter var 67 år. Antal uppdrag som respondenterna arbetade 

med för tillfället varierade och sträckte sig från en till tolv stycken. Flera gode män hade 

huvudmän med olika funktionsnedsättningar, både fysiskt och psykiskt. Under intervjuerna 

poängterade vi dock att svaren skulle kopplas till den huvudmannagrupp vi valt att avgränsa 

oss till i studien. Åtta av nio respondenter var aktiva medlemmar i godmanföreningar 

stationerade i Kronobergs län. 
 

5.1.2 Innan vi börjar 

Vi ser genom våra valda teorier makten som något utöver relationen men som omedvetet 

präglar den. Den makt som kommer undersökas är den som ständigt återfinns i vårt samhälle 

och bidrar till, vad vi skulle kalla det, bestående ojämlikheter. Under intervjuerna ställdes 

frågan hur respondenterna ställde sig till begreppet makt. Flertalet förknippade det med 

negativa förehavanden och menade att makt inte förekom i deras uppdrag som god man. Vi 

tror inte att respondenterna själva ser sitt maktövertag i förhållande till huvudmannen då 

makten, sett utifrån det här perspektivet, är beständig i alla relationer och osynlig. De valda 

teorierna ser makt och ojämlikheter utifrån ett samhällsperspektiv. Det är enligt oss av stor 

vikt för läsaren att ha vetskap om innan analysen börjar för att kunna sätta sig in i vårt 

resonemang. 
 

5.1.3 Tre hörnstenar eller en helhet? 

Samtliga respondenter betonade att de olika delarna var svåra att skilja på. Alla påpekade att 

“de går in i varandra” och delarna berörs lika mycket i mötet med huvudmannen. Sofia sa: 

“För mig är det en helhet”. Julia uttryckte det såhär: “Jag tycker det är svårt för alla tre delarna berörs 
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ständigt, de går in i varandra”. Det rådande oklarheten rörande vilka riktlinjer som inbegrips i 

varje del av uppdraget var också påfallande. I en av intervjufrågorna ville vi ta reda på om 

respondenterna tyckte att riktlinjerna var tydliga, Alexander uttryckte då: “Vilka riktlinjer!? Det 

är ingen som har lämnat över några riktlinjer. Har de andra fått det?”. Vi tolkar Alexander och flera 

andra respondenters svar som en brist på kunskap. Foucault (2003) menar att kunskap är 

makt, i detta fall tolkar vi inte det som att okunskapen bidrar till mindre makt men att den kan 

få konsekvenser för huvudmannen. Genom att inte inneha kunskap om uppdragets utformning 

kan det förstöra mer än det gör nytta. Alexander visar, precis som vi har tolkat utifrån flera 

respondenters svar att många tar beslut utifrån eget huvud. Vi menar att detta kan försätta 

huvudmannen i en rättsosäker position. 
 

5.2 Förvalta egendom 

När den gode mannen får i uppdrag att förvalta huvudmannens egendom innebär det ett stort 

ansvar. Under förvalta egendom ingår det att se till så huvudmannens räkningar blir betalda i 

tid samt att ta hand om personens inkomster i form av pension, bidrag och övrigt kapital. 

Den gode mannen sköter inkomster, utgifter, skulder och tillgångar, allt ska årligen redovisas 

för överförmyndarnämnden (Fälldin 2009). 

      Samtliga respondenter i studien var ense om att förvalta egendom var den del av 

uppdraget som var tydligast i förhållande till skrivna riktlinjer: “(…) men det som betonas alltid när 

det gäller gode män så är det ekonomin.”-Anders. När förvalta egendom diskuterades under 

intervjuerna fanns det dock många svårigheter som uppdagades. Flera respondenter hade 

hamnat i dispyt med såväl huvudmannen som dennes anhöriga samt påpekade flera gode män 

att dilemman uppstod eftersom huvudmannen i grunden bestämmer över sin egen ekonomi 
 

5.2.1 Ekonomisk kunskap 

Gällande kunskap i förhållande till att förvalta egendom betonar de flesta av respondenterna 

att utbildningen som överförmyndarnämnden i varje kommun har för alla som ska börja 

arbeta som god man, är mycket bra. De menar att utbildningen ger grundläggande information 

om hur en privatpersons ekonomi ska fungera och inriktar sig framförallt på den ekonomiska 

redovisningen. Denna kunskap värderade samtliga respondenter högt då de ansåg att den var 

grundläggande i uppdraget. Under intervjutillfällena, när den ekonomiska kunskapen 

diskuterades tolkade vi det som att alla gode män såg sig som den överordnande parten i 

relationen till huvudmannen. Till grund för vårt tolkande ligger informationsövertaget i form 

av utbildning om ekonomi samt full tillgång till huvudmannens privata ekonomi. Detta 
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relateras till Börjesson & Rehn (2009) som menar att kunskap är grundläggande för makt då 

det ger överordnade grupper ett informationsövertag (Ibid). Huvudmännen har fått en god 

man på grund av flera anledningar men oftast enligt våra respondenter är det ekonomiska 

problem som ligger till grund inför förordnandet. Sofia menade: “I de fall jag är styrande så kan 

det exempelvis handla om att han kommer som en femåring och frågar om pengar, i de fall kan jag vara mer 

styrande än stödjande. Det är ju naturligt när man inte kan sköta en sak, så måste ju någon ta tag i det”. Även 

om det, enligt Fälldin (2009), ska finnas ett samtycke med i bilden väljer Sofia och några 

andra respondenter att sköta ekonomin utefter vad de själva tycker är lämpligt. Detta eftersom 

de anser att huvudmannen själv inte kan och förstår sig på det ekonomiska handlandet. Att 

Sofia valde att jämföra sin huvudman med en “femåring som frågar efter pengar” styrker även 

vårt tolkande om att respondenterna är överordnade i relationen dem emellan när det gäller 

ekonomisk kunskap. 
 

5.2.2 Ekonomisk bestraffning 

Sten beskriver hur han räddade sin huvudman genom att bestämma över dennes ekonomi: 
“Jag gick över mina befogenheter, de har ju rätt att bestämma över sina pengar och det fick han inte. Men idag 

har det ju räddat honom”. Svensson (2002) och Teaster (2003) likställer relationer som bygger på 

stöd och kontroll, där den enskilde gör vad den blir tillsagd, med begreppet vårdande makt. 

Forskarna menar på så sätt att stöd och kontroll i relationer kan bidra till att huvudmannen får 

ett bättre liv. Forskningen redogör här för en tolkningsfråga, vi frågar oss: Vad är ett “bättre 

liv” egentligen? Vi tolkar det som att flera av våra respondenter och framförallt Sten menar att 

ett bättre liv utgår ifrån hur deras eget liv ser ut. Med bakgrund av detta resonerar vi, utifrån 

intervjuernas utsagor, att de gode männen i viss mån kontrollerar och styr sina huvudmän mot 

vad de ska handla och hur mycket pengar de ska spendera varje månad. Foucault (2003) 

menar att individer genom kontroll kan förändra ett beteende. Detta relateras till 

resonemanget ovan, då avsikten med kontrollen är att huvudmannen ska spendera sina pengar 

på “rätt” saker och för att den gode mannen ska försäkra sig om att det finns pengar kvar till 

räkningar.  

      Squatrito-Millar och Renzaglia (2002) menar att uppdraget som god man medför makt när 

denne ges befogenhet att ta hand om huvudmannens privata ärenden. Sten menar i citatet 

ovan att han gick över sina befogenheter när det gäller huvudmannens ekonomi för att rädda 

honom. Detta redogörs genom Foucault (2003) som beskriver två kompletterande verktyg i 

sin maktteknik, belöning och bestraffning. Vi tolkar det som att Sten bestraffade sin 

huvudmans okunskap om den egna ekonomi och därigenom sitt sätt att leva genom att betona 
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sin egen kunskap. Den belöning som Foucault presenterar framkommer i situationen när 

huvudmannen räddades från personlig konkurs. Belöningen kom i form av mat på bordet och 

att huvudmannen kunde behålla sitt hem. Foucault (2003) anser att oönskade beteende ska 

bestraffas för att slutligen leda till ett önskat beteende. I Svens och flera andra respondenters 

fall kommer bestraffningen gentemot huvudmannen i form av en begränsad och styrd 

ekonomi och ekonomiska handlande. Dock tolkar vi utefter respondenternas svar att det är en 

nödvändig bestraffning då det utan tvivel handlar om huvudmannens fortsatta liv. Sonja 

berättade: ”Huvudmännen kan skada sig själva med sin egen ekonomi, gode mannen kan ju inte göra något åt 

det, och där kan jag känna att lagstiftningen i vissa fall inte är riktigt bra. Man är väldigt utsatt som god man 

då. Alla är ju myndiga personer så de kan egentligen göra hur de vill”. Sonja menar liksom Sven och 

flera andra respondenter att huvudmännen kan skada sig själva genom sin egen ekonomi. De 

påtalade även huvudmännens osunda ekonomi som, enligt dem, uppstått till följd av okunskap 

och dåligt leverne. Den ekonomiska bestraffningen är som tidigare nämnt nödvändig vilket vi 

även tolkar är på grund av att huvudmän inte alltid förstår och agerar utefter sitt eget bästa. 

Foucault (2003; 1993) menar att makten i den specifika kontexten gör att vi accepterar och 

betraktar en individs kunskap som sann. Då makten genomsyrar alla relationer finns det alltid 

en expert i relationen, dennes kunskap tas i beaktning och betraktas som sann. Sonja har 

genom sin ekonomiska kunskap skapat ordning i huvudmannens liv vilket bidragit till att 

huvudmannen ser henne som experten i relation dem emellan. Detta medför att Sonjas råd och 

anvisningar om en åtstramad ekonomi tas i beaktning av huvudmannen och uppfattas som en 

sanning. Huvudmannen får svårt att säga emot den tillfälliga sanningen då det är experten, det 

vill säga den gode mannen, som uttalar sig (Jmf Foucault 1993).  

 

5.2.3 Problematiken bakom samtycket 

Sonja ser, liksom flera andra respondenter, problematiken bakom samtyckt eftersom det finns 

sammanhang då det kan komma till mer skada än nytta för individerna att själv bestämma. 

Detta grundar sig i att huvudmännen som ovan nämnt inte alltid förstår sitt eget bästa. Enligt 

Fälldin (2009) ligger samtycke, samförstånd och samråd som grund i lagen om godmanskap. 

Uppdraget kan även avslutas av såväl huvudmannen som den gode mannen (Riksförbundet 

frivilliga samhällsarbetare 2014). Med bakgrund av fakta ovan tolkar vi bestraffningen om en 

åtstramad ekonomi nödvändig men också frivillig. Skulle huvudmannen vara missnöjd med 

sin situation finns det alltid möjlighet att säga upp sin gode man. Å andra sidan kan även den 

gode mannen säga upp sitt uppdrag vilket gör relationen komplex. Vi tolkar det som att alla 

respondenter vet att huvudmännen inte klarar sig utan dem, vilket kan föranleda en form av 
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beroendeställning. Detta kan föranleda att den gode mannen kan utföra bestraffningar utan att 

förlora sitt jobb, på grund av att huvudmannen har accepterat den underordnade positionen i 

relationen dem emellan. 

      Med bakgrund av vår tolkning om att gode mannen utför en nödvändig och frivillig 

bestraffning och att huvudmannen accepterar en underordnad position i relationen, har vi valt 

att även applicera Tillys mekanism anpassning på vår empiri. Tilly (2000) beskriver utifrån 

sin teori beständig ojämlikhet att mekanismen anpassning reproducerar asymmetriska 

relationspar så som god man/huvudman. Tilly menar att underordnade kategorier formar 

sociala mönster för att hantera olika situationer, han förklarar att det kan vara bekvämt och 

framförallt lättare att anpassa sig än att förändra existerande sociala system. Detta kan 

relateras till huvudmännen då de anpassar sig till den gode mannens ekonomiska regler 

eftersom de begriper att de är i behov av hjälp. Huvudmännen är kapabla att förstå att stödet 

och hjälpen den gode mannen kan erbjuda är nödvändigt, huvudmännen avstår därmed ifrån 

att avskeda sin gode man och därigenom även från att förändra existerande sociala system. 

Dock menar Börjesson och Rehn (2009), som presenterades i studiens inledning, att makt kan 

bidra till att individer känner glädje och uppskattade företeelser. Några respondenter framhöll 

huvudmännens trygghet och därmed uppskattade företeelse med att ha en god man som 

hjälper dem med saker de inte klarar av på egen hand. 
 

5.2.4 Kontroll och övervakning 

Flera av våra respondenter kopplade i någon mening ihop ansvaret för huvudmannens 

ekonomi med begreppet kontroll. Sonja påtalade att: “Viktigt är att man har kontroll på 

huvudmannens ekonomi och boendet så att det fungerar och att hon får det hon har rätt till. Det är ju en kontroll 

man ska ha som god man”. I förhållande till kontrollen över huvudmannens ekonomi berättar flera 

respondenter att de ständigt måste bevaka in- och utgifter genom att kontinuerligt vara 

uppdaterade om transaktioner på huvudmannens bankkonto. Detta kan relateras till Squatrito-

Millar (2013) som anser att godmanskapet medför en förlust av rättigheter för huvudmannen. 

Huvudmannen förlorar rent lagligt inga rättigheter genom tillförordnandet av god man men vi 

tolkar det som att den gode mannen, genom sin kunskap om ekonomi, inger makt och 

därigenom säger inte huvudmannen ifrån. Respondenterna anser sig ha en skyldighet, 

gentemot huvudmannen och överförmyndarnämnden, att övervaka transaktioner på 

bankkontot. Detta kan relateras till Svensson (2003) som menar att samtlig kontakt kan tolkas 

som kontrollutövande när socialarbetaren ska följa olika policyprogram. Då de gode männen 

anser sig ha en skyldighet att övervaka huvudmannens bankkonto kan det likställas med det 
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policyprogram som Svensson skriver om ovan. Vi menar att en policy är till för att följas 

liksom en skyldighet. Detta indikerar på att kontrollen den gode mannen utför blir 

otvivelaktig för huvudmannen då han eller hon ser det som en självklarhet. Svensson (2003) 

menar att en nära relation till huvudmannen är av stor vikt när kontroll behövs för att erhålla 

kunskap om huvudmannen. Vi jämför kontrollen den gode mannen vill erhålla gentemot sin 

huvudman med Foucaults (2003) begrepp disciplin. Vi tolkar det som att respondenterna 

kontrollerar och bevakar sina huvudmän genom att ringa, besöka eller maila. Detta gör att den 

gode mannen erhåller kunskap och information för att styra sin huvudman mot ett “normalt” 

beteende. Den gode mannen ringar in huvudmannens avvikande beteende för att kunna 

reglera och förändra det, vilket Foucault (1982) benämner som subjektivisering. När den gode 

mannen genom sin kontroll har ringat in det avvikande, exempelvis att mycket pengar 

spenderas på spel eller cigaretter, behövs en disciplinering av huvudmannens inköpsbeteende. 

Huvudmannen betraktas som ett subjekt utan vetskap och kontroll över sitt ekonomiska 

handlande, den gode mannen använder därmed sin ekonomiska kunskap för att se till så att 

huvudmannen inte försätts i personlig konkurs. Först när den gode mannen utövar sin makt i 

relationen skapas personernas identitet, huvudmannens tillskrivs därmed en underordnad 

position i relationen och den specifika kontexten.  

      Disciplin utgör en maktteknik för att erhålla kunskap om, styra och utnyttja individer 

genom att som ovan nämnt kontrollera och bevaka olika beteenden. Genom att gode män 

skapar en relation till sin huvudman kan ett förtroende skapas dem emellan. Detta gör det 

möjligt för gode män att erhålla kunskap om sina huvudmän, kunskap som i sin tur fordras för 

möjligheten att utföra uppdraget. Sten menar att “Jag kan acceptera att han tar egna initiativ men jag 

vill veta att han gör det”. Här framkommer tydliga tecken på den gode mannens kontrollbehov för 

att skaffa sig kunskap om huvudmannen som kan komma att bli viktigt för det fortsatta 

arbetet i uppdraget. Ett annat exempel på kontroll i relation till uppdraget med att förvalta 

egendom är när den gode mannen kontrollerar med kunskap som alibi. Sofia resonerar såhär: 
“Huvudmannen är ju inte omyndigförklarad. De kan gå och hämta pengarna men där är det viktigt med 

förtroende. Det har jag diskuterat mycket med mina huvudmän, jag kan inte sköta mitt uppdrag om de går in och 

hämtar pengar på kontot”. Sofia talar om för sin huvudman att han inte kan sköta sitt uppdrag om 

de inte följer hans regler. Detta kan tolkas som ett hot till huvudmannen, om inte reglerna 

följs så kan inte Sofia sköta sitt uppdrag och därigenom hotar om att avsluta det. Citatet och 

flera respondenters utsagor indikerar på tydlig kontroll där den gode mannen använder sin 

ekonomiska kunskap som alibi.   
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5.2.5 Anhöriga som hinder 

Några av respondenterna berättade om dispyter med såväl huvudmän som anhöriga när det 

handlade om ekonomi. Rolf berättade om en nära anhörig till huvudmannen som ville vara 

med och bestämma vilket inte fungerade, Rolf menade att det bara gjorde saken värre i detta 

specifika fall. Rolf berättade: “Jag var på semester och en anhörig skickade hot mail till mig, det var ingen 

rolig semester. När jag kom hem bestämde jag ett möte med den anhörige och min huvudman. Då sa jag bara att 

så här är det, jag tänker inte gå med på detta. Nu är det jag och min huvudman annars får det vara. Fick berätta 

för den anhöriga att hon har gått över sina befogenheter”. När den gode mannen, huvudmannens och 

anhörigas viljor skiljer sig åt kan det uppstå konflikter. Detta påverkar maktrelationen för att 

parterna inte har lika stor möjlighet att styra sin vilja (Skau 2007). Den gode mannen har ett 

maktövertag över huvudmannen då han eller hon är beroende av det stöd och den hjälp 

godmanskapet genererar (Ibid). Vi tolkar det samtidigt, genom flera respondenters utsagor, att 

de gode männen i relation till anhöriga har en högre maktposition. Tilly (2000) redogör för 

mekanismen exploatering som bygger på att det finns över- och underordnade kategorier i 

samhället. Den överordnade kategorin kan likställas med de gode männen då de som tidigare 

nämnt innehar en högre maktposition än huvudmannen och dennes anhöriga. Huvudmannen 

innehar inte den kunskap, status och position som den gode mannen har. Detta medför att 

huvudmannen hamnar i underläge och domineras enligt Tilly (2000) av den överordnade 

kategorin vilket i denna studie är de gode männen. Utefter respondenteras svar tolkar vi det 

som att flertalet huvudmän inte har haft möjlighet att införskaffa kunskap om samhället eller 

utbildning och därigenom ingen högre status på grund av sin funktionsnedsättning. Detta 

leder enligt Tilly (2000) till att en ojämlik relation uppstår. Vi vill med bakgrund till 

ovanstående påpeka att några av de gode män som har kontakt med anhöriga till 

huvudmännen är nöjda med relationen dem emellan. 
 

5.2.6 Sammanfattande resultat 

Den ekonomiska kunskap som gode män har bidrar till makt. De gode männen arbetar 

ständigt utefter vad som gagnar huvudmannen bäst, detta kan medföra att samtycket 

försummas. Gode män kontrollerar huvudmannens ekonomi, det ses som en nödvändighet då 

huvudmännen inte är kapabla till att sköta den på egen hand. Den ekonomiska kunskapen är 

självklar för huvudmannen och därför ifrågasätts den inte. Gode män har högre status och 

därmed makt över såväl huvudmannen som dess anhöriga. 
 

5.3 Bevaka rätt 
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Genom att bevaka huvudmannens rätt företräder den gode mannen personen i olika 

angelägenheter där han/hon på egen hand inte kan förstå och hantera situationen. Framför allt 

handlar denna del av uppdraget om att ansöka om olika stödinsatser och bidrag (Fälldin 2009) 

Samtliga respondenter uttryckte under intervjutillfällena att de i början av sitt uppdrag ägnade 

mycket tid till att bevaka sin huvudmans rätt genom att ansöka om olika stödinsatser och 

bidrag såsom boendestöd, handikappsersättning och bostadstillägg. Tid lades även på att finna 

och skapa kontakter för att göra upp planer för skuldsanering samt företräda sin huvudman i 

möten med olika myndigheter. De myndigheter som våra respondenter uppfattade att de hade 

mest kontakt med är bland annat försäkringskassan, arbetsförmedling, socialtjänst och 

kronofogden. I början av ett uppdrag, påtalades dessutom kontakt med enhetschefer, 

personliga assistenter, läkare, personal på boenden samt anhöriga för att deras huvudman 

skulle få sina behov tillgodosedda. Det framgår dessutom att de gode männen speciellt i 

början av ett uppdrag lade ner mycket tid till att överklaga beslut som gått deras huvudman 

emot 
 

5.3.1 Vårderfarenhet och kunskap 

I relation till att bevaka rätt, kopplar vi de diskussioner flera respondenter förde rörande 

vårderfarenhet. Respondenterna anser inte vårderfarenhet som viktigt för att uppdraget lättare 

ska utföras. Julia uttryckte, men även flera godemän att: “Genom insikt i diagnoser vet man snabbare 

vilken väg som kan tas för att bemöta sin huvudman och komma överens om rätt stöd och hjälp. Vägen kan ta 

längre tid utan vårderfarenhet men däremot ser man saker från ett annat perspektiv” I förhållande till 

forskning tolkar vi respondenternas utsagor som motsägelsefulla då Wilde (2013) menar att 

det centrala i relation till sin klient är att visa förståelse för och respektera dennes identitet. 

För att visa förståelse för sin huvudman med psykiska funktionsnedsättningar tolkar vi att 

kunskap behövs om diagnoser som till exempel kan inhämtas genom vårderfarenhet. 

Informationen och citatet ovan kan relateras till Foucault (2003) som menar att kunskap 

genererar makt, då de gode männen har bedömt vilken form av kunskap som är angeläget att 

bruka i uppdraget. Vi tolka utifrån respondenterna att vårderfarenhet inte värderas som en 

viktig kunskapskälla. I tidigare avsnitt, förvalta egendom, framgår det att samtliga 

respondenter ansåg den ekonomiska kunskapen som grundläggande och viktig för att 

uppdraget ska kunna utföras. Vi tolkar det som att kunskap kan graderas, då de gode männen 

värderar ekonomisk kunskap före vårderfarenhet. Vi uppfattar att det handlar om kunskap 

som härskar över annan kunskap, vilket i sin tur genererar makt. Detta återfinns i samhället då 
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en civilekonom har en högre position och en mer förmånlig lön än en till exempel en 

undersköterska.  
 

5.3.2 Kontakter och kunskap 

Sammantaget visar det att samtliga respondenter kunnat bruka såväl sitt arbets- som sin 

liverfarenhet i yrket som god man. Detta rör kontakter som de kunnat använda i arbetet när de 

gode männen bevakar huvudmannens rätt. Karin uttryckte att hon genom sin position i 

tidigare arbetsliv erhållit många kontakter inom landstinget som kommit till användning i 

relationen med huvudmannen. Flera respondenter berättade att de varit aktiva i fackföreningar 

och därigenom erhållit kunskaper om klagomålsprocedurer, juridik samt försäkringsfrågor 

som betraktas som användbara för godmanskapet. Samtliga gode män delgav även att 

introduktionsutbildningen var givande då de fått information om viktiga kontakter som de kan 

vända sig till under uppdragets gång. Rolf menar att “Det är en förutsättning att jag har inblick i det 

sociala nätverket för att veta vilka bidrag jag kan söka samt vem jag ska vända mig till”. Gode männen kan 

med stöd av tidigare kontakter och vetskapen kring vilka de ska vända sig till att hjälpa och 

erbjuda sina huvudmän insatser som medför en dräglig vardag. Enligt Tilly (2000) råder 

inflytelserika kategorier råder över goda möjligheter. I detta fall tolkar vi att möjligheterna är 

de kunskaper och kontakter som de gode männen erhållit i fackföreningar, under tidigare 

arbetserfarenheter och kommunens introduktionsutbildning. Vi tolkar utefter respondenternas 

svar att ett stort kontaktnät är en användbar resurs som alstrar högre status vilket Tilly menar 

upprätthåller ojämnlikheten mellan kategoripar (Ibid). Då huvudmannen inte har tillgång till 

det kontaktnät som gode mannen har bidra detta till att relationen dem emellan blir 

asymmetrisk. Kontaktnätet tolkar vi dock inte som den ända resursen. Våra respondenter 

menar att deras språkkunskaper i förhållande till kontaktnätet är minst lika viktigt. Skau 

(2007) menar att språket är ett betydelsefullt redskap, vilket kan generera makt i mötet. Gode 

männen berättade att de i flera sammanhang fick hjälpa sina huvudmän att fylla i blanketter 

som rörde såväl bidragsansökan som överklagan. Språket i formulären ansågs som uråldriga 

vilket förklarade varför deras huvudmän upplevde det svårt att förstå dess innehåll. Vi kan 

tyda att respondenternas maktövertag, rörande deras kontaktnät och språkliga kunskaper, i 

förhållande till sina huvudmän är att betrakta som nödvändig, för att de ska få lämpliga hjälp- 

och stödinsatser mot det gemensamma målet om en fungerande vardag. 

5.3.3 Makthierarki 

Likväl som vi tolkar att kunskap härskar över annan kunskap menar vi utifrån 

respondenternas svar att makthierarkier förekommer och synliggörs i godmanskapet. Rolf 
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uttryckte i detta sammanhang hans roll som god man i förhållande till att bevaka sin 

huvudmans rätt. “(...) jag är inte specialisten utan jag ska se till att specialister får göra sitt gentemot min 

huvudman”. Detta relaterar vi till Tillys (2000) mekanism exploatering som tillfogas genom 

makt och status och innebär att det finns kategorier som härskar över underordnade 

kategorier. I enlighet med Tilly och ovanstående citat tolkar vi att Rolf, och flera andra 

respondenter, menar att specialister betraktas med hög status då de har kunskap och den 

befogenhet som behövs för att individens behov ska tillgodoses. Individer inom myndigheter 

betraktas som specialister på de delar som ingår i bevaka rätt, alltså stödinsatser och olika 

former av bidrag. Deras position medför att de har makt genom att avgöra vilka bidrag och 

insatser som bifalls och vilka som ska avslås. Gode män utför sitt uppdrag i samråd med sina 

huvudmän vilket möjliggör insikt i deras liv. Vi tolkar oberoende av citatet ovan att gode 

männen är specialister när det handlar om kännedom kring vad deras huvudman är i behov av 

för insatser. Varje part fyller en given funktion vilket bidrar till att en makthierarki uppstår. 

Utefter respondenternas uppfattning och inställning till myndigheterna tolkar vi att de hamnar 

högst upp i makthierarkin, följt av de gode männen och sedan huvudmännen. Vi har dock lagt 

märke till att makthierarkin inte är beständig då flera respondenter berättade att myndigheter 

förlitar sig mycket på dem, då de anser att de gode männen har betydelsefull kunskap om sin 

huvudman. Vidare poängterade flera godemän att myndigheter kan överföra mycket ansvar på 

dem särskilt när deras huvudmän blir som mest besvärliga. Detta kan kopplas till Teaster 

(2003) som menar att gode män uppfyller fler roller än uppdraget egentligen innebär och att 

det sträcker sig längre i praktiken än det gör i lagen och riktlinjerna. Att gode män har fler 

roller kan leda till ett större ansvar som nämndes av Anders då han sade: “Myndigheter, anhöriga, 

personal på boenden osv förlitar sig för mycket på mig, de förstår inte själva min roll som god man”. I 

grunden kan detta förklaras av Foucault (2002) som menar att makt existerar i samtliga 

interaktioner människor emellan och att den är föränderlig, detta benämner han som att 

makten är relationell. Makten kan studeras likt en dold komponent som har inverkan på mötet 

och utformar sociala relationer i sociala samspel. I detta sammanhang kan myndigheternas 

höga tilltro, förväntningar och överlåtelse av ansvar till de gode männen tolkas som att våra 

respondenter har en hög status. Vi kan då uppfatta det som att de gode männen anses ha en 

överordnad position i mötet, främst i förhållande till sin huvudman men även till myndigheter. 

Med stöd av Foucault  menar vi att makten i mötet har skiftat från myndigheterna till de gode 

männen vilket förklarar den obeständiga makthierarkin. Att makten verkar i och genom den 

obeständiga makthierarkin kan förstås just genom att den betraktats som relationell. I mötet 
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och relationen mellan myndigheterna och gode männen tar de till vara på, och utnyttjar 

varandras kunskaper vilka är användbara för att tillgodose huvudmännens behov.  
 

5.3.4 Sammanfattade resultat 

De kunskaper och kontakter som gode män erhållit från tidigare arbets- och livserfarenheter, 

fackföreningar samt kommunens introduktionsutbildning betraktas som möjligheter och höjer 

deras status i interaktionen med såväl myndigheter som deras huvudmän. Myndigheter har 

tagit gode männens roll på allvar då de innehar viktig och användbar kunskap om deras 

huvudmän, som medverkat till att de har erhållit rätt bidrag och stödinsatser. Kunskap härskar 

över annan kunskap likväl som att gode män, huvudmän och myndigheter återfinns i en 

makthierarki. Makten är föränderlig som tyder på att gode män har makt att påverka i flera 

situationer som gagnar huvudmannen bäst. 
 

5.4 Sörja för person 

Sörja för person innebär att den gode mannen ser till så att huvudmannen har det bra (Fälldin 

2009). Det är den gode mannens uppgift att se till så att huvudmannens vård och omsorg sköts 

på rätt sätt av personalen, att den gode mannen beaktar sociala behov samt att upprätthålla 

regelbunden kontakt för att se till så huvudmannen har en dräglig vardag. Det ska dock 

beaktas att sörja för person inte innebär att t.ex. handla mat, tvätta, följa med på läkarbesök 

eller göra huvudmannen sällskap på utflykter. Då detta inte ingår i uppdraget betalar inte 

heller överförmyndarnämnden ut någon ersättning för det. 

      Under våra intervjuer menade alla respondenter att sörja för person var den del av 

uppdraget som var svårast att förstå och tolka vilka uppgifter som inbegrips. De gode männen 

påpekade flera gånger att det är en svår balansgång att hålla sig inom “ramarna” för 

riktlinjerna när det gäller sörja för person. De flesta var även eniga om att sörja för person var 

den del av uppdraget som var viktigast och för många tog det också mest tid. Julia och 

Alexander uttryckte det såhär: “ Sörja för person är viktigaste biten för det ligger så mycket i det. Klart att 

ekonomin ska fungera men sörja för person är att se till att huvudmannen har det bra. Att jag har möjlighet att 

ha jouren 24 timmar om dygnet.”– Julia, “Sörja för person är i det fallet det som tar mest tid”- Alexander. 

Några av de dilemman som uppstod för de gode männen i förhållande till sörja för person var 

kontakten med boendepersonal och det relationsmässiga gränssättandet. Vi tolkade det som 

att alla respondenter är måna om att deras huvudmän ska ha det så bra som möjligt och att 

utgångspunkten är att huvudmannens bästa ska beaktas. 
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5.4.1 Kunskap om huvudmannens funktionsnedsättning 

Under intervjuerna framkom det att kunskap i förhållande till att sörja för person handlade, 

enligt våra respondenter, till största del om huvudmannens funktionsnedsättning. Alla 

respondenter påtalade vikten av att känna till hur individens funktionsnedsättning påverkar 

dennes vardag. Anders menar att: “Vi behöver ha kunskap i bemötande av människor, lyhördhet och 

anpassning. Så vi kan anpassa oss till individen.”. Sten berättade under intervjun om en av hans 

huvudmän som var svår att hantera i vissa sammanhang, han menade att: “Någonting som jag 

skulle gjort annorlunda från början med min huvudman är att träffa hennes läkare så jag hade fått veta hur jag 

ska agera gentemot henne. Jag har för lite erfarenheter för att ta hand om henne”. Det var inte bara Sten 

som haft svårt att förstå sin huvudmans agerande och reagerande i olika sammanhang, även 

Julia menade att det uppstod svårigheter i början av relationen: “Hennes misstänksamhet var svår i 

början då hon bara var rädd för förändringar, idag är hon inte lika skeptisk så vissa saker provar man idag och 

funkar inte det så backar vi.”– Julia. Tidigare forskning hävdar att kunskap krävs, parterna emellan, 

för att förstå hur huvudmannen agerar vilket i sin tur påverkar hur stödet ska ges (Svensson 

2003). Genom ovanstående citat och tidigare forskning tolkar vi det som att kunskapen om 

huvudmannen som person är av stor vikt i relationen. Är kunskapen bristfällig så påverkar det 

huvudmannens stöd eftersom den gode mannen inte förstår hur det ska ges. Utifrån 

respondenternas svar kan därmed inte heller huvudmannens bästa beaktas och uppdraget att 

sörja för person blir undermåligt. Då kunskapen om funktionsnedsättningen saknas tolkar vi 

utifrån Foucault att makten blir mindre påtaglig i ovanstående relationer mellan gode männen 

och huvudmännen. Då kunskapsbristen blir ett faktum kan den gode mannens agerande och 

bemötande gentemot huvudmannen betraktas som oaccepterat och kan vidare medföra att det 

som föreslås inte tas på allvar. Sanningen som den gode mannen försöker producera skapar 

därmed inte den ordningen som han eller hon önskar uppnå i huvudmannens liv. Om 

huvudmannens psykiska funktionsnedsättning inte kan hanteras eller förstås kan den gode 

mannen bemötas med ett maktmotstånd kopplat till den kontroll han eller hon utövar. Utifrån 

det empiriska materialet kan vi utläsa att motstånd kan förekomma när den gode mannen till 

exempel vill förändra huvudmannens boendesituation eller har synpunkter på dennes insatser. 

Då Foucault (2003) menar att där motstånd finns, finns också makt. Vi tolkar det som att 

motståndet mot den gode mannens arbete såväl som den okunskap som finns om den psykiska 

funktionsnedsättningen påverkar den gode mannens förutsättningar att utöva makt. Detta 

synliggörs utifrån bland annat Sonja som beskriver hur hennes huvudman vägrade träffa 

henne och därigenom satte henne i en underlägsen maktposition: “Någon gång i somras så ville hon 

inte träffas och det var svårt att hantera. men jag pratade med personalen så senare under sommaren blev det 
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okej igen”. Sonjas förutsättning att utöva makt genom att kontrollera sin huvudman blir inte 

lika påtaglig, då denne vägrar att träffa henne. Sonjas kunskap i form av råd och anvisningar 

tas därmed inte i beaktning av huvudmannen vilket leder till att hennes sanningar inte 

produceras eller fastslås i den mån att ordning kan skapas i förhållande till att sörja för person 

(Jmf Foucault 1993).  

      Rolf berättade för oss hur han gick till väga för att skaffa sig kunskap om, förstå och 

därigenom respektera huvudmannens funktionshinder: ”Jag har gått en halvutbildningsdag för 

personer med ADHD för att förstå, och då får man respekt för det”. Rolf valde att samla på sig, vad Tilly 

(2000) kallar möjligheter, vilket gynnade den egna möjlighetsansamlingen. Tilly menar att 

möjlighetsansamlingen medför fördelar för det egna arbetet, vilket vi tolkar att kunskapen om 

funktionsnedsättningar gör. Tidigare forskning visar att när den gode mannen anstränger sig 

för att lära känna och därigenom försöka förstå huvudmannen, skapas förtroende från 

huvudmannens sida (Svensson 2003). I vår empiri ser vi tydliga exempel på hur 

huvudmannens förtroende för den gode mannen gör stor inverkan på relationen dem emellan 

och därmed på uppdraget som helhet. Stödet kan utformas på rätt sätt och den gode mannen 

skaffar sig lättare en uppfattning om vilka behov huvudmannen har. Squatrito-Millar (2013) 

styrker vårt resonemang angående kunskap då hon anser att alla som arbetar inom socialt 

arbete borde lära sig om hur olika funktionsnedsättningar påverkar individers vardag. 
 

5.4.2 Kontrollbehov och hierarkisk övervakning 

Tidigare forskning hävdar att den gode mannen utför kontroll och övervakar huvudmannens 

boende och personal regelbundet. Oplanerade besök genomförs och journaler läses för att 

kontrollera så att huvudmannen har det bra (Svensson 2002; Teaster 2003). Våra respondenter 

menar att det är deras jobb att kontrollera att huvudmannens intressen tas tillvara och att 

dennes omvårdnad sköts på rätt sätt. Karin beskrev en situation med personalen på det boende 

där hennes huvudman bor: “Det blir en viss slentrian på en arbetsplats så då har jag gått emellan och 

undrat varför min huvudman inte vill delta i aktiviteter. Då har jag krävt en utredning på detta. Då blir 

personalen sura”. Citatet indikerar på hierarkisk övervakning !!(Foucault 2003) då våra 

respondenter ständigt kontrollerar boendepersonal och försöker ändra personalen beteende 

gentemot huvudmannen. Karin hade genom övervakning av boendet identifierat brister i 

boendepersonalens arbete. Bristerna hade kanske aldrig beaktats om inte den gode mannen 

hade övervakat boendet, detta hade således haft en negativ inverkan på huvudmannens stöd. 

Flera respondenter kopplade begreppet övervakning till personal på boenden. Anders 

berättade att “Det är viktigt att ha en relation till personalen, jag vill se hur personal fungerar och reagerar 
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för det är en viktig uppgift som god man. Jag ska se till att min huvudman får det som denne ska ha”. Detta 

styrks av forskare som menar att när arbete utgörs av stöd och kontroll anses relationen vara 

betydelsefull dels för att respektera huvudmannen och dels att hålla dennes röst vid liv 

(Teaster 2003; Svensson 2003). 

      Foucault (2003) menar att övervakningen inte är synlig och syftet är att betrakta och 

kontrollera. Den osynliga övervakningen utspelar sig när våra respondenter menar att de 

hälsar på sina huvudmän på boendet. Boendepersonal tror då att de endast är där för att hälsa 

på sin huvudman, den gode mannen kontrollerar i samband med besöket hur personalen 

arbetar, läser journaler och i största allmänhet hur boendet fungerar. Detta tyder på 

inhämtning av information och därigenom kunskap om personalen och hur boendet sköts. 

Karin sa såhär: “Ingen kontrolltanke mot huvudmannen, utan personer i dennes omgivning”, vilket styrker 

Foucaults (2003) teori om hierarkisk övervakning gentemot boenden. I detta fall har vi, 

utefter respondenternas svar, tolkat det som att den hierarkiska övervakningen startar vid 

huvudmannen, vidare till boendet, sen till den gode mannen och sist överförmyndarnämnden. 

All tre parter har till uppgift att övervaka verksamheten eller personen nedanför dem i 

ordningen. Boendet övervakar huvudmannens beteende och ska se till så att dennes vård och 

omsorgsbehov samt egna intressen beaktas. Vi tolkar det sen som att den gode mannen har till 

uppgift att övervaka boendet, framförallt personalen, så det sköter sina uppgifter och att 

huvudmannen därigenom har en dräglig vardag. Då överförmyndarnämnen är en 

tillsynsmyndighet och ålagda att övervaka gode män och förvaltares arbete (God man.se din 

hjälp i förvaltarskapet 2014) hamnar de högst upp i den hierarkiska övervakningen. 
 

5.4.3 Leva efter fastställda normer 

Foucault (2003) menar att disciplinering avlägsnar individuella olikheter genom att 

kontrollera och övervaka så att individer rättar sig efter fastställda normer. Detta kan kopplas 

samman men de gode män som väljer att lägga sig i huvudmännens privatliv, t.ex. hur rent det 

är i hemmet. Några respondenter ansåg att somliga huvudmän levde i misär innan de ingrep. 

Det ska dock beaktas att vi inte vet vad huvudmännen tänker om sin situation, de kanske vill 

leva så? Enligt Foucault (2003) tvingar disciplinering individer till att leva ett liv som andra, 

vilket de gode männen gör när de anser att huvudmannens hem borde vara lika rent som deras 

eget. Foucault menar också att makt är en produktiv kraft som utövas med individer och 

föranleder på så sätt försök till att kontrollera och justera individer mot ett önskat beteende. 

Ett önskat beteende är en individ som är medgörlig och som följer samhällets regler och 

normer. Utifrån respondenternas svar tolkar vi att de gode männen gör huvudmännen 
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delaktiga i maktutövningen. Detta genom att de talar med huvudmännen och får dem att förstå 

att deras handlingar är för deras eget bästa. Liksom vi ovan nämnt ingrep de gode männen när 

de upptäckte att deras huvudmän levde i misär. De ingrep genom att göra iordning deras 

lägenhet eller hus, tillsammans med sina huvudmän eller så anlitades städfirmor. De 

respondenter som uttalat detta framhöll hur nöjda både de och deras huvudmän var efter att de 

fått ordning på sina saker och boendet som helhet. Vi tolkar detta utifrån Foucault (2003) som 

att de gode männen uppnådde det önskade beteendet hos sina huvudmän. Den 

beteendeförändring som huvudmännen ådrogs är ett belägg för att han eller hon har 

motiverats av den gode mannen att följa och passa in i samhällets normer och regler. Utifrån 

våra respondenterns utsagor tolkade vi det som att huvudmännen, som ovan skrivet, också var 

nöjda med ingreppet. Detta är inget som vi kan förlita oss på då vi inte har hört 

huvudmännens version av sammanhanget. Dock vill vi påpeka att om huvudmännen var nöjda 

med ingreppet kan det tolkas som att han eller hon har påverkats av den gode mannens 

motivering att det är på grund av deras eget bästa. Då huvudmannen upplever tillfredställelse 

med situationen och tror att det är för dennes eget bästa så har den gode mannen kontrollerat 

och justerat huvudmannen beteende, emellertid utan att visa det på ett destruktivt sätt. 

Dock är alla respondenter eniga om att i slutändan är det huvudmannens röst som väger tyngst 

och att det måste respekteras, så länge det inte skadar individen. Rolf säger: ”Jag gör ingenting 

över någons huvud”.  Karin menar att: ”Respekt är jätte viktigt och det spelar ingen roll vilket tillstånd 

huvudmannen är i. Man måste visa att han är en fullvärdig medborgare”. 

 

5.4.4 En svår balansgång 

Alla respondenter påpekar att relationen till huvudmannen är jätteviktigt för både de själva 

och för att huvudmannen ska kunna lita på dem. Dock är alla respondenter eniga om att 

relationen inte ska bli för djup, flera uttrycker att de aldrig skulle bjuda hem sin huvudman 

eller involvera dem i sitt eget privata liv. Rolf påpekade att “Det är jätte viktigt att man har en bra 

relation med sin huvudman, men det måste ha en gräns”. Foucault (2003) menar att makt genererar 

kunskap likväl som kunskap genererar makt. Utifrån Foucaults tankar och vårt empiriska 

material kan den gode mannens relation till huvudmannen tolkas som användbar då makten 

används för att tillskanska sig värdefull kunskap. Kunskapen kan komma till användning 

senare under uppdraget. Utifrån detta kan relationen som den gode mannen bygger upp tolkas 

som tillgjord då den är till nytta för framtida arbetsuppgifter. Forskning visar å andra sidan att 

relationen mellan den gode mannen och huvudmannen är viktig för båda parter (Teaster 2003; 

Svensson 2003). Detta medför att föregående resonemang om en tillgjord relation blir 
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komplex, vi resonerar med utgångspunkt i respondenternas svar att relationens syfte även är 

beroende av den gode mannen och huvudmannens personkemi. Skau (2007) anser det vara av 

stor vikt att kunna skilja på det privata och personliga i arbetet med, i vårt fall huvudmannen. 

Detta bedöms vara viktigt för att kunna sätta klientens behov i första hand. Denna del 

beskriver vad Tilly (2000) skulle anse är, av den gode mannen, ett sätt att upprätthålla det 

asymmetriska relationsparet. De gode männen vill ha en god relation till sin huvudman, men 

samtidigt ska den inte vara “för” nära, tolkningen blir därmed att de automatiskt sätter en 

gräns. Gränsen bildar och vidmakthåller det asymmetriska relationsparet genom att 

huvudmannen inte får tillträde till den gode mannens privata liv. 
 

5.4.5 En omvänd maktrelation 

En av våra respondenter Peter berättade under sin intervju om en av hans huvudmän som inte 

ville ha med honom att göra. Han menade att uppdraget med den specifike huvudmannen 

innefattade någon relation. Huvudmannen ringde endast korta samtal när han behövde pengar, 

då åkte Peter och lämnade pengarna genom dörren varpå huvudmannen varje gång slängde 

igen den så fort som möjligt. Svensson (2003) menar att när klienten inte vill ha en nära 

relation till den professionelle upplevs mötet de emellan som ett förhör och utgörs enligt 

klienterna av kontroll. Med bakgrund av detta tolkar vi det som att Peters huvudman ser 

godmanskapet som kontrollerande vilket även förklarar varför han eller hon inte vill ha någon 

relation till sin gode man. Vi har genom Foucaults begrepp disciplin valt att tolka detta som 

en omvänd disciplin, huvudmannen disciplinerar den gode mannen. Disciplin är enligt 

Foucault (2003) en maktteknik som används för att bland annat styra och utnyttja individer 

genom kontroll och bevakning. Vi tolkar det som att Peters huvudman styr godmanskapet 

genom att inte vara i behov av en relation och därmed utbyter parterna inte heller kunskaper. 

Peter gör vad den gode mannen säger, gärna så snabbt som möjligt för att undvika konflikter. 

Huvudmannen styr därmed relationen och disciplinerar på så sätt sin god man. I relation till 

ovanstående sätter huvudmannen gränser i relationen dem emellan vilket tolkas som ett 

motstånd mot rådande diskurs. Foucault (2003) menar att motstånd kan medföra att 

makthavarens sätt att utöva sin makt förändras. I det empiriska materialet framkommer det att 

Peter har goda relationer med sina andra huvudmän, de brukar spendera tid tillsammans varje 

månad vilket gör uppdraget givande för båda parter. Riktlinjerna för uppdraget som god man 

påtalar att en träff i månaden ska genomföras. Peter kan inte uppfylla detta krav då 

huvudmannen vägrar och därmed gör motstånd. Peter försätts i ett maktmässigt underläge där 

hans regler inte längre kan tillämpas i samma utsträckning som i uppdrag med hans resterande 
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huvudmän. Gode mannens förhållningssätt förändras och uppdragets premiss om att sörja för 

person utesluts, det vill säga kontroll av boende och att huvudmannens insatser fungerar och 

är rätt utformade. Uteslutningen innebär därmed att den gode mannen inte har samma 

möjligheter att kontrollera huvudmannens leverne och sociala kontaktnät. Den gode mannens 

förhållningssätt korrigeras genom att han behöver utforma ett arbetssätt som är anpassat 

utefter huvudmannens önskemål. Detta kan relateras till Tillys mekanism anpassning (jmf 

Tilly 2000), men en omvänd sådan. Den omvända anpassningen tar sig uttryck i relationen då 

Peter anpassar sig och formar rutiner för att hantera mötet med sin huvudman på ett så 

konfliktlöst sätt som möjligt. Vi tolkar det utifrån Peters berättelse att det för honom är lättare 

att anpassa sig än att förändra huvudmannens sociala samspel. 
 

5.4.6 Ett uppdrag med egen vinning? 

Tidigare forskning menar att det, i uppdraget, är grundläggande för de gode männen att 

huvudmannen uppnår livskvalitet och välmående (Teaster 2003). Under våra intervjuer 

framkom det att flera av respondenterna ådrog sig uppdraget främst för den sociala biten och 

känslan av att kunna hjälpa en medmänniska. Det var alltså inte pengarna i form av arvodet 

som var drivande. Rolf uttryckte det såhär: “Det jag uppskattar mest med mitt uppdrag som god man är 

den sociala biten (...) man gör ju inte det för pengarna, skulle man göra det så skulle man kunna göra något 

annat där man faktiskt tjänar pengar. Jag gör det för den social biten att träffa och ha någonting att göra.”. 

Rolf och flera andra respondenter menade att de utför uppdraget för den sociala biten och för 

att ha någonting att göra. Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att den sociala biten 

är viktig, och därigenom en god relation till huvudmannen. Å andra sidan kan det, genom 

citatet ovan, tolkas som att den gode mannen utför uppdraget för egen vinning då han 

uttrycker att han gör det för att “ha någonting att göra”. Då åtta av våra nio respondenter är 

pensionärer tolkar vi det som en tydlig koppling till att göra det för delvis egen vinning då det 

nyligen slutat arbeta och behöver därför något att göra. Flera påtalar under intervjuernas gång 

att de “inte kände sig klara med arbetslivet”. Flera berättade även att de uppfattade sin roll 

som hjälpande vilket för dem var en form av belöning då de kände att de gjorde något bra för 

en annan person. Denna del av arbetet har vi valt att tolka utifrån Tillys (2000) mekanismen 

exploatering. Mekanismen skapar ojämlika kategoripar genom att det finns kategorier som 

domineras av överordnade kategorier. Exploateringen ger vinst åt makthavarna genom 

underordnade kategoriers arbetskraft. Vi tolkar att de gode männen utför sitt uppdrag delvis 

för egen vinning, de påpekar att det känner sig duktiga när de åstadkommit något bra för 

huvudmanen vilket ger dem en form av belöning, den sociala biten anses också vara av stor 
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vikt. Vi kopplar vår empiri till exploatering genom att godmanskapet kan ge vinst för den 

gode mannen genom den underordnade huvudmannens förtjänst. Detta kan i sin hand tolkas 

som ett utnyttjande av huvudmannens livssituation då den ger vinst till den gode mannen 

genom socialt umgänge och belöning i form av att till exempel en lyckad husförsäljning eller 

en bifallen överklagan. 
 

5.4.7 Sammanfattande resultat 

Kunskapen om huvudmannens funktionsnedsättning är av stor vikt i godmanskapet. Den gode 

mannens okunskap inom ämnet kan därmed påverka huvudmannens stöd och hjälpinsatser 

negativt då den gode mannen inte vet vad huvudmannen är i behov av. Den gode mannen 

kontrollerar och övervakar ständigt huvudmannen och dess boende. Gode män har svårt att 

sätta relationsmässiga gränser gentemot sina huvudmän, svårigheten ligger framförallt i att de 

kan vara den enda sociala kontakt huvudmannen har. Trots detta så har gode männen en klar 

gräns, de anser inte att huvudmannen ska vara en del i deras privata liv. Godmanskapet kan i 

specifika fall innebära ett omvänt maktförhållande, huvudmannen får i dessa fal makten. Vi 

har valt att kalla detta för omvänd anpassning och omvänd disciplinering. I framförallt det 

första mötet med huvudmännen beaktar de gode männen maktaspekter och är noga med att 

inte framställa sig själv som makthavare. Det viktiga är att huvudmannen känner sig trygg 

med situationen. Uppdraget som god man medför vinster den gode mannen i form av socialt 

umgänge och belöning. 
 

5.5 Huvudmannens psykiska funktionsnedsättnings inverkan på uppdraget 

5.5.1 Kunskapsbrist 

I olika situationer och sammanhang framgår det att huvudmannens psykiska 

funktionsnedsättning har inverkan på gode männens uppdrag, då det rör sig om kunskapsbrist 

och förlust av kontroll från den gode mannens sida. I frågan om det upplevs förekomma 

svårigheter med uppdraget förknippade två respondenter detta med hot och våld, från 

huvudmännens sida. Anders uttryckte det såhär: “hot och våld är svårt när det rör psykiskt 

funktionsnedsatta personer då de i kommande tillfälle inte minns att de uttryckt sig hotfullt”. Båda 

respondenterna poängterade att de i dessa situationer inte hade dragit sig från att polisanmäla 

huvudmannen. Anders sa även att han, på grund av hot och våld, fått avsäga sig ett uppdrag 

och Peter menar att han vid allvarliga hot skulle göra detsamma. Foucault (2003) menar att 

makt kan variera och sker oberoende av hur mycket makt individen utövar. Vi tolkar utifrån 

respondenterna svar att de inte upplever att de har kontroll över situationen då de saknar 
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kunskap rörande hur de ska hantera hot- och våld situationer. Utgångsläget blir därmed att de 

gode männen väljer att avsäga sig uppdraget då de inte längre kan tillföra huvudmannens liv 

något eller göra det bästa för honom/henne. Vi uppfattar även utefter de gode männen att 

deras okunskap bidra till en känsla av maktlöshet då de inte kan utföra sin kontroll på det sätt 

som uppdraget kräver. Dock väljer de gode männen vid ovanstående situationer att 

polisanmäla sina huvudmän vilket innebär att det finns en ambition att justera deras beteende 

mot samhällets normer. Utefter respondenterna tolkas detta som att de gode männen syftar till 

att försöka skapa självreglerande subjekt då deras tanke med att polisanmäla är att de ska inse 

allvaret i hot- och våld och att de därefter på eget initiativ ska ordna sig och agera utefter 

samhällets normer. Dock blir situationer likt dessa komplexa på grund av huvudmannens 

psykiska funktionsnedsättning. Detta för att huvudmannen genom funktionsnedsättningen, 

inte förstår eller kan råda över sitt eget handlande, som påtalades av Anders ovan. Detta 

föranleder att ansvar läggs på de gode männen då de, beroende av huvudmännens tillstånd, 

kan behöva tillrättavisa dem igen. Det som påtalades av Anders tyder dessutom på att han 

genom sin position i godmanskapet producerat värdefull kunskap om huvudmannens 

funktionsnedsättning som kan komma att underlätta parternas framtida arbete tillsammans. 

(Jmf Foucault 2003; Foucault 1982). 

     En annan situation där uppsägning av uppdrag, en produktiv makt och kontrollbrist 

kommer till uttryck berättades i ett intervjutillfälle av Sten, dock fördes liknade resonemang 

av andra respondenter som menade att de hade reagerat och agerat på liknande sätt. 

Respondentens huvudman är diagnostiserad med ADHD och Sten upplever minskat tålamod 

då han har svårt att handskas med henne. I detta sammanhang undrar vi som forskarstudenter 

om vårderfarenhet skulle kommit vederbörande tillhanda? (se bevaka rätt). Respondenten 

berättade: ”Jag reagerade på att min huvudman inte hade pengar till alla räkningar, så då blev vederbörande 

arg på mig. Hon litar inte riktigt på mig ännu. Det blir inte så mycket pengar över, så nu vill hon kanske bli av 

med mig.  Det är ett stort problem. Det har inte varit så här tidigare för henne och det kommer ta tid att bygga 

upp ett förtroende”. Sten medgav senare under intervjun att han funderar på att avsäga sig 

uppdraget då hans huvudman inte erhållit förtroende för honom, vilket flera respondenter var 

överens om att de skulle göra. Sten har, på grund av det minskade förtroendet dem emellan, 

inte samma möjlighet att bevaka och kontrollera sin huvudmans beteenden då vi inte tolkar 

hans huvudman som samarbetsvillig och verkar motsätta sig Stens sätt att bevaka och 

handskas med pengar (Se tidigare avsnitt om motstånd). Detta påverkar respondentens 

utförande av sitt uppdrag då möjligheter för kunskapsinhämtning minskar, vilket Foucault 

(2003) menar utgörs av makt. Detta tyder på att de inte byggt upp en relation som enligt 
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Giertz (2012) och Wilde (2013) är en förutsättning för att kunskap ska kunna inhämtas och 

för att kvaliteten i uppdraget ska upprätthållas. Svårigheten enligt respondenten Sten är att han 

anser sig sakna såväl kunskap som erfarenhet kring diagnosen och därmed inte vet hur han 

ska förhålla sig till henne. Vi tolkar att okunskapen gentemot huvudmannen medför minskade 

möjligheter till att uppdraget kan fortlöpa. Respondentens kunskap om ekonomi är i detta 

scenario inte tillräcklig då huvudmannen verkat uppleva förändringen drastisk. Detta kan 

relateras till Lundin och Möller (2012) som menar att psykiskt funktionsnedsatta har svårt att 

förstå, hantera och se helheten i olika händelser. Med denna insikt uppfattar vi att den gode 

mannen hade kunnat utföra uppdraget annorlunda. Foucault (2002) menar att makt alltid 

förekommer i interaktioner människor emellan och att den ska betraktas som produktiv och 

obeständig då den utövas med individer och skiftar dem emellan. Detta relaterar vi till Sten 

som upplever det som ett problem om hans huvudman kommer avsäga honom som god man, 

Å andra sidan berättade respondenten att han kommer avsäga sig uppdraget om ett förtroende 

dem emellan inte kommer att uppnås. Vi tolkar det som att Sten hamnar i ett, som Foucault 

(2003) skulle kalla det maktmässigt underläge, då huvudmannen har ett övertag när hot om 

uppsägning betonas. Dock skiftar makten tillbaka till Sven, men även flera andra respondenter 

som i liknande situationer överväger att avsäga sig uppdrag. 
 

5.5.2 Förändrat maktförhållande 

Sofia menar att den främsta svårigheten är när vederbörande går in i psykoser, och att de kan 

försvinna och ingen vet var de är. Sofia uttryckte: “Man sitter och har någon form av ansvar men 

huvudmannen är helt borta och svarar inte i telefon, (...) då är det tufft, (...) men de gör inte det för att vara 

elaka, utan det finns något som tar överhand för dem. Detta måste man inse och förstå, att de inte gör det 

medvetet”. Informationen som framgår i citatet ovan skulle vi i enlighet med Foucaults (2003) 

tankar om att kunskap är makt som kan erhållas genom kontroll, tolkas som en motsägelse. 

Sofia har visat förståelse för huvudmannen, då hon har vetskap kring dennes 

funktionsnedsättning och tillstånd, samtidigt som det är ohanterligt när hennes huvudman inte 

är nåbar. Huvudmannen har gjort sig osynlig i förhållande till sin gode man vilket vi tolkar 

som att Sofia hamnar i ett underläge, då hon inte längre har möjlighet att bevaka eller 

kontrollera huvudmannens beteende. Detta minskar gode mannens möjligheter till 

kunskapsinhämtning, vilket vi tolkar medför att maktförhållandet förändras. Å andra sidan 

nämnde Sofia, men även andra respondenter i liknande situationer att de funnit andra vägar 

genom att ha en tyst överenskommelse med personer i huvudmannens nätverk. Sofia 

uttryckte: “Jag har nummer till akuta personer så man kan ringa om det har hänt något. Har en tyst 
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överenskommelse inom nätverket så att alla slår larm om de känner att något kommer hända eller har hänt”. 

Då respondenterna har nödkontakter, som de kan vända sig till om något har inträffat, inom 

huvudmannens sociala nätverk tolkar vi det med stöd av Foucault att det inte enbart är gode 

mannen som utövar kontroll utan fler aktörer runtomkring huvudmannen. 

Kunskapsinhämtningen sker därmed inte endast i förhållande till huvudmannen utan kan även 

tillgodoses av andra individer runtomkring i dennes närhet. Detta kan tyda på att gode 

mannens makt kan fortlöpa i situationer då huvudmannen gör sig otillgänglig. Situationer likt 

den ovan presenterade hör även samman med Foucaults tankar om makt och motstånd. 

Motståndet den gode mannen möts av gör att han korrigerar sitt arbetssätt genom att 

kunskapsinhämta via huvudmannens nätverk och inte genom den enskilde (Foucault 2003). 
 

5.5.3 Sammanfattade resultat 

Huvudmannens psykiska funktionsnedsättning har inverkan på gode mannens uppdrag då 

deras säregna sätt att uppträda och reagera är avgörande för hur den gode mannen kan 

fullfölja och kontrollera de uppgifter som ingår i uppdraget. Situationer som tagits upp i 

avsnittet har exemplifierat gode mannens kunskapsbrist och förlust av kontroll. Uppdragets 

genomförande problematiseras när den gode mannen utsätts för hot och våld från 

huvudmannens sida, då det saknas relevant kunskap och erfarenhet kring huvudmannens 

psykiska funktionsnedsättning samt när huvudmannen gör sig otillgänglig. 
 

6. Slutsats 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att delarna i uppdraget upplevs 

olika. Detta beror enligt respondenterna på huvudmännens psykiska funktionsnedsättning och 

gode männens inställning till uppdraget. I vårt empiriska material tydliggör respondenterna att 

de betraktar uppdragets delar som en helhet då de anser att uppgifterna i vardera hörnstenen är 

sammankopplade. Det framgår att de gode männen lägger olika mycket tid på delarna. Detta 

avgörs i hur omfattade de ekonomiska problemen är, vilka stödinsatser huvudmannen har 

eller är i behov av samt huruvida de för sin egen talan gentemot aktörer och myndigheter i 

samhället. 

      Vi har utifrån teori, tidigare forskning och vår egen empiri kommit fram till makt återfinns 

i samtliga interaktioner mellan god man, huvudman och dennes sociala nätverk. Makt 

kommer till uttryck när bland annat huvudmannens inkomster och utgifter kontinuerligt 

kontrolleras, boendet och dess personal övervakas samt när de gode männen använder sina 

kunskaper för att bevaka huvudmannens rätt. Det vill säga att huvudmannen med stöd av sin 
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gode man erhåller de stöd och insatser som han eller hon är berättigad. De gode männens 

kunskap är den huvudsakliga maktaspekten i uppdraget. För att kunskap ska erhållas krävs en 

god relation mellan huvudmannen och den gode mannen. En god relation bygger på 

förtroende och medför att den gode mannen kan utföra sitt uppdrag på ett fördelaktigt sätt 

gentemot sin huvudman. Om det samlade resultaten beaktas, kan vi utläsa att makten är 

beständig i relationen men föränderlig parterna emellan. Huvudmannens psykiska 

funktionsnedsättning och säregna sätt att agera och reagera är avgörande för hur den gode 

mannen kan fullfölja och kontrollera de uppgifter som ingår i uppdraget. 
 

7. Slutdiskussion 

I avsnittet nedan kommer vi att föra diskussioner runt vårt resultat, val av metod, en kritisk 

diskussion och avsluta med förslag till fortsatt forskning. Vi kommer att göra det med hjälp av 

framförallt tidigare forskning och övrig litteratur för att styrka vårt eget resonemang. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Det har varit mycket givande och intressant att få ta del av hur gode män i vår studie upplever 

uppdragets tre delar. Detta för att vi sedan skulle kunna undersöka hur makt uttrycks och 

identifieras i relationen mellan gode män och huvudmän. Genom arbetet i vår uppsats, har en 

god uppfattning om den gode mannens roll och ansvar samt vad deras arbete innebär erhållits. 

Vi har även fått ökad förståelse för de möjligheter, dilemman och hinder som gode män möter 

i sitt uppdrag, i förhållande till deras huvudman och dess sociala nätverk. Svar har förvärvats 

på många frågor och funderingar som vi hade innan studien inleddes, men nya tankar och 

funderingar har efter studiens resultat väckts och kommer presenteras i denna slutdiskussion. 

       Empirin visar tydligt på problem för de gode männen att skilja uppdragets tre delar åt. 

Under arbetets gång har vi fått förståelse för de svårigheter som uppkommer på grund av 

regler och riktlinjernas diffusa utformning. Uppdragets tre delar är enligt oss svåra att dela 

upp, då det medför att välja bort en del av individens behov av hjälp. Under framställningen 

av empirin har vi tolkat och förstått att det är svårt, om inte omöjligt att till exempel sörja för 

person utan att förvalta egendom och bevaka rätt. Det saknas forskning som styrker att gode 

män generellt tycker att uppdragets tre delar är svårdefinierade. Dock anser vi, eftersom alla  

respondenter var eniga om hörnstenarnas oklarhet och att de borde ses som en helhet, att 

resultatet kan medföra att forskningsfrågor om gode män lyfts. 

      Lundin & Möller (2012) menar att psykiska funktionsnedsättningar kan påverka 

individers vardag på många olika sätt. Bland annat upplevs dilemman i det “verkligen” livet 
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blir många gånger som oviktiga och den begränsade inlevelseförmågan bidrar till mindre 

förståelse för hur andra personer känner och tänker. Resultatet av denna studie visar bland 

annat att huvudmannens psykiska funktionsnedsättning har stor inverkan på uppdraget genom 

att de, precis som Lundin & Möller (2012) beskriver, har en förvrängd verklighetsbild och 

inte kan förstå varför till exempel den gode mannen resonerar på ett visst sätt. Resultaten visar 

även att de gode männen kontrollerar huvudmännens liv genom kontinuerlig kontakt och 

övervakning av huvudmannens bankkonto. Wehmeyer och Schwartz (1998) menar att 

individer som har mer kontroll över sitt liv har större chans att uppleva hög livskvalitet. 

Utefter intervjuerna ser vi hur  respondenternas svar skiljer sig från forskningen i det här 

sammanhanget. Empirin tyder på att individerna som har god man är i stort behov av hjälpen 

och kontrollen för att klarar av vardagen. Enligt oss bidrar detta till en hög livskvalitet för 

huvudmannen, då de inte behöver försätta sig i personlig konkurs eller för den delen bli 

hemlös. Teaster (2003) menar, liksom våra respondenter, att det finns en drivkraft i att stå upp 

för individer som inte själva är kapabla att göra det.  Att vilja hjälpa personer som inte klarar 

sig själva tror vi kan härledas från personers tidigare livserfarenheter. Detta kan exempelvis 

röra sig om att föräldrarna arbetat inom socialt arbete eller att man stött på svårhanterade 

livsöden inom familjen/släkten. Då vi båda två arbetar med psykiskt funktionsnedsatta 

personer har vi diskuterat varför intresset egentligen finns där. Vi tror att, även om ingen vill 

erkänna det, så finns makten över en annan människa hela tiden i bakgrunden av nöjet i 

arbetet. Nilsson, Nåden och Lindström (2008) visar att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, främst under psykotiska perioder, upplever att ingen förstår dem. 

Detta visar sig för de gode männen då de beskriver att “ingen dag är den ande lik” när man 

arbetare med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta medför enligt oss att 

arbetet blir situationsbundet, ibland fungerar relationen bra ibland inte. 

      Genom arbetserfarenhet och därigenom förförståelse kan vi relatera till hur de gode 

männen upplever sin situation. Då vederbörande går in i psykoser och verklighetsbilden 

avviker från vår egen är det svårt att veta vad som ska göras och en känsla av maktlöshet 

infinner sig. Det är enligt oss viktigt att kunna sätta gränser i arbetet med psykiskt 

funktionsnedsatta för att de många gånger inte själva förstår sitt eget bästa. Detta kan leda till 

att de försätter sig själva i farliga situationer. På riksförbundet frivilliga samhällsarbetares 

(2014) hemsida menar förbundet att enligt de allmänna riktlinjerna så är den gode mannen 

skyldig att alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Detta problematiserar, 

enligt oss, relationen mellan huvudmannen och den gode mannen då det som gagnar 

huvudmannen bäst inte alltid överensstämmer med vad han eller hon önskar. Vi menar att 
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detta leder till en nödvändig kontroll och makt. En makt utförs i all välmening för att man 

som god man innehar förståelsen för att det är nödvändigt och kan rädda huvudmannen från 

att råka illa ut. 
       

      Vi har under arbetets gång funderat och resonerat runt makten i godmanskapet. Vi är helt 

eniga med resultatet av studien att makt utövas i alla interaktioner mellan god man, huvudman 

och dennes nätverk. Resultatet visar att godmanskapet för mer sig mer makt än vad de flesta 

gode männen själva tror. Hur makten kommer till uttryck i uppdraget beror enligt vårt 

resultat, i flera situationer, på vilken kunskap som produceras och brukas i godmanskapet. Då 

makten genomsyrar samtliga relationer finns det alltid en expert parterna emellan. I 

godmanskapet betraktas den gode mannen som experten då han eller hon innehar viktig 

kunskap för att huvudmannens behov ska tillgodoses. Resultatet visar att flera gode män har 

bristande kunskaper om huvudmännens psykiska funktionsnedsättningar och hur detta 

påverkar deras vardag. I dessa specifika kontexter kan inte sanning fastslås, dock betraktar vi 

det som att deras position i godmanskapet medför att de oberoende av den bristande 

kunskapen betraktas som experter och blir betrodda. Vi menar därmed att de gode männens 

uttalande uppfattas som sant även om det som sägs inte grundar sig i kunskap och därmed inte 

heller i någon sanning.  

      Avslutningsvis vill vi i detta avsnitt påpeka att makten som de gode männen utför inte är 

något negativt, utan bör betraktas som högst nödvändig för att uppdraget ska gynna 

huvudmannen på bästa sätt. Flera av respondenterna såg makt som något negativt, vilket 

enligt Fälldin (2009) är vanligt förekommande.  Detta kan bero på bristande medvetenhet om 

att makt kan utövas i all välmening, då makt också kan reproducera en samhällsordning av 

asymmetriska relationer där kontroll och övervakning används för att, som i godmanskapet, 

rädda huvudmannen från att råka illa ut. Vi anser att makt behövs, dock är det viktigt att den 

utövas med respekt för den enskilde individen. De deltagande gode männen är fantastiska 

människor som verkligen vill hjälpa en människa i nöd, makten är central i relationen men än 

dock nödvändig. Vi vågar påstå att godmanskapet därmed medför en hjälpande makt. 
 

7.2 Metoddiskussion. 

Styrkan med en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i hermeneutiken är att erhålla 

upplevelser och tolkningar av människors sociala verklighet. Detta har i denna studie 

genererat en ökad förståelse för hur maktrelationen mellan gode män och huvudmän kommer 

till uttryck och upprätthålls i förhållande till uppdragets utformning. 
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      Som urvalsmetod har ett bekvämlighetsurval använts. Enligt Bryman (2011) innebär detta 

urval att forskaren väljer utav de personer som råka finnas till hands och betraktas som ett 

icke-sannolikhetsurval. Det vill säga slumpen styr inte urvalet av intervjupersoner. Flera av 

respondenterna var  aktiva medlemmar i godmansföreningar stationerade i Kronobergs län. 

Detta kan ha föranlett att alla gode männen var insatta i uppdragets utformning och 

tillämpning. Genom möten och träffar inom godmansföreningar diskuteras bland annat olika 

dilemman som uppkommer i uppdraget, vilket kan “färga” de gode männen och medföra att 

de ser likartade svårigheter och möjligheter, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Åtta 

gode män av nio är i pensionsålder. Detta har inte utgjort något kriterium från vår sida utan 

det har framgått att personer i pensionsålder intresserar sig för godmanskapet på grund av att 

de har tid över. Vi är medvetna om att studien inte kan uttala sig om någon generaliserbarhet 

då det är respondenternas upplevelser som återgetts som enbart är specifika för dem. Däremot 

har liknande frågor och problematik lyfts fram i förhållande till tidigare forskning vilket enligt 

oss kan utgöra en viss trovärdighet för vår studie. 

      Syftet har med stöd av en semi-strukturerad intervjuguide uppfyllts då studiens 

frågeställningar har besvarats. Rätt metod ska enligt Bryman (2011) utses för att syftet med 

studien ska uppnås och till följd uppnå hög validitet. Vi ville erhålla ett brett och detaljerat 

material och ansåg oss behöva en viss flexibilitet i intervjusituationen, vilket utgör grunden 

för valet av semistrukturerade intervjuer. De omfattade frågeställningarna besvarades 

parallellt med att intervjusituationen upplevdes som trygg och öppen av våra respondenter. 

Ljudinspelningen bidrog till ett kvalitétsrikt empiriskt material då det utgjorde ett bra 

komplement för det som inte hann dokumenteras under intervjuerna. Trost (2005) menar att 

en insamling av för mycket information gör det svårt att få överblick över relevanta detaljer i 

materialet. Vi vill med detta påpeka att intervjuguiden innehöll för många öppna frågor, då 

samtliga frågor besvarades med omfattande svar som därigenom förde med sig en lång 

transkriberingsprocess. 
 

7.3 Kritisk diskussion 

I denna del av arbetet kommer ett kritiskt resonemang runt teoretikern Charles Tilly att föras, 

då studien inbegriper hans teori om beständig ojämlikhet i studien. Tilly (2000) skriver om 

mekanismen exploatering som en av de mekanismer som upprätthåller den beständiga 

ojämlikheten mellan olika kategoripar. Den ojämna relationen mellan god man och huvudman 

är komplex i och med att huvudmannen är den gode mannens arbetsgivare. Tillys tankar om 

mekanismen exploatering blir därmed svårdefinierad i vår studie, egentligen är det kanske 
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huvudmannens som exploaterar sin gode man istället för tvärtom? Huvudmannen är 

arbetsgivare och betalar ut lön till den gode mannen för ett arbete som han   själv, på grund av 

olika anledningar, inte kan genomföra. Huvudmannen kan därmed ses som vinstindrivare då 

han använder sig av den gode mannens arbetskraft för egen vinning, i form av ett bättre liv 

fritt från ekonomiska dilemman. Detta kan också ses som en “dubbel exploatering” då 

huvudmannen betalar för att bli exploaterad. Detta problematiseras då huvudmannen, av olika 

anledningar, inte är förmögen att handa sin egen ekonomi. Därigenom blir det lättare för den 

gode mannen att begränsa huvudmannens ekonomi eftersom han praktiskt taget inte behöver 

argumentera eller ens förklara varför. Tilly (2000) menar att ojämlika kategoripar inte är 

föränderliga, vilket gör relationen mellan god man och huvudman komplicerad då 

huvudmannen är arbetsgivaren. Dock ställer vi oss kritiska till att huvudmannen betraktas 

som arbetsgivare och den gode mannen som arbetstagare, främst det första året av uppdraget, 

då vi genom våra intervjuer fick veta att de gode männens arvode betalas ut året efter. Detta 

problematiserar den kategoriella ojämlikheten, den gode mannen det första året, istället för att 

tjäna pengar gör av med pengar i form av bensin, fika m.m. 

      Resultatet av studien visar på att de gode männen har ett maktövertag i relationen till sin 

huvudman och därmed ska ses som den, enligt (Tilly 2000), överordnade kategorin. Här vill 

vi poängtera att, vilket presenterats resultat- och analysdelen, att de gode männen inte utför 

uppdraget på grund av pengarna. Arvodet är en liten summa och inget man kan leva på, vilket 

än mer problematiserar Tillys teori om exploatering, då de gode männen beskriver att de har 

tagit sig an uppdraget främst av de sociala aspekterna. Med bakgrund av detta så riktar vi 

kritik mot och anser att Tillys teori om beständig ojämlikhet inte fullständigt kan appliceras 

på alla de kategoripar samhället består av. 

      En annan intressant diskussion som bör föras fram med bakgrund av Tillys teori om 

beständig ojämlikhet är acceptansen av den ojämlikhet som återfinns överallt i vårt samhälle. 

Varför ska en socionom tjäna mer pengar än en undersköterska egentligen? Eller varför ska en 

verksamhetschef bestämma över verksamheten? Alla frågor leder fram till varför 

ojämlikheten är rättvis och självklar. När vi har diskuterat detta med varandra anser vi att 

ojämlikheten är rättvis och därmed något självklart. Detta på grund av att vi har 

möjlighetsansamlat genom kunskap och utbildning. Påpekas ska, att den rättvisa ojämlikheten 

vi diskuterar berör olika professioners status, med andra ord inte den som återfinns i olika 

människors levnadsförhållanden. Alla människor har rätt till ett dräglig liv, ojämlikheten som 

kommer till uttryck i till exempel hemlöshet anser vi inte vara självklar och rättvis. Dock 
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tolkar vi utifrån resultatet att de gode männen ser ojämlikheten mellan dem och huvudmännen 

som självklar och rättvis. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Godmanskap är ett intressant ämne att forska inom, framförallt då okunskapen om uppdraget 

är påtaglig och att det är ett relativt outforskat ämne. I intervjuerna framförde respondenterna 

kritik mot framförallt överförmyndarnämnden. Flera påpekade att det kände sig utelämnade 

och hade ingen tilltro till överförmyndarnämnden. Flera respondenter menade att det var 

tråkigt att de såg sig som en tillsynsmyndighet och därför inte hjälpte till med handledning i 

olika ärenden. Flera upplevde också att överförmyndarnämnden inte stod på deras sida i 

konflikter med till exempel anhöriga eller huvudmannen själv. Då det framkommit mycket 

kritik mot överförmyndarnämnden genom intervjuerna tycker vi att det skulle vara intressant 

att studera relationen och förhållningssättet mellan gode män och överförmyndarnämnden. 

Vad är egentligen överförmyndarnämndens uppgift? Och hur förhåller sig de gode männen till 

detta? 
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide 

 

Innan intervjun inleds kommer vi att göra en kort presentation av oss som intervjuare. 
 

Inledande frågor. 

Ålder? 

Kön? 

Vilken utbildning har du? 

Kan du säga något om när du började intressera dig för detta uppdrag? (Yrkesbakgrund) 

Har du varit aktiv i någon form av förening? 

Uppdraget som god man. 

Hur väcktes ditt intresse för uppdraget? 

Hur många huvudmän har du? 

Hur länge har du varit aktiv som god man? 

Hur ser du på din roll som god man, är den mer av stödjande karaktär eller styrande? 

Vad uppskattar du mest när det gäller ditt uppdrag som god man? 

Vilka kunskaper och erfarenheter anser du att en god man bör ha? 

Vad har din kommun bidragit med för kunskap i form av utbildning och information inför ditt 

uppdrag som god man? Anser du att kunskapen var tillräcklig? 

 

Uppdragets innehåll. 

Hur upplever du uppdragets olika delar, förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. 

 – Hur stor del av tiden lägger du på de olika delarna? 

Tycker du att det finns tydliga riktlinjer på vad som förväntas ingå i din roll/uppdrag som god 

man? 

Hur går det till när du träffar din huvudman för första gången? 

Upplever du att det förekommer några svårigheter med uppdraget? 

Har du någon gång blivit ifrågasatt i ditt arbete som god man? 

Hur uppfattar du att samverkan mellan olika myndigheter och anhöriga fungerar? 

 

Relationen/ Social interaktion 

Berätta om en situation i ditt uppdrag som du uppfattar som betydelsefull? 
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Hur arbetar du för att din huvudman ska känna sig trygg i er relation? 

Finns det någon situation med din huvudman som du i efterhand skulle gjort annorlunda? 

Berätta! 

Om det uppstår skilda meningar mellan dig och din huvudman, hur kommer ni fram till en 

överenskommelse? Finns det någon skillnad om det rör sig om ekonomiska kontra sociala 

aspekter? 

Hur hanterar du konfliktfyllda situationer, om det uppstår sådana? 

Definiera begrepp. 

Vi kommer att läsa upp 10 ord/begrepp och vill att du utifrån ditt uppdrag som god man svara 

på vad det första är du tänker på när du hör: 

•   

• Kontroll 

•   

• Övervakning 

•   

• Makt 

•   

• Stöd  & hjälp 

•   

• Respekt 

•   

• Relation 

•   

• Trygghet 

•   

• Kunskap 

•   

• Motivation 

•   

• Självbestämmande 

•  

•   

Inställning till uppdraget. 

Beskriv med fem ord vad som enligt dig kan betraktas som en idealisk god man. 
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Om du tänker på innan ditt uppdrag som god man inleddes kontra efter du blivit god man, har 

din inställning förändrats? 

Om möjlighet ges, skulle du vilja förändra något med uppdragets utformning och tillämpning, 

i så fall vad? Berätta! 

 

Avslutande frågor. 

Har du någon gång avsagt dig ett uppdrag eller funderat på det? Berätta? 

Är det något annat du skulle vilja förtydliga, berätta mer om eller fråga? 

 

Tack för DIN medverkan! 
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9.2 Följebrev 

Hej! 

 

Vi läser just nu vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Som ett av våra sista arbeten gör vi nu vårt examensarbete där vi valt att studera uppdraget 

som god man på närmare håll. 

Ni håller detta papper i er hand då Ni tidigare har anmält intresse av att delta i vår studie 

vilket vi är väldigt tacksamma för. 

Frågorna i vår intervjuguide handlar om det arbete ni gör som god man till en eller flera 

huvudmän som har en psykisk funktionsnedsättning. En tilläggsproblematik i form av en 

fysisk funktionsnedsättning är inte ett hinder, det viktiga för vår studie är att er huvudman kan 

göra sin röst hörd. Huvudmannen ska vara myndig. 

Syftet med studien är att förstå hur gode män agerar gentemot sina huvudmän i förhållande 

till uppdragets utformning. 
 

Att medverka i intervjun är helt frivilligt. Ni kan när som helst hoppa av under studiens gång 

och då raderas allt material ni har tillfört studien. 

Det empiriska material som inkommer från intervjuer kommer att förvaras på en 

lösenordsskyddad dator och kommer endast att användas för vårt forskningssyfte. Då 

uppsatsen är färdigställd kommer allt övrigt material att raderas. 

Intervjun kommer att spelas in för att ingenting ska missas i efterhand och möjliggöra ett 

kvalitetssäkert empiriskt material. På förfrågan kommer information som delgivits att döljas. 
 

Om ni önskar får Ni gärna ta del av den färdigställda uppsatsen. Vid förfrågan skickar vi den 

till er. Studien kommer även finnas tillgänglig på www.diva-portal.org som är ett 

institutionellt arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser på internet. 
 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Elina Olofsson   Jennie Olsson 
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9.3 Samtyckesbrev 

 

Samtycke. 
 

Härmed har jag tagit del av studiens syfte och förstått vad min deltagande innebär. 

Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in och att jag när som helst under 

studiens gång kan avbryta min medverkan utan att ange någon orsak. 

Jag har inga fler frågor i nuläget och medverkar gärna. 
 

Härmed får ni mitt samtycke att medverka i er studie. 
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