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Förord 

 

 

Denna rapport presenterar en kartläggningsstudie om ställföreträdarskap i Växjö kommun 
som genomfördes hösten 2014. Kartläggningen har genomförts med medel från 
Sunnerdahls Handikappfond och Arvsfonden.  

Kartläggningen grundar sig på en enkät till samtliga ställföreträdare i kommunen som i 
huvudsak har uppdrag för vuxna huvudmän. Med ställföreträdare avses god man och 
förvaltare enligt Föräldrabalken 11:4. Ett stort tack till alla gode män och förvaltare som 
tagit sig tid att svara på enkäten! 

Jag vill också tacka Linda Björk, Omsorgsförvaltningen och Hanna Fransson, 
Övermyndarenheten i Växjö kommun för gott samarbete.  

Författare till rapporten är Lottie Giertz. 

Växjö september 2015 

 

 

Lottie Giertz 
Universitetslektor 
Institutionen för socialt arbete 
Linnéuniversitetet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning.............................................................................................. 7  
 
Bakgrund…………………………………………………………………….9 
 
Syfte och frågeställningar……………………………………………………17 
 
Metod……………………………………………………………………… .19 
 
Resultat ..........................................................................................................21  
 
Slutdiskussion……………………………………………………………….51 
 
Referenslista ………………………………………………………………. 53 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Förkortningar 
 

FB     Föräldrabalken 

GM    God man 

HM   Huvudman, den person som har beslut om ställföreträdarskap 

JK     Justitiekanslern 

JO   Justitieombudsmannen 

LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

RiR   Riksrevisionen 

SFS   Statens författningssamling 

SoL   Socialtjänstlagen 

SOU  Statens offentliga utredningar 

ÖF     Överförmyndare 

ÖFN Överförmyndarnämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en kartläggningsstudie om ställföreträdarskap i Växjö kommun 
som genomfördes hösten 2014. Kartläggningen har genomförts med medel från 
Sunnerdahls Handikappfond och Allmänna Arvsfonden.  
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Med ställföreträdare avses god man och förvaltare enligt Föräldrabalken 11:4. 
Kartläggningen syfte var att undersöka rättsliga ställföreträdares bakgrund avseende till 
exempel ålder, kön och utbildning. Vidare undersöks ställföreträdarnas uppfattningar om 
uppdraget och deras syn på sin egen kompetens. Enkäten innehöll såväl fasta 
svarsalternativ av kvantitativ karaktär som öppna frågor. Kartläggningen grundar sig på 
en postenkät till samtliga 362 ställföreträdare i kommunen som huvudsakligen har 
uppdrag för vuxna huvudmän. Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till 73 procent.  

Det är något fler kvinnor än män som är ställföreträdare i Växjö kommun. Knappt hälften 
är över 65 år och har pension som försörjning. Högskoleutbildning är den vanligaste 
utbildningsbakgrunden. 

Anledningen till att man har börjat med uppdraget har, för knappt hälften, varit en 
anhörigs eller bekants behov. Många kommenterar också att de i sitt arbete eller i 
bekantskapskretsen mött behovet eller uppdraget och på så sätt övervägt ett eget 
engagemang.   

Många har efter det första uppdraget tagit ytterligare uppdrag. Tre fjärdedelar av 
ställföreträdarna anger att de inte kände huvudmannen när de startade med de uppdrag de 
idag är engagerade i. Nästa hälften av de svarande har haft uppdrag som god man eller 
förvaltare i högst fem år.  

Det är 75 procent av de svarande som har ett eller högst två uppdrag. Den största gruppen 
har endast ett uppdrag. Ställföreträdarna anger utvecklingsstörning och psykiska problem 
som de två största grupperna bland huvudmännen. Ställföreträdaren kan formellt ha ett till 
tre deluppdrag; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. I denna studie har de 
oftast alla tre uppdragen. 

Den genomsnittliga huvudmannen är under 65 år och har grundskola som högsta 
utbildningsnivå. Huvudmannen har pension (pension, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning) som försörjning.  Det vanligaste är att huvudmannen och 
ställföreträdaren träffas minst en gång månaden i huvudmannens hem. 

Syftet att bevaka ekonomi, rättigheter och skapa förutsättningar för ett bra liv anges som 
de viktigaste funktionerna i uppdraget. Dessa tre delar kan sägas motsvara de tre delar 
som uppdraget formellt innebär; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Till 
detta kommer funktioner som kan beskrivas som att vara en social kontaktperson, som 
ger stöd på lite olika områden men framför allt är en ”kompis”. 

Uppdraget upplevs som viktigt men samtidigt svårt av de svarande ställföreträdarna. Det 
är tidskrävande och ställer krav på god kunskap om samhälle och lagstiftning samt 
ekonomisk redovisning. De svarande önskade mer kunskap om ekonomi och speciellt den 
årliga redovisningen samt om olika former av funktionsnedsättningar och konsekvenser 
av dessa i vardagen. Ställföreträdarna beskriver mötet med personer som har psykiatriska 
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diagnoser som svårt att hantera, de hamnar i komplexa situationer där till exempel hot 
förekommer. Regelverket var fram till årsskiftet 2014/2015 så formulerat att det var svårt 
att avsluta ett uppdrag, vilket upplevdes som svårt när relationen till huvudmannen av 
olika anledningar har havererat. Uppdraget kan också ta vändningar som man som 
ställföreträdare inte känner sig kompetent till, med komplicerade testamenten eller 
fastighetsförsäljningar.  

Trots svårigheter så menar de flesta att de tycker det är ett mycket givande uppdrag där 
de känner att de fyller en mycket viktig funktion som medmänniska för en utsatt individ 
men också att de som ställföreträdare fyller en viktig samhällsfunktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund  
Denna rapport ingår som en del i ett större forskningsprojekt där utgångspunkten är att 
undersöka förutsättningar för personer med olika funktionsnedsättningar att tillvarata sin 
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rätt genom en formell eller informell ställföreträdare. I projektet har framkommit att det 
finns en kunskapslucka vad det gäller formellt rättsligt ställföreträdarskap, det saknas 
nationell och kommunal dokumentation om såväl ställföreträdare som om deras 
huvudmän.  I den här föreliggande rapporten är fokus på vem den rättsliga 
ställföreträdaren är och vilka personer som företräds av en god man eller förvaltare. 

Människor som har nedsatt beslutsförmåga av någon orsak, oftast en 
funktionsnedsättning, och därför inte kan hantera sin egen ekonomi eller föra sin egen 
talan kan få en god man eller förvaltare som rättslig ställföreträdare. Ställföreträdaren är 
därför en betydelsefull aktör i relation till såväl ekonomiska instanser som statliga och 
kommunala myndigheter. God man eller förvaltare är vanligt för personer med 
utvecklingsstörning och autism, personer med demens och till personer som av andra 
orsaker har en nedsatt beslutsförmåga.  

Med nedsatt beslutsförmåga avses begränsningar i förmågan att förstå och värdera 
information och sammanhang och att förstå och handla i relation till möjliga 
konsekvenser av informationen. Nedsatt beslutsförmåga kan uppkomma av olika orsaker. 
Vanligast är kognitiva funktionsnedsättningar, det kan till exempel vara i form av en 
utvecklingsstörning eller en demenssjukdom. Kognitiva funktionsnedsättningar som 
påverkar beslutsförmågan, kan även uppkomma som följd av neurologiska sjukdomar. 
Svåra psykiatriska störningar, missbruk och trauman av olika slag kan ge upphov till ett 
behov av stöd för att sköta ekonomiska angelägenheter eller stöd för att föra den 
enskildes talan i olika sammanhang (Lantz m.fl., 1998). De största diagnosgrupperna som 
har en ställföreträdare är, enligt SOU 2004:112 följande: demenssjukdom, 
utvecklingsstörning, autism, psykiska funktionshinder, somatiska sjukdomar och 
missbruk. 

Historik och lagstiftning 
Lagstiftning som styr förmyndarskap har förändrats genom åren. Möjligheten att 
omyndigförklara en person över 18 år är idag borttagen. Fram till år 1924 reglerades 
omyndighetsförklaringar av 1734 års lag. År 1924 infördes förmyndarskapslagen (SFS 
1924:320) men grundstrukturen från tidigare lagstiftning behölls. År 1949 inarbetades 
lagen om förmyndarskap i Föräldrabalken. Där skiljs omyndiga barn från omyndiga 
vuxna men ingår båda i det som kallas Föräldrabalken.  

Fram till 1989 omyndigförklarades personer som inte hade full beslutsförmåga, nedsatt 
intellektuell förmåga eller som inte kunde föra sin egen talan av andra orsaker. En 
omyndigförklaring medförde stora ingrepp i den enskildes liv. År 1986 kom en ny 
utredning med förslag att förmyndare skulle tas bort helt för personer över 18 år och 
ersättas av förvaltare eller god man (SOU 1986:50). Grunden för förändringen var synen 
på den enskilde som fullvärdig medborgare med rätt att till exempel rösta, oavsett 
hälsotillstånd.  
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Den 1 januari 1989 trädde nya lagändringar på området i kraft. Det innebar att 
möjligheten att omyndigförklara en vuxen person togs bort och ersattes av de mindre 
ingripande åtgärderna god man eller förvaltare. Uppdragen som god man eller förvaltare 
ska anpassas till den enskildes behov för att innebära så lite ingripande som möjligt. Vid 
beslut om god man behåller individen sin rättshandlingsförmåga och individen ska i 
största möjliga utsträckning vara informerad och lämna samtycke till beslut i olika frågor. 
Förvaltare är mer begränsande för individen än god man är. Skillnaden mellan 
godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes 
samtycke för sina åtgärder utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för 
dennes räkning. Inte heller är domstolens anordnande av förvaltarskap beroende av att 
individen samtycker till åtgärden. En annan skillnad är att den som har god man behåller 
sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan 
den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren 
övertar. Hur omfattande förvaltarskapet ska vara beslutas av rätten i varje enskilt fall. 
Såvida inte domstolen beslutar särskilt att förvaltarskapet ska omfatta det, så behåller 
huvudmannen rätten att ingå avtal om arbete samt rätten att själv disponera över 
tillgångar denne själv förtjänat genom eget arbete eller genom gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande efter att förvaltarskapet 
inrättats. 

Användningen av förvaltarskap ska vara restriktiv. Förvaltarskap får inte anordnas, om 
det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre 
ingripande sätt får hjälp. Det kan till exempel vara stöd av anhöriga. Förvaltaren har inom 
ramen för förvaltaruppdraget ensamt ansvar över den enskildes egendom och företräder 
denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Den enskilde behåller sin rösträtt.  

En god man eller förvaltare ska företräda individen endast i de funktioner där ett behov 
av ställföreträdarskap föreligger. Stödet är uppdelat i tre olika funktioner enligt 
föräldrabalken kap. 11:12. 

-   bevaka rätt, i de fall en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att 
han 
    eller hon inte kan bevaka rättigheter och skyldigheter 
-   förvalta egendom, i de fall en person inte själv har förmåga att förvalta pengar och 
annan 
    egendom.  
-   sörja för  person, i de fall en person inte har förmåga att överblicka sina personliga 
    angelägenheter. 
 

Organisation 
År 2004 hade omkring 60 000 personer i landet god man som ställföreträdare. Cirka 
30 000 personer hade samma år ställföreträdare i form av förmyndare eller förvaltare. 
Förmyndare gäller endast personer som är under 18 år, som är den svenska 
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myndighetsåldern. Totalt förvaltade landets 88 000 ställföreträdare tillgångar värda 17,5 
miljarder kronor år 2009 (RiR 2009:31).  

Rättsligt ställföreträdarskap är i Sverige reglerat enligt lag och ansvaret fördelas på olika 
samhällsnivåer. Systemet med tingsrätt, länsstyrelse, överförmyndare och ställföreträdare 
är till för att värna den enskildes intressen och rättsskydd. Tingsrätten beslutar om 
ställföreträdarskap och är den instans som enligt lagen också ska utreda behov av 
ställföreträdare och förordna ställföreträdare. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över 
överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren är den instans som i praktiken rekryterar 
och utbildar ställföreträdare samt utreder behov av god man respektive förvaltare (RiR 
2009:31).  

 

Tabell 1. Ställföreträdarsystemet; aktörer, samhällsnivå och uppdrag. 

           Aktör               Samhällsnivå                            Uppdrag              
Staten Riksdagen Lagstiftning på 

området:  
Föräldrabalken 

Staten Regeringen Styrning av 
länsstyrelserna 
Tillsyn genom JO, JK, 
RiR 

Staten Länsstyrelsen Tillsyn av 
överförmyndarna och 
rådgivning 

Staten  Tingsrätten 
 

Beslutar om och 
förordnar formellt  
om ställföreträdare 

Kommun Överförmyndar-
myndigheten 

Utredning, rekrytering 
och tillsyn av 
ställföreträdarna 

Individ Ställföreträdaren; 
god man, förvaltare eller 
förmyndare 

Uppdrag att hjälpa 
huvudmannen 

 

         Källa: Riksrevisionen 2009:31 utveckling av figur s. 20. 
 

 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet med ansvar för tillsynen av 
ställföreträdare. Kommunfullmäktige i varje kommun väljer en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd (större kommuner) för varje mandatperiod. Från och med den 1 juli 
2006 kan två eller flera kommuner även bilda en gemensam överförmyndarnämnd. 
Uppdraget som överförmyndare eller ledamot i en överförmyndarnämnd är ett 
förtroendeuppdrag. Det krävs inga speciella kvalifikationer för att bli vald till 
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överförmyndare. Enda kriterierna är att personen ska vara folkbokförd i kommunen och 
ha rösträtt vid val till kommunfullmäktige. Personen får inte heller vara i konkurs eller ha 
förvaltare.  

Individen kan själv ansöka om stöd av en rättslig ställföreträdare men vid uppenbara 
behov kan ärendet aktualiseras av andra. Om en person med behov av god man eller 
förvaltare, inte själv ser sitt behov, ska behovet styrkas genom ett läkarintyg. Tingsrätten 
ska också inhämta den närmaste omgivningens åsikter i frågan. Att få en god man är i 
princip frivilligt om den enskilde själv har förmåga att ta ställning. Inflytande är ett 
begrepp som används i de utredningar som gjorts rörande ställföreträdarskap. I 1974 års 
tillägg till Föräldrabalken infördes möjligheten att förordna en ställföreträdare även om 
den enskilde inte samtyckte. Denna möjlighet skulle användas restriktivt men när 
individen inte kunde föra sin egen talan på grund av psykisk ohälsa eller andra skäl kunde 
rätten bortse från kravet på individens samtycke. Detta för att skydda så väl den enskilde 
som tredje man (Odlöw, 2005:135). Undantag från samtyckekravet ska styrkas med ett 
läkarintyg. 

Tingsrätten ska utse och förordna en person som är lämplig till god man eller förvaltare. 
Anhöriga kan förordnas om någon av huvudmannens nära anhöriga åtar sig uppdraget 
och om möjligt huvudmannen lämnar samtycke.  

 

Uppdraget 
Uppdraget som god man eller förvaltare är ett frivillighetsuppdrag och utförs till största 
delen av lekmän. Det formella kravet enligt Föräldrabalken är att det ska var en rättrådig, 
erfaren och lämplig person, det finns inga specificerade krav på utbildning eller 
yrkeserfarenhet (FB 11:12). Överförmyndaren ska sedan 2015-01-01 utbilda de 
ställföreträdare som rekryteras men har fram till detta datum inte haft någon skyldighet 
att göra det. Utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska 
överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket kan knytas till om personen 
genomgått lämplig utbildning (Prop. 2013/14:225). 

Den som har fått en rättslig ställföreträdare kallas för huvudman. I den följande texten 
används därför huvudman som beteckning. Överförmyndarmyndigheten ska ha insyn i 
och ansvar för kontroll av hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. I lagstiftningen ställs 
krav på ställföreträdarens dokumentation och årsredovisning av uppdraget förvalta 
egendom. Kraven är inte lika tydliga vad det gäller hur överförmyndaren/nämnden ska 
bevaka att ställföreträdaren fullgör sina uppdrag att bevaka rätt och sörja för person. 
Ställföreträdarens handlingar ska grunda sig på principen om huvudmannens bästa.  

…alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde /…/ den enskildes medel skall i skälig 
omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt (SFS 
1949:381, kap. 12, 3-4 §) 
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En ställföreträdare ska ha god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden, 
vilket medför att anhöriga kan vara lämpliga, enligt SOU 2004:112 s. 549 ff. Enligt de 
nya tilläggen (2015-01-01) till lagen kan den enskilde önska att bli företrädd av en viss 
person och då ska denne utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig 
uppdraget. För att bilda sig en uppfattning om huvudmannens situation bör 
ställföreträdaren ha regelbunden personlig kontakt med personen direkt men en viss 
kontakt kan också ske genom till exempel anhöriga eller anställda i omsorgsvården. SOU 
2004:112 trycker på att det är angeläget att ställföreträdaren skaffar sig en egen 
uppfattning och inte bara bygger sin kunskap om individen på andrahandskontakter. Krav 
på ställföreträdarens personliga engagemang och arbetsinsats är inte tydligt reglerat. 

Ställföreträdaren har rätt till arvode. Överförmyndarmyndigheten beslutar om arvodets 
storlek enligt lokala regler och generella rekommendationer. Den beslutar också om 
arvodet ska betalas av huvudmannen själv eller av kommunen, vilket är beroende av 
individens ekonomiska situation. Arvodet skiftar mellan kommuner och är beroende av 
uppdragets omfattning, vid undersökningstillfället varierade arvodet ungefär mellan 8 
000 – 18 000 kronor per år i länet. De flesta ställföreträdare har ansvar för mellan en och 
ett par huvudmän upp till ett tiotal huvudmän per person, enligt Riksrevisionen 
(2009:31). Enligt de nya tilläggen i lagen (2015-01-01) ska en god man eller förvaltare 
inte utses för fler uppdrag än personen klarar av (Prop.2013/14:225). 

Personer som har ett uppdrag som ställföreträdare omfattas inte av sekretesslagstiftningen 
(SFS 2009:400). En ställföreträdare har en viss skyldighet att kommunicera sina åtgärder 
med huvudmannens make eller sambo.  

I enlighet med nu gällande lagstiftning rörande god man ska en god man inhämta 
huvudmannens samtycke om han eller hon kan ge uttryck för en åsikt. Enligt 
Föräldrabalken (12:3-4) ska alltid en god man handla på det sätt som bäst gagnar 
personen. Hänsyn ska tas till individens inställning om det är möjligt. Huvudmannen har 
rätt till beslutsdeltagande men hur detta ska verkställas är inte preciserat, enligt Odlöw 
(2005:264). Regeringen tillsatte en utredning år 2002 för att bland annat se över 
regelverket om ställföreträdare för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. Utredningens 
slutbetänkande presenterades 2004 där utredaren framhåller individens autonomi och 
frivilliga medverkan som väsentliga. Särskilt betydelsefullt är också respekten för 
individens värdighet (SOU 2004:112, s.68). I slutbetänkande föreslås att den enskildes 
välbefinnande också ska skrivas in som ett rättesnöre för en ställföreträdares handlingar. 
Utredningen förordar att den enskilde ska ha ett aktivt inflytande över vilken person som 
utses till god man/förvaltare.  

Den 1 januari 2015 trädde nya regler i Föräldrabalken i kraft (Regeringsproposition 
2013/14:225 "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltar”). Tingsrätten, som är den 
som beslutar om anordnande och upphörande av ställföreträdarskap gavs möjlighet att 
uppdra åt överförmyndarnämnden att inhämta utredning i ärenden om anordnande av 
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godmanskap och förvaltarskap. Detta innebär i praktiken att tingsrätten kan komma att 
överlämna ansvaret för utredning på överförmyndarnämnden. En skärpt kontroll av de 
som utses till ställföreträdare införs, bland annat genom ökad kontroll av 
belastningsregistret. Det är nu också lättare att lämna ett uppdrag. Gode män och 
förvaltare ges fr.o.m. 2015-01-01 rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon 
ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och  

Under år 2014 har ett förslag till lag om framtidsfullmakter i vissa fall för anhöriga 
lämnats till regeringen (Ds 2014:16). Förslaget innebär att en ny lag kan komma att 
införas från 1 januari 2016. Genom den föreslagna lagen införs en ny typ av fullmakter, 
framtidsfullmakter, som träder i kraft när en fullmaktsgivare är ur stånd att ha hand om de 
angelägenheter som fullmakten avser. Tanken är att skapa ett system med fullmakter som 
ska vara enkelt och ha en privaträttslig karaktär med tillräckliga krav på rättssäkerhet. För 
den enskilde innebär förslaget att nya möjligheter skapas för att få sin rätt och sina behov 
tillgodosedda utan att en formell rättslig ställföreträdare utses. I förslaget anges att 
fullmakten ska registreras hos överförmyndaren när den ska träda i kraft. Förslaget 
innebär att fullmaktsgivaren ska kunna besluta att fullmäktigen ska lämna årlig 
redovisning till överförmyndarnämnden. Detta innebär dock endast att redovisningen ska 
lämnas till överförmyndarnämnden, inte att den ska granskas. Överförmyndarnämnden 
ges genom förslaget rätten att ingripa i fullmaktsförhållandet och besluta att fullmäktigen 
inte längre får bruka fullmakten om någon uppmärksammar överförmyndarnämnden på 
att fullmäktigen gör sig skyldig till t.ex. missbruk av eller försummelse vid utövandet av 
uppdraget. 

De två största grupperna med behov av rättsliga ställföreträdare är personer med en 
utvecklingsstörning och personer med en demenssjukdom (SOU 2004:112). I takt med att 
befolkningens medellivslängd stiger ökar antalet personer som drabbas av någon 
demenssjukdom (Prince, et al, 2010).  Omkring åtta procent av personer 65 år eller äldre 
drabbas, medan nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom, 
enligt Socialstyrelsen (2012).  Socialstyrelsen beräknade år 2012 att ungefär 160 000 
personer levde med någon form av demenssjukdom och årligen insjuknar ytterligare cirka 
25 000 personer i Sverige. En demenssjukdom ger upphov till successiv förlust av 
funktioner och förändrade beteendemönster. Det gör att förmågan att hantera det dagliga 
livet avtar och det gäller även förmågan att förstå information, minnas och att göra sig 
förstådd. Med detta behöver då den enskilde stöd och hjälp. Med det ökande antalet äldre 
och därmed stigande mängden personer med demens innebär det att människor med 
behov av stöd från en ställföreträdare har stigit och kommer att fortsätta att öka (Doron 
2002). Framtidsfullmakter kan komma att spela en stor roll för denna grupp. 

Intellektuella funktionsnedsättningar leder ofta till nedsatt beslutsförmåga framför allt 
beroende på kognitiva begränsningar. Den största gruppen är personer med en medfödd 
funktionsnedsättning i dagligt tal; en utvecklingsstörning.  Nedsättningen ska ha inträffat 
före 16 års ålder och i vissa sammanhang anges IQ under 70 som en klassificeringsnorm. 
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Personer med utvecklingsstörning utgör en mycket heterogen grupp och i gruppen 
förekommer ett stort antal individer som har flerfunktionshinder, till exempel 
begränsningar av syn och hörsel eller rörelsehinder.  Utvecklingsstörning ger rätt till stöd 
enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det var år 2014 cirka 
67 000 personer i Sverige som har minst en LSS-insats (Socialstyrelsen, 2015). Med stöd 
kan individen få möjlighet att efter sin förmåga ta beslut. Det kräver ett arbete med såväl 
individen som personer i den närmaste omgivningen, visar till exempelvis Stancliffe, 
m.fl., 2000. De menar att ställföreträdare behöver ha kunskap om hur de kan göra 
brukarna delaktiga i för dem väsentliga beslut. För den grupp som har en intellektuell 
funktionsnedsättning är behovet av ställföreträdare i någon omfattning och grad oftast 
livslångt. 

Riksrevisionsverket påtalade 2009 att fortlöpande systematisk dokumentation behövde 
utvecklas på området (2009:31). Varken på nationell, regional eller kommunal nivå finns 
idag dokumentation som preciserar det rättsliga ställföreträdarskapets aktörer. Det saknas 
samlad kunskap om ställföreträdare och huvudmän. Sedan 2015-01-01 åläggs 
Länsstyrelsen att framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i 
Sverige som har god man eller förvaltare (Prop.2013/14:225).  

Människor som har nedsatt beslutsförmåga tillhör ofta någon av samhällets mest utsatta 
grupper. Det är en person som på grund av nedsatt beslutsförmåga, nedsatt förmåga att 
kommunicera sin vilja och sina behov eller på annat sätt nedsatt förmåga att hantera sin 
ekonomi eller att bevaka sina rättigheter som har en formell eller informell 
ställföreträdare. Ställföreträdaren är därför en betydelsefull aktör i relation till såväl den 
enskilda individen som ekonomiska instanser samt statliga och kommunala myndigheter. 
Formellt ställföreträdarskap är ett formellt samhällsuppdrag för olika grupper av utsatta 
individer. Vi har idag mycket begränsad kunskap om vilka personer som innehar 
uppdraget och det finns också sparsam kunskap om relationen mellan ställföreträdare och 
huvudman och vem huvudmannen är. 
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Syfte och frågeställning 
Detta forskningsprojekt handlar om att kartlägga ställföreträdarskapet för vuxna personer 
i Växjö kommun.  Huvudman är den formella beteckningen på den person som har ett 
beslut om ett rättsligt ställföreträdarskap. Med ställföreträdare avses en person som för en 
vuxen persons talan och tar beslut för denne.  
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Sverige har idag tre samtidigt existerande ställföreträdarskap för vuxna personer och det 
saknas kunskap om konsekvenser för den enskilde av detta förhållande. 
Ställföreträdarskap kan vara informellt utan ett rättsligt mandat via en anhörig, vilket är 
den form som ofta gäller äldre personer och personer med en utvecklingsstörning (SOU 
2004:112). Företrädaren är då vanligen make/maka eller föräldrar. 

Ställföreträdarskapet kan också vara ett tingsrättsbeslut om en formell rättslig 
ställföreträdare. Det kan då enligt svensk lag antingen vara en stödperson genom god man 
eller en ersättare genom en förvaltare (Föräldrabalken 11:4). God man och förvaltare kan 
vara en anhörig eller bekant till den äldre eller en helt utomstående person. I båda fallen 
är det tingsrätten som beslutar och förordnar. Frågor om ställföreträdarskap för vuxna 
personer i Sverige utreddes under början på 2000-talet (SOU 2004:112). Det resulterade 
inte i förändringar i lagstiftningen.  

Den svenska lagstiftningen inom social omsorg och sjukvård bygger på frivillighet och 
individens självbestämmande vilket innebär att utformningen inte tar hänsyn till den stora 
grupp människor som saknar förmåga att aktivt påverka sin tillvaro eller samtycka till 
stöd (Rynning, 1994; Söderberg, Ståhl & Melin Emilsson 2013). Att inte till fullo förstå 
situationen eller de val man ställs inför försätter individen i en utsatt position där stödet 
av andra tillförlitliga personer är av stor vikt (Karp & Wood ,2006; Jönsson & Harnett, 
2012; Melin Emilsson 2013). En rättslig ställföreträdare kan utgöra en förutsättning för 
att den enskilde ska få tillgång till insatser via välfärdssystemen. LSS – lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade är till exempel tydlig med att det är den enskilde 
eller en god man som ska ansöka om insatser via lagen. 

Det finns sparsamt med forskning i Sverige om det rättsliga ställföreträdarskapet. 
Forskningen har fokuserat på lagstiftningens intentioner och form och lyfter fram de 
rättsliga oklarheter som finns i dagens lagstiftning generellt (Odlöw. 2005) och för en 
specifik grupp, människor med intellektuella funktionsnedsättningar (Fridström Montoya, 
2015).  

Den här redovisade studien utgör en delstudie i ett större forskningsprojekt om 
ställföreträdarskap för utsatta grupper. I ambitionen ligger att förstå informellt och 
formellt ställföreträdarskap och dess roll ur en social, praktisk och ekonomisk aspekt. 

 

 Syftet med denna deskriptiva delstudie är att kartlägga och analysera ställföreträdarskap 
för vuxna personer i Växjö kommun och dem som har ställföreträdare. De specifika 
frågor som denna rapport besvarar är:  

Vem eller vilka personer företräder en vuxen person med nedsatt beslutsförmåga och med 
vilket uppdrag?  
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Vilka funktioner tillskriver ställföreträdarna uppdraget? Vem är huvudmannen enligt 
ställföreträdarna? 

Vilken kompetens och vilka erfarenheter finns hos den formelle ställföreträdaren och 
vilka kunskaper efterfrågas av ställföreträdarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar om vem eller vilka personer som 
företräder en vuxen person med nedsatt beslutsförmåga valdes en enkätstudie. Studien är 
etikprövad vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr 2013/430-31).  
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Ett samarbete fanns etablerat med Växjö kommun i Allmänna Arvsfondsprojektet ”Min 
mening”, varför kommunen tillfrågades om deltagande i studien. Växjö kommun 
samtyckte till ett samarbete och genom överförmyndarnämnden erhölls adressregister till 
samtliga ställföreträdare i kommunen med uppdrag till personer över 18 år.  

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågor utformades en enkät. Enkäten har framför 
allt ett kartläggande syfte. Enkäten innehåller tolv frågor med fasta svarsalternativ som 
kartlägger ställföreträdaren vad gäller till exempel kön, ålder, sysselsättning, utbildning, 
antal uppdrag mm. För att få svar på studiens mer kvalitativt inriktade frågor om 
erfarenheter, kompetens och uppfattning om uppdraget utformades också ett mindre antal 
öppna frågor på dessa teman. Enkäten ger också ställföreträdaren möjlighet att besvara tio 
motsvarande kartläggningsfrågor med fasta svarsalternativ om huvudmannen/männen. 

Undersökningen är en totalundersökning av hela populationen i Växjö kommun vid 
undersökningstillfället. I september-oktober 2014 skickades enkäten ut med post till 
ställföreträdare för vuxna i kommunen, till totalt 362 personer. Utskicket innehöll 
förutom enkäten även ett missivbrev och frankerat svarskuvert. Efter en påminnelse så 
var det totalt antal besvarade enkäter 265 stycken, det ger en svarsfrekvens på 73 %, 
vilket kan betraktas som tillfredställande. 

Bortfallet är 27 % eller 97 personer. Bortfallet består av två personer som av posten anges 
som okänd adressat och tre som anges som avflyttade. Enkäten följdes inte åt av 
information på annat språk, vilken kan ha orsakat ett visst bortfall. I övrigt är 
bortfallsorsaken okänd. 

Enkäterna har hanterats konfidentiellt för att skydda de svarande ställföreträdarna och de 
huvudmän de företräder. Enkäten är efter inkommandet numrerat och kopplingen till 
person borttagen (Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Dnr 2013/430-31). 

Kartläggningsdelen av enkäten har matats in i databearbetningsprogrammet SPSS och 
analyserats med statistiska metoder. Materialet redovisas i tabellform och löpande text.  
Bearbetningen av enkätsvaren ger en deskriptiv bild av ställföreträdare i Växjö kommun. 

För att analysera textsvaren på de öppna frågorna har svaren kategoriserats i teman. 
Denna tematisering har behandlats med kvalitativ textanalys med en helhetsinriktning 
(Holme & Solvang, 1997).  

 

Två personer i projektet har var för sig läst igenom textmaterialet och kodat och 
tematiserat det och därefter har en systematisk analys gjorts på den sammanlagda texten 
med utgångspunkt i de gemensamma teman som framkommit. I resultatkapitlet redovisas 
de analytiska temana i löpande text och illustreras med citat ur enkätsvaren.  
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Resultat  
I de följande avsnitten redovisas resultatet av enkätstudien, vilket ger svar på vilka 
personer som utgör ställföreträdargruppen och de huvudmän dessa ansvarar för. 
Redovisningen bygger på kartläggningsfrågorna och de öppna frågor som förekom i 
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enkäten. Kartläggningsfrågorna redovisas i tabellform och löpande text och de öppna 
frågorna redovisas som citat i löpande text. 

Vem är ställföreträdare? 

Undersökningen genomfördes i Växjö kommun under hösten 2014. Växjö kommun hade 
då cirka 86 000 invånare med Växjö som centralort. Cirka 63 500 personer bodde i Växjö 
stad, i kommunen finns ytterligare sex större tätorter med en befolkning på mellan 700 
och 2 300 personer. År 2014 var det totala antalet registrerade huvudmän 674 stycken i 
Växjö kommun varav 582 hade beslut om god man och 92 stycken hade beslut om 
förvaltare. Det totala antalet gode män/förvaltare i Växjö kommun uppgick den 1 juni till 
377 stycken, varav 15 enbart hade uppdrag för ensamkommande barn. I studien har en 
totalundersökning genomförts med undantag för de 15 gode män som enbart hade 
uppdrag som förmyndare för ensamkommande barn. Det innebär att alla ställföreträdare 
som hade uppdrag för minst en vuxen huvudman erhöll enkäten. Det totala antalet 
svarande är 265 personer av 362 möjliga. 

Drygt hälften av de ställföreträdare som besvarat enkäten är kvinnor (54 %). Av det totala 
antalet personer som besvarat enkäten är de flesta över 45 år (90,6 %). Ställföreträdarna 
är i många fall pensionärer.  Knappt hälften är 65 år eller äldre (48,7%) och totalt är 30 
personer över 75 år. Könsfördelningen är jämn över 65 år, under 65 är det något fler 
kvinnor.  

 

Tabell 2. Åldersfördelning på ställföreträdare i Växjö kommun 

 

Den grupp människor som har uppdrag som ställföreträdare tillhör den äldre delen av 
befolkningen och uppbär pension. Det framkommer i kommentarerna i enkäten att 
uppdraget uppfattas som tidskrävande, vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med 
förvärvsarbete. Över hälften har vid tidpunkten för enkäten pension som försörjningskälla 
(55 %) vilket är beroende av åldersfördelningen på de svarande. Det är 38 % som 
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förvärvsarbetar. Det visar att det är ett fåtal som inte har annan inkomst än arvodet för 
ställföreträdarskapet. I gruppen ”annan” återfinns ett antal personer som har 
sjukersättning och ett tiotal som är egna företagare. I tabell 3 visas ställföreträdarens 
sysselsättning eller försörjning. 

Tabell 3. Sysselsättning/försörjning för ställföreträdare 

Ställföreträdarens 
sysselsättning/försörjning           Frekvens               Procent 

 fast anställning 95 36,0 

tillfällig anställning 5 1,9 

studerar 2 0,8 

har pension 145 54,9 

annan sysselsättning 

ej svar 

17 

1 

6,4 

 

Totalt 265                      100,0 
 

Kartläggningen gäller också ställföreträdarnas högsta utbildningsnivå. Många har en 
högskoleutbildning, det uppgår till 42 % av dem som besvarat enkäten. Det är 34,5 % 
som har en gymnasieutbildning och övriga har folkskola, grundskola eller annat. Det är 
fler kvinnor än män som har gymnasieskola eller högskola.  

Utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan vara orsaken till att man valt att börja som 
ställföreträdare menar flera svarande. Nedanstående citat visar några svar från de öppna 
frågorna.  

Som studiekonsulent på vårdutbildning arbetade jag med verksamhet för 
utveckling av personer med utvecklingsstörning. 

Jag ville ha något att göra som pensionär. Eftersom jag varit personalchef 
hade jag en bra bakgrund.  

Anledningen till att man började som god man eller förvaltare varierar i övrigt. Som 
framgår av tabell 4 har nästan hälften svarat att det var en anhörig/familjemedlems eller 
bekants behov som orsakade att man startade som god man eller förvaltare.  

 

 

Tabell 4. Anledning till första uppdraget fördelat på ställföreträdarens 
sysselsättning 

Ställföreträdarens Anledning till första uppdrag Total 
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sysselsättning 
anhörigs 

behov 

bekants 

behov 

ÖF mynd. 

tog 

kontakt 

Information 

i media 

annan 

orsak 

 fast anställning 39 11 7 6 33 96 

tillfällig anställning 1 0 1 1 2 5 

studerar 1 0 1 0 0 2 

 pension 47 15 31 16 36 145 

annan 

ej svar 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 

16 

1 

Total 92 28 42 24 78 265 
 

Ovanstående tabell visar anledningen till att de svarande tog sitt första uppdrag i relation 
till nuvarande sysselsättning. Det kan vara överförmyndaren som initierar kontakt och 
efterfrågat att personen ska börja som ställföreträdare. I studien gäller det 16 % av de 
svarande.  Svaren visar att överförmyndaren frågar människor som gått i pension.  Flera 
som har börjat vara god man till en anhörig eller bekant har sedan fortsatt att ta på sig 
ytterligare uppdrag, vilket kan vara intressant ur rekryteringssynpunkt. Andra har fått 
frågan av bekanta eller sett verksamheten i sitt yrkesliv, vilken nedanstående 
kommentarer visar. 

En bekant som var god man och skulle flytta, frågade mig om jag kunde ta över 
eftersom jag också kände huvudmannen. 

Min pappa är god man så jag tänkte att jag skulle prova. 

Jag har jobbat i vården så jag har sett betydelsen av god man för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Tio procent anger att de genom media fått information eller att ett intresse för uppdraget 
uppkommit genom media. Det kan vara nyhetsartiklar eller annonser från 
överförmyndarnämnden, vilket framgår i nedanstående kommentar. 

Känt många år att det vore något för mig så när de sökte så anmälde jag mig. 

Ett fåtal anger att de startat med uppdraget av ekonomiska skäl. Uppdraget är inte en 
löneanställning utan ett arvoderat uppdrag. I enkäten är det ett antal ställföreträdare som 
menar att arvodet är lågt satt och inte motsvarar den arbetsinsats man faktiskt gör. Någon 
enstaka person anger dock arvodet/inkomsten som ett skäl att ta uppdrag. 

Behovet var stort [av ställföreträdare] och jag behövde pengarna, inkomsten. 

Nedanstående tabell visar relationen mellan ställföreträdarens ålder och anledningen till 
att man börjat som ställföreträdare. Anledningarna ser ut att fördela sig lika på gruppen 
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över 65 år som på gruppen yngre än 65 år.  Det är lika vanligt bland yngre som äldre att 
det är en anhörigs behov som gör att man börjar.  

 

Tabell 5.  Anledning till första uppdrag fördelat på ställföreträderas ålder 

Ställföre-
trädarens ålder 

Anledning till första uppdrag 

Totalt 

en anhörigs 

behov 

en bekants 

behov 

Överförmyn

d tog 

kontakt 

information 

media 

annan orsak 

 

 26-45 9 1 0 2 13   25 

46-65 39 13 16 10 33 111 

66-75 34 10 15 10 29   98 

76- 

ej svar 

10 

 

4 

 

11 

 

2 

 

3 

 

  30 

   1 

Totalt 92 28 42 24 78 265 
 

Det är fler kvinnor än män som påbörjar ett uppdrag som ställföreträdare på grund av en 
anhörig eller bekants behov. Överförmyndaren kontaktar fler män än kvinnor med en 
förfrågan om ställföreträdarskap, vilket visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 6.  Ställföreträdares kön fördelat på orsaken till ställföreträdarskap 

Anledning till första 
uppdraget 

Kön 

Total man kvinna 

 en anhörigs behov 38 54 92 

en bekants behov 9 19 28 

ÖF kontaktade 25 17 42 

information media 13 11 24 

annan orsak 

ej svar 

34 

 

44 

 

78 

  1 

Total 119 145 265 

 
Det kan jämföras med vad ställföreträdarna uppger att de har för relation till den eller de 
huvudmän de har vid tiden för enkäten. En majoritet (72 %) uppger att de från början inte 
hade någon relation alls till den huvudman de ha idag och för cirka 25 % är det en 
anhörig eller bekant. 

Tabell 7. Relation mellan huvudman och ställföreträdare i nuvarande uppdrag 
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Svaren är lite oklara eftersom ställföreträdarna å ena sidan anger att det var en anhörigs 
eller bekants behov som inledde uppdraget. Å andra sidan uppger en majoritet att de inte 
hade någon relation till den huvudman de har idag. Det kan tyda på att flertalet tar 
ytterligare uppdrag efter sitt första.  

Kartläggningen undersöker också vad ställföreträdarna ser som orsak till att 
huvudmannen har god man eller förvaltare, En stor grupp av de personer som har beslut 
om ställföreträdare är vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism, enligt 
SOU 2004:112. Det gäller även i Växjö kommun, där det är den största gruppen tätt följt 
av personer med psykiatriska diagnoser eller besvär. Det bör observeras att detta är de 
svar som ställföreträdarna ger i enkäten, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med 
underlaget för beslut om ställföreträdare. En tidigare redovisad studie visar att det är 
många gode män som är osäkra på vad som orsakar huvudmannens behov av stöd 
(Giertz, 2012). Några av kommentarer som ges i enkäten antyder en osäkerhet om 
orsaken till ställföreträdarskapet. Osäkerheten kan förstås genom svar som anger fysiska 
orsaker till ett godmanskap: 

Invalid, sitter i rullstol 

Fysiskt handikappad 

Enbart fysiska funktionsnedsättningar orsakar inte behov av ställföreträdare. 
Huvudmannen kan ha flera olika funktionsnedsättningar, som antingen var för sig ger 
begränsad beslutsförmåga eller tillsammans orsakar svårigheter som ger ett behov av god 
man eller förvaltare. Det kan därför vara svårt för ställföreträdaren att utskilja vad som 
orsakar beslutet om ställföreträdare.  

Personer med utvecklingsstörning har ofta en av sina föräldrar som god man de första 
åren efter myndighetsåldern är uppnådd (Giertz, 2012; SOU 2004:112).  Resultatet av 
denna studie visar att en majoritet av ställföreträdarna varken är anhörig eller bekant med 
huvudmannen, det är 72 % som inte kände sin huvudman vid starten för uppdraget. I 
gruppen huvudmän med utvecklingsstörning återfinns den största gruppen anhöriga. De 
huvudmän där ställföreträdaren angett psykosociala problem är ställföreträdens i de flesta 
fall en utomstående person. 

 Relation  Frekvens Procent 

 en anhörig 95 18,5 

en bekant /god vän 29 5,7 

ingen relation vid start  370 72,1 

annan relation 19 3,7 

ej svar 1 1 

Total 514 100,0 
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Tabellen på nästa sida undersöks hur relationen till huvudmannen korrelerar med den 
angivna orsaken till ställföreträdarskapet för huvudmannen. 

Tabell 8. Ställföreträdarens relation till huvudmannen fördelat på orsak till 
ställföreträdarskap 
 

 Orsak till behov av god  
 man eller förvaltare 
 enligt ställföreträdaren             

Ställföreträdarens relation till huvudmannen 

Total 

Anhörig/ 

familje- 

medlem 

bekant /god 

 vän 

Ingen 

 relation 

Annan  

relation 
 missbruk 1 0 11 0 12 

 psykosociala besvär 3 6 120 5 134 

utvecklingsstörning 68 11 98 6 183 

demenssjukdom 8 2 44 1 55 

under 18 år 0 1 10 1 12 

annan orsak 9 7 57 3 76 

vet ej 0 0 4 0 4 

Inget svar 6 2 27 3 38 

Total 95 29 370 19 514 
 
 

Kartläggningen visar att ställföreträdarna har haft sina uppdrag i olika lång tid. En person 
har börjat under året och en person har haft uppdrag som god man/förvaltare i 55 år. Tio 
procent anger att de haft uppdraget i ett år och siffran för två år är densamma. Det innebär 
att en femtedel av den idag aktiva gruppen ställföreträdare är relativt nyrekryterade. 
Tabellen nedan visar att en majoritet av de nu aktiva ställföreträdarna har haft uppdraget i 
högst 10 år. 

Tabell 9.  Antal år med uppdrag som ställföreträdare 

Antal år som  
ställföreträdare Frekvens            

 

Procent 

  0 – 5 år 112 44,0 

 6 – 10 år 51 20,4 

11 – 15 år 35 14,0 

16 – 20 år 24 9,6 

21 – 30 år 23 9,2 

31 – 55 år      7 2,8 
 

Om en person får så svår demens att behov av ställföreträdarskap uppkommer kan det 
antas att behovet av stöd kan förväntas bli ett begränsat antal år. Det motsatta gäller de 
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personer som har en utvecklingsstörning. För de flesta personer i den senare gruppen kan 
ett livslångt behov av stöd i någon omfattning förväntas föreligga. 

De 265 ställföreträdarna har uppgett att de sammanlagt har 514 huvudmän. Det är i 
studien ett bortfall på 97 personer som ej besvarat enkäten. De personerna företräder 
cirka 160 huvudmän som därmed inte är representerade i studien och orsaken till 
bortfallet är inte klart. Vi vet inte om det är en bestämd grupp som avstått från att besvara 
enkäten eller om det är ett slumpmässigt bortfall.  

Antal samtidiga uppdrag varierar mellan 1 till 40 under hela den tid man varit 
ställföreträdare. Fler än hälften av de svarande har haft och har endast en huvudman (64,9 
%).  Den stora majoriteten har som mest fem huvudmän. Det gäller 93 % av 
ställföreträdarna, vilket är tankeväckande. I media kan vi då och då läsa om att 
ställföreträdare har ett mycket stort antal uppdrag. I Växjö kommun är det sammanlagt 
sju personer av de svarande som vid undersökningstillfället angav att de var 
ställföreträdare till 10 personer eller fler. I enkätsvaren är det fyra personer som uppgett 
att de för tillfället har mellan 10 och 19 uppdrag.  

Tabell 10. Ställföreträdarens kön i relation till antal uppdrag  

Antal uppdrag sept. -14 
Kön 

Total 

 

man kvinna   Procent 

 0 1 3 4 1,5 

1 70 96 166 63,4 

2 17 17 34 13,0 

3 6 8 14 5,3 

4 7 8 15 5,7 

5 6 5 11 4,2 

6 5 3 8 3,1 

7 1 0 1 0,4 

8 1 1 2 0,8 

10 0 1 1 0,4 

13 1 0 1 0,4 

14 1 1 2 1,8 

20 1 0 1 0,4 

21 1 0 1 0,4 

30 1 0 1 0,4 

Total 

Ej svar 

119 

 

143 

 

262 

2 

 

 
Tre personer har uppgett att de har mellan 20 och 30 samtida uppdrag vid tillfället för 
enkäten. Sambandet mellan många uppdrag och övrig sysselsättning ser ut på följande 
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sätt: Två av dessa har angett att de försörjer sig på ”annat” sätt, varav en är egen 
företagare som kombineras med ett stort antal uppdrag som god man.  En person som har 
21 samtida uppdrag har pension.  

Det finns en viss osäkerhet i siffrorna, Ett par av de svarande skriver en siffra vid den 
direkta frågan men redovisar ett annat antal huvudmän vid en senare fråga i enkäten. De 
ställföreträdare som uppger att de vid svarstillfället inte har en huvudman är antingen 
nyrekryterade eller kommenterar att deras huvudman nyligen avlidit. 

Sammanfattande bild: 

Den genomsnittliga bilden av en ställföreträdare i Växjö kommun är att det är nästan 
jämnt fördelat mellan män och kvinnor med en viss övervikt på kvinnor (54%). Knappt 
hälften är över 65 år och har pension som försörjning. Högskoleutbildning är den 
vanligaste utbildningsbakgrunden. 

Anledningen till att man har börjat med uppdraget har för knappt hälften varit en anhörig 
eller bekants behov. Många kommenterar också att de i sitt arbete eller i sin 
bekantskapskrets mött behovet eller uppdraget och på så sätt övervägt ett eget 
engagemang.   

Tre fjärdedelar av ställföreträdarna anger att de inte kände huvudmannen när de startade 
med de uppdrag de idag är engagerade i. Nästa hälften av de svarande har haft uppdrag 
som god man eller förvaltare i högst fem år. Och 75 procent har ett eller två uppdrag. Den 
största gruppen har endast ett uppdrag. Ställföreträdarna anger utvecklingsstörning och 
psykiska problem som de två vanligaste orsakerna till ställföreträdarskap bland 
huvudmännen.  
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Vem är huvudmannen? 
Huvudman är det rättsliga begreppet för den person som genom ett tingsrättbeslut erhåller 
en god man eller förvaltare. År 2014 var det totala antalet registrerade huvudmän 674 
stycken i Växjö kommun varav 582 hade beslut om god man och 92 stycken hade beslut 
om förvaltare. Det totala antalet gode män/förvaltare i Växjö kommun uppgick den 1 juni 
till 377 stycken, varav 15 hade uppdrag enbart för ensamkommande barn.  

Antal svarande uppgår till 265 ställföreträdare och de har uppgett att de sammanlagt har 
514 huvudmän. Antalet huvudmän per ställföreträdare varierar vid enkättillfället mellan 1 
och 30. Cirka 65 % av ställföreträdarna har bara en huvudman och över 90 % har högst 
fem huvudmän. 

Uppdragets innehåll ska anpassas till individens behov. En god man eller förvaltare ska 
företräda huvudmannen i de funktioner där ett behov av ställföreträdarskap föreligger 
enligt individen själv, överförmyndaren eller tingsrätten. Stödet är uppdelat i tre olika 
deluppdrag enligt Föräldrabalken kap. 11:12. 

-   ”bevaka rätt”,  
-   ”förvalta egendom”  
-   ”sörja för  person” 
 
De flesta ställföreträdarna har alla tre uppdragen för sin huvudman (84,2 %), enligt 
enkätsvaren. Av andra möjliga kombinationer så är bevaka ekonomi som ensamt uppdrag 
eller i kombination med något av de övriga uppdragen det som förekommer oftast 
(12,6%).  

Tabell 11.  Ställföreträdarens uppdrag 

   Ställföreträdarens uppdrag enligt egen 
    uppgift Frekvens Procent 

 Alla tre uppdragen 432 84,2 

Ett uppdrag: bevaka rätt 7 1,4 

Ett uppdrag: bevaka ekonomi 19 3,7 

Ett uppdrag: sörja för person 5 1,0 

Två uppdrag: bevaka ekonomi och rätt 34 6,6 

Två uppdrag: ekonomi och sörja för person 12 2,3 

Två uppdrag: bevaka rätt oc sörja för person 3 0,6 

Vet ej vilka uppdrag 1 0,2 

totalt antal svar 513 100,0 

 uppgift saknas 1  
Total 514  

   
Det är ungefär lika många män som kvinnor som har ställföreträdare i Växjö kommun 
men i yngre åldrar överväger männen och i åldersgruppen fyllda 76 år överväger 
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kvinnorna. Enkäten riktade sig till ställföreträdare med huvudsakligen vuxna huvudmän 
varav en del har såväl vuxna som barn.  

Tabell 12. Huvudmannen kön fördelat på ålder 

Huvudmannens ålder 
Kön 

Total man kvinna 

 18-25 31 17 48 

26-45 70 59 129 

46-65 92 81 173 

66-75 32 31 63 

76- 29 52 81 

under 18 8 4 12 

Total 

Ej svar 

262 

 

 

244 

 

 

506 

8 

 
 

Beslut om ställföreträdare är vanligare till personer som är yngre än 65 år än till dem som 
är äldre än 65 år. En förklaring kan vara att vid åldersförändringar som gör att personens 
beslutsförmåga försämras tar make/maka eller barn över såväl ekonomiska som andra 
beslut utan att formalisera det. Det överensstämmer i så fall med det förslag om 
framtidsfullmakter som lämnats till regeringen under 2014. Förslaget innebär att en ny 
lag kan införas från 1 januari 2016. Tanken är att skapa ett system med fullmakter som 
ska vara enkelt och ha en privaträttslig karaktär med tillräckliga krav på rättssäkerhet.  

Vid demenssjukdom är det betydligt fler kvinnor som har ställföreträdare än män. Vid 
psykiska problem och missbruk är det något fler män än kvinnor som har beslut om 
ställföreträdare. Det är skillnader som intressanta men inte kan förklaras av enkätsvaren. 

Enligt nationell statistik från 2004 är de tre stora grupperna med behov av ställföreträdare 
personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom och personer med 
psykosociala sjukdomar.  Ställföreträdare i Växjö kommun anger utvecklingsstörning och 
psykosociala problem som de två största grupperna, betydligt större än gruppen med 
demenssjukdom. Det är en intressant skillnad mot den nationella statistiken och kan bero 
på överförmyndarnämndens inställning i respektive kommun. Överförmyndarnämnden 
kan förorda att en närstående övertar ansvaret för den äldres ekonomi utan att det 
formaliseras. I en studie som berör personer med demens och deras anhöriga 
framkommer att anhöriga har fått avslag hos överförmyndaren på sin begäran om god 
man för en anhörig med demens men hänvisning till att det är tillräckligt med en 
bankfullmakt (Giertz, kommande).   
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Tabell 13. Huvudmannens kön i relation till orsak till beslut  

 
Orsak till ställföreträdare 
enligt enkätsvaren man kvinna  Total 

  missbruk 9 2 11 

psykiska besvär 72 61 133 

utvecklingsstörning 91 91 182 

demenssjukdom 19 36 55 

under 18 år 9 3 12 

annan orsak 39 33 72 

vet ej 3 1 4 

flera orsaker 20 17 37 

Total 

Ej svar 

262 

 

244 

 

506 

8 
 

Huvudmannens kön i relation till orsaken till ställföreträdarskap visar ingen större 
skillnad mellan män och kvinnor. Detta gäller dock inte vid demenssjukdom. I den 
gruppen är det nästan dubbelt så många kvinnor som har beslut om ställföreträdare, vilket 
är en intressant skillnad. 

Enkäten kartlägger också huvudmannens civilstånd och utbildningsnivå. När det gäller 
huvudmannens civilstånd är 90 % ensamstående. Att bo och leva ensam kan öka behovet 
av att ha stöd av en annan person vad det gäller framför allt hushållsekonomi och 
vardagliga bestyr. Närstående kan på distans övervaka den enskildes rättigheter, ansöka 
om färdtjänst och deklarera. Men det kan vara svårare att stödja den enskilde vad det 
gäller dagliga inköp, och allmäntillstånd på distans. Av kommentarerna framkommer 
problem med att överblicka till exempel konsekvenser av telefonförsäljning och liknande. 
Många äldre personer är enligt kommentarerna utsatta för oseriösa försäljare. Behovet av 
en ställföreträdare på plats kan uppstå.  

Tabell 14. Relationen mellan huvudman och ställföreträdare uppdelat på 
huvudmannens civilstånd 
 

Civilstånd 
 Relation mellan huvudman och ställföreträdare 

Total anhörig bekant/ god vän ingen relation annan relation 

 ensamstående 82 25 312 15 434 

gift/sambo 4 3 27 0 34 

annat 5 1 5 3 14 

Total 

Ej svar 

91 

 

29 

 

344 

 

18 

 

482 

32 
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Detta är en fråga med stort intern bortfall. Det är en stor grupp ställföreträdare som inte 
besvarat frågan om huvudmannens civilstånd. 

Det är värt att uppmärksamma att endast 18,7 % är anhöriga till sin huvudman, se tidigare 
redovisning (tabell7). Över 70 % hade ingen relation när uppdraget påbörjades. I sina 
kommentarer beskriver många av ställföreträdarna att de använder mycket tid 
inledningsvis för att bygga upp en förtroendefull relation för att huvudmannen ska bli 
trygg med ställföreträdaren. Många anger att det är deras viktigaste uppgift och det kan 
förstås bland annat med bakgrund av att 20 % av de svarande är relativt nya som gode 
män eller förvaltare. De har endast haft uppdraget i ett eller två år.  

Det är ungefär en fjärdedel av de ställföreträdare som besvarat enkäten som inte vet 
vilken utbildningsnivå huvudmannen har. I Sverige har alla barn skolplikt oavsett 
funktionsnedsättning, vilket innebär att alla personer över 60 år har gått i någon form av 
skola. Sedan 1968 har alla elever med till exempel en utvecklingsstörning genomgått 
särskola i nio år eller mer, vilket motsvarar grundskola. Orsaken till att ställföreträdaren 
inte vet vilken utbildningsnivå huvudmannen har, kan vara olika. Det kan vara att man 
inte känner till det svenska skolsystemet eller skolsystem i andra länder. Det kan vara att 
det inte går att få informationen från huvudmannen eller att man inte frågat efter 
informationen.  
 
Tabell 15. Huvudmannens utbildningsnivå enligt ställföreträdaren 

Huvudmannens 
utbildningsnivå enligt 
ställföreträdaren Frekvens           Procent 

 folkskola 57 11,9 

grundskola 131 27,2 

gymnasieskola 94 19,5 

högskola/universitet 26 5,4 

annan skola 59 12,3 

vet ej 112 23,3 

ingen utbildning 2 0,4 

Total 481 100,0 

 uppgift saknas 33  
   

I två avhandlingar på området godmanskap framhålls vikten av att involvera den enskilde 
i alla beslut som rör personen. I lagtexten betonas samtycke men det finns inga tydliga 
regler för hur och i vilken grad ställföreträdaren ska ta hänsyn till huvudmannens 
önskemål (Odlöw, 2005; Montoya Fridström, 2015).  Det kan innebära att man måste ha 
tolkhjälp för att förstå individens sätt att kommunicera, då det i gruppen huvudmän finns 
personer som kommunicerar med bilder, föremål eller tecken.  



33 
 

Skolnivån kan vara en hjälp för ställföreträdaren att förstå på vilken nivå man skulle 
kunna göra individen delaktig. Den grupp av huvudmännen som har högst 
utbildningsnivå är personer med en demenssjukdom. Häften av dem har högskola eller 
universitet, vilket visas i nedanstående tabell. Den generella utbildningsnivån på 
ställföreträdarna är betydligt högre än på huvudmännen.  
 
 
Tabell 16. Huvudmannens utbildningsnivå i relation till orsaken till 
ställföreträdarskap 

Orsak till 
ställföreträdarskap 

Huvudmannens utbildningsnivå 

Total 

folk-

skola 

grund-

skola 

Gymna 

sieskola 

högskola/ 

universite

t 

annan 

skola vet ej 

ingen 

utb 

 missbruk 2 6 4 0 0 0 0 12 

psykiska besvär 13 45 30 7 5 30 0 130 

utvecklingsstörn. 16 33 41 1 43 33 1 168 

demenssjukdom 13 10 4 13 1 14 0 55 

under 18 år 0 2 1 0 1 5 0 9 

annan orsak 11 21 11 5 5 18 1 72 

vet ej 0 0 0 0 0 3 0 3 

flera orsaker. 2 14 3 0 4 9 0 32 

Total 

Ej svar 

57 

 

131 

 

94 

 

26 

 

59 

 

112 

 

2 

 

481 

33 
 
Konstruktionen av enkäten har lämnat ett par svar som är svåra att tyda. Det gäller ovan 
angivna orsak till ställföreträdarskap som är rubricerat ”annan orsak” och i tabellen nedan 
”annan” sysselsättning/försörjning. I båda fallen är det relativt många svar som 
kategoriserats som ”annan” vilket minskar precisionen i enkäten. De flesta som besvarade 
enkäten har inte kommenterat vad de avser med ”annan”.  Den största delen huvudmän 
har pension som försörjning och detta inbegriper det som idag kallas sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Det är möjligt att under rubriken ”annan” döljer sig också dessa 
beteckningar. Under den rubriken kan alternativt dölja sig alla dem som har pension och 
rätt till sysselsättning genom LSS, insatsen daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en 
sysselsättning men försörjningen är då aktivitetsersättning. Svaren visar dock 
sammantaget att det är ytterst få av huvudmännen som har någon form av anställning 
oavsett orsaken till god man eller förvaltare. Det innebär att många i målgruppen har en 
knapp ekonomi. 
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Tabell 17.  Orsak till ställföreträdarskap i relation till försörjning /sysselsättning 

Orsak till 
ställföreträdarskap 

Huvudmannens försörjning/ sysselsättning 

Total 

fast 

anställning 

tillfällig 

anställning studier pension annan vet ej 

 missbruk         1 0 0 11 0 0 12 

psykiska besvär 3 1 1 83 45 0 133 

utvecklingsstörning 6 2 4 140 24 3 179 

demenssjukdom 1 0 0 53 1 0 55 

under 18 år 0 0 7 0 5 0 12 

annan orsak 3 0 9 41 19 0 72 

vet ej 0 0 0 4 0 11 15 

flera orsaker 1 0 0 23 12 0 36 

Totalt       15       3      21    355   106    3 514 
 

Enligt SOU 2004:112 och Växjö kommuns information till ställföreträdare bör denne 
regelbundet träffa sin huvudman. Ställföreträdare och huvudman kan mötas på olika sätt 
och på olika platser. Många i undersökningen anger att de träffas i huvudmannens hem 
eller att mötesplatsen är på skiftande platser. Det kan vara i hemmet men också på banken 
eller på ett café. Ett fåtal har ingen kontakt alls och ställföreträdaren träffar endast 
anställda i huvudmannens omgivning. I kommentarerna anges att förutom fysiska möten 
håller man också kontakt med huvudmannen via telefon och mail. Fördelen med att 
träffas i huvudmannens hem framkom i en tidigare studie där ställföreträdarna menade att 
det var ett nödvändigt sätt att träffas för att huvudmannen beroende på sitt/sina 
funktionsnedsättningar hade svårt att ta sig till annan plats. Det var också ett sätt för 
ställföreträdaren att se hur det stod till med huvudmannens hushåll och hem (Giertz, 
2012). 

Tabell 18. Plats/form för möten mellan ställföreträdare och huvudman 
 
Plats eller form för möten 
mellan ställföreträdare 
och huvudman Frekvens Procent 
 ställföreträdarens hem 8 1,6 

huvudmannens hem 308 60,5 

telefon, mail, post 5 1,0 

via anställda 12 2,4 

har ingen kontakt 1 0,2 

annan kontakt 12 2,4 

olika platser 163 32,0 

Total 509 100,0 

 uppgift saknas 5  
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I den tidigare studien påpekar också flera gode män att de var den enda människa som 
huvudmannen kände och kunde bjuda hem som gäst (Giertz, 2012). Det gjorde att de som 
ställföreträdare även gjorde en social insats genom ett besök i hemmet. 

De allra flesta (96 %) av ställföreträdarna har kontakt med huvudmannen en gång i 
månaden eller oftare. En gång i månaden har man oftast kontakt om ekonomin. Fakturor 
ska betalas och huvudmannen får pengar på ett konto eller i handen som hushållspengar 
eller fickpengar.  

Tabell 19. Antal tillfällen för kontakt mellan ställföreträdare och huvudman 

Kontakt mellan 
ställföreträdare och 
huvudman Frekvens Procent 

Sammanlagd 

procent 

 dagligen 14 2,8 2,8 

en gång per vecka eller mer 83 16,4 19,2 

en gång i månaden eller 

mer 
388 76,8 96,0 

en gång i halvåret 16 3,2 99,2 

en gång om året 2 0,4 99,6 

aldrig 2 0,4 100,0 

Total 505 100,0  
 uppgift saknas 9   

 
Några ställföreträdare anger att de inte träffar sin huvudman alls eller mycket sällan vilket 
förklaras med att de bor på annan ort. Det kan då finnas barn till huvudmannen och att ett 
annat syskon finns geografiskt närmare och därför kan engagera sig mer i fysiska möten.  
Andra anger att de inte blir insläppta av sin huvudman, vilket gör att fysiska möten 
omöjliggörs eller kompliceras. 

 

Sammanfattande bild 

Den genomsnittliga huvudmannen är en man eller kvinna oftast under 65 år som har 
grundskola som högsta utbildningsnivå.  De två vanligaste orsakerna till 
ställföreträdarskap är utvecklingsstörning eller psykiska problem. Ställföreträdaren har 
oftast alla tre uppdragen för huvudmannen och det vanligaste är att de inte hade någon 
relation till huvudmannen innan uppdraget tog sin början. Huvudmannen har oftast 
pension (pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning) som försörjning.  Det 
vanligaste är att ställföreträdare och huvudman träffas minst en gång månaden i 
huvudmannens hem eller på annan plats. 
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Hur beskriver ställföreträdaren sin uppgift? 
Enkätstudien innehåller två delar. I det förgående avsnittet redovisades den deskriptiva 
delen av studien. De följande avsnitten är baserade på de öppna frågorna i enkäten samt 
de kommentarer som de svarande gett till övriga frågor. För att fånga ställföreträdarnas 
uppfattningar om sitt uppdrag och sin kompetens är analysen av de skrivna 
kommentarerna  baserad på en kvalitativ textanalys. Texten har kategoriserats i de teman 
som är återkommande. Dessa teman utgör avsnittsindelningen i redovisningen. Avsnitten 
inleds med en genomgång av de texter som Växjö kommun formulerat om uppdraget.  

En god man eller förvaltare ska företräda individen i de funktioner där ett behov av 
ställföreträdarskap föreligger. Stödet är uppdelat i tre olika funktioner enligt 
föräldrabalken kap. 11:12. Funktionerna  är att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja 
för person. På Växjö kommuns hemsida (2015-05-28) och i riktlinjer för arvode (2008-
12-09) beskrivs det på följande sätt:  

Bevaka rätt 

Enligt hemsidan: Bevaka rätt betyder att du ska se till att huvudmannens rättigheter och 
skyldigheter i samhället uppfylls. Det handlar både om att hjälpa till med huvudmannens rätt i 
det dagliga livet och vid specifika rättshandlingar. Bevaka rätt i det dagliga livet betyder att du 
bland annat ansöker om stöd och service, ansöker om bostadsbidrag och överklagar beslut. 
Bevaka rätt i specifika rättshandlingar betyder att du bland annat ser till huvudmannens 
rättigheter vid exempelvis ett dödsbo eller vid skuldsanering. Källa: Växjö kommuns hemsida 
(2015-05-28)  

I riktlinjerna för arvode nämns försäljning av fastighet, kontakter med fordringsägare och 
ansöka skuldsanering. 

Förvalta egendom 

I riktlinjerna anges att ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt för 
denne /…/ Tillgångarna  ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, 
utbildning och nytta i övrigt. Tillgångar därutöver ska  /,,,/ placeras tryggt och ge en skälig 
avkastning. /…/ ställföreträdaren ansöker om bidrag och insatser.  

Enligt hemsidan: Uppgiften att förvalta egendom betyder att du sköter huvudmannens 
ekonomi. Du tar hand om pension och bidrag, betalar räkningar, lämnar fickpengar och tar hand 
om huvudmannens tillgångar. Du ska redovisa huvudmannens ekonomi till 
överförmyndarnämnden.  Du ska löpande föra en kassabok över de inkomster och utgifter som 
din huvudman har under året. Varje år innan den 1 mars senast ska du lämna in en årsräkning 
som redovisar perioden från den första januari till den sista december föregående år. Källa: 
Växjö kommuns hemsida (2015-05-28) och i riktlinjer för arvode (2008-12-09). 
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Sörja för person 

Enligt riktlinjerna avses med sörja för person att ställföreträdaren ska se till att 
huvudmannen får den hjälp och det bistånd han/hon behöver och har rätt till.  

Enligt hemsidan: Sörja för person betyder att du ska se till att huvudmannen har ett bra 
boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Du kan till exempel behöva se till att 
huvudmannen får fler hemtjänsttimmar eller att han eller hon har daglig sysselsättning. Du ska 
göra återkommande hembesök hos din huvudman. Genom hembesöken kan du se om din 
huvudman behöver kläder och möbler eller om personen har någon tjänst som han eller hon inte 
behöver. Du bör träffa din huvudman 1-2 gånger i månaden. I början kan ni behöva träffas 
oftare innan ni lärt känna varandra och fått in rutiner. 

 Källa: Växjö kommuns hemsida (2015-05-28);  Riktlinjer för ersättning, (antagen 2008-
12-09). 

Ställföreträdarna ger många olika svar på vad som är det viktigaste innehållet i uppdraget.  
I bearbetningen av materialet tematiserades de olika svaren och temat har fått en rubrik 
som sammanfattar innehållet. De två mest omfattande temana är  ”kronor och ören - 
kamrer” och  ”ett gott liv - grundläggare”. Många svarar att ekonomin är ett väsentligt 
uppdrag och ungefär lika många anger att ”skapa en god tillvaro”, ”ge god livskvalité” 
och ”skapa förutsättningar för ett gott liv” är det viktigaste. Dessa två teman är 
överlappande, då många betonar att en ”trygg ekonomi” är förutsättningen eller en grund 
för ”ett gott liv”. Andra uttrycker det som att deras huvuduppgift är att ge huvudpersonen 
god livskvalité. 

Att se till så min huvudman har det bra med bra boende och bra hjälp och att 
pengarna räcker till det han vill göra.  

Att bevaka rättigheter och hålla i alla myndighetskontakter är en annan förutsättning för 
att skapa ett ”gott liv” menar många i sina kommentarer. I analysen redovisas det första 
temat kamrer och det andra temat ett gott liv som två olika teman beroende på vilken del 
ställföreträdarna främst lyfter fram och betonar.  

Det tredje temat ”lag och rätt - advokat” är ett annat av två ytterligare teman som är 
mindre omfattande. Det fjärde temat är ” relationer och närhet - social stöd ”. Ytterligare 
mindre omfattande teman är ”skydd och övervakning”, att ”bevaka hälsa”, att ”ge ett 
allmänt stöd” och att ”utveckla självständighet”.  

Några av ställföreträdarna beskriver uppdraget ur det egna perspektivet med ord som att 
”jag vill göra gott” eller ”att vara en god medmänniska”. I den följande texten redovisas 
informanternas beskrivning av uppdraget utifrån de teman analysen gav.  
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Tema 1: Kronor och ören - kamrer 

En uppgift anges som en av de viktigaste och mest omfattande och det är att hantera 
huvudmannens ekonomiska angelägenheter. Det är en tidskrävande uppgift som fordrar 
noggrannhet och ett utpräglat ordningssinne, menar de svarande.  

Det ställs stora krav på en god man och för att göra årsräkningen (till 
överförmyndaren, min anm.) behöver man nästan vara civilekonom. 

Man måste ha god hand om ekonomi. Kännedom om myndigheter så att man vet 
vad man kan söka till exempel bostadstillägg, färdtjänst med mera.  

Redovisningen till överförmyndaren (ÖF) anses omfattande och ”petig”. Det årliga 
arbetet med redovisningen kräver att den gode mannen varit noga i bokföringen och fått 
in alla kvitton och transaktioner antingen från huvudmannen själv eller från dennes 
personal. Det ingår i uppdraget att upprätta en årsräkning, deklarera och lämna en årlig 
skriftlig redogörelse till övermyndarenheten. Den egna tidsåtgången ska specificeras. 
Detta ska granskas och godkännas av myndigheten. 

Överförmyndaren försvårar många gånger vårt jobb i onödan. De är inte så 
smidiga. Jag har förståelse för kontrollen på oss måste vara hård men ibland är det 
överdrivet. Det måste ju också fungera. … Överförmyndaren behöver stötta oss mer. 
Ibland är jobbet svårt med alla olika ekonomiska poster. De tycker mer om att klaga 
på oss. Och ibland känns det som att de inte förstår vilken tid bankärenden och 
dylikt tar.  

Många ställföreträdare känner sig ifrågasatta av överförmyndarnämnden och menar att 
överförmyndarnämnden är byråkratisk och onödigt stelbent. Som ställföreträdare skulle 
man behöva mer stöd och praktisk rådgivning menar en del. Andra tycker att det är just 
ett bra stöd som överförmyndarna ger. Andra synpunkter gäller lagstiftningen i sig. 
Lagstiftningen känns gammalmodig, liksom regelverket kring avslutning av ett uppdrag 
och utbetalningen av arvode och andra ersättningar. Den lagändring som trädde i kraft 
2015-01-01 medger att den gode mannen kan lämna ett uppdrag utan att ersättare tillsatts 
vilket inte var möjligt innan.  

Lagen är inte uppdaterad. Om jag som god man avlider så ”ärver” mina barn 
uppdraget. Om jag som god man inte kan fullgöra mitt uppdrag av olika skäl har jag 
en ”uppsägningstid ” på 1 år.  

Jag skulle önska att beslutsfattare i samhället skulle få en bättra insyn i det otroliga 
arbete vi gör, att ge en skälig ersättning och anpassa lagstiftningen efter dagens 
behov.  

Dålig ersättning för mycket arbete och engagemang. Dåligt att vi ska ligga ute med 
milersättning och arvode i över ett år. 
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Att arvodet är lågt, är en synpunkt som återkommer på olika sätt. Uppgiften innebär 
många gånger att till en början reda ut huvudmannens trassliga transaktioner och sedan på 
ett nogsamt sätt göra upp en budget. Det ekonomiska ansvaret innebär dessutom att 
bevaka huvudmannens rättigheter så att det stöd som finns att få ansöks om. Arvodet 
täcker inte all den tid ställföreträdare använder till uppdraget, menar de svarande.  

Personer med grava funktionsnedsättningar lever under sämre levnadsvillkor än övriga 
medborgare (Eriksson & Tideman, 2010). Detta är något som flera av ställföreträdarna 
påpekar och menar att det är en viktig uppgift för dem att bevaka.  

Att få en bra ekonomi för huvudmannen. De tillhör en grupp med små ekonomiska 
resurser. De är en mycket utsatt grupp som politikerna inte prioriterar. 

Att ge huvudmannen en trygg känsla av att ekonomin och de problem som uppstår 
hanteras på ett bra sätt.  

En korrekt skött ekonomi bidrar till huvudmannens livskvalité och välmående menar 
informanterna. På Växjö kommuns hemsida formuleras uppdraget på följande sätt: 
Uppgiften att förvalta egendom betyder att du sköter huvudmannens ekonomi. Du tar 
hand om pension och bidrag, betalar räkningar, lämnar fickpengar och tar hand om 
huvudmannens tillgångar. Hanteringen av den ekonomiska delen av uppdraget kräver en 
god kontakt med huvudmannen. Problem kan uppstå om det är en person som själv kan 
och vill ta del av sina pengar men inte förstår konsekvenser av sitt handlande. Det 
påpekas som en av de svårare uppgifterna för en god man. Enligt ställföreträdarna rör det 
främst personer med psykiatriska diagnoser och problem eller lindrig 
utvecklingsstörning. En del av dessa personens problem är att inse sina begränsningar. De 
är dessutom utsatta för oseriösa försäljare både i telefon och via internet.  

 Att tackla hans uppfattning att ´jag bestämmer´ i alla lägen, när det är till hans 
nackdel.  

Att med bibehållen respekt och integritet förmå huvudmannen att hålla 
överenskommen budget och utgiftsutrymme.  

En del huvudmän har bankkonton som de själva disponerar med en mindre summa 
pengar per månad. Det är ställföreträdaren som sköter transaktionerna till kontot, liksom 
all annan bankkontakt.  

Att få god relation/ kontakt med banker. Bankerna är samarbetspartners och är 
många gånger ett problem för oss som gode män. Som sagt är mitt stora problem 
kontakten med bankerna. Bankerna är viktiga samarbetspartners och är då viktiga 
kontakter som måste fungera. Man blir ofta bemött som någon som vill göra något 
”fuffens”. Misstänksamheten är mycket stor. 
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Några av ställföreträdarna anser att alla bankkontakter är komplicerade och tidskrävande. 
Det räcker inte alltid med det officiella uppdraget som god man, ställföreträdarskapet 
ifrågasätts och banken hävdar att mandatet är begränsat. I de flesta fall går all kontakt 
mellan bank och huvudman via ställföreträdaren om denne har uppdraget att förvalta 
egendom, vilket därför kommer att utgöra en betydande del av uppdraget. 

 

Tema 2: Ett gott liv - grundläggare 

Många lyfter upp att deras uppgift är att ge huvudpersonen livskvalité och fördjupar det 
med att det kräver att man arbetar med att bevaka rättigheter och skapar en trygg 
ekonomi. De två  temana är på så sätt en stor del i tema två: att skapa ett gott liv.  

Min viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar i ekonomin så att huvudmannen 
kan leva ett drägligt liv. 

 [Man måste ha.]: lyhördhet för huvudmannens vilja och behov. Styrka att brottas 
mot myndigheter. Kunskap om HM´s handikapp för att lösa behoven. [Jag ska] se till 
att huvudmannen får ett bra och innehållsrikt liv. Att han mår så bra som möjligt 
med sitt handikapp. [Att han]  får de insatser huvudmannen behöver från/hos 
myndigheter /kommun. 

I andra svar uttrycks det inte så specificerat utan ställföreträdarna anger just ett gott liv 
eller ett bra liv som sin uppgift. 

Jag har ett övergripande ansvar för att huvudmannen har en väl fungerande vardag 
och mår bra!  

I uppdragets syfte ligger att göra vardagen fungerande och trygg genom att hålla 
kontakten med huvudmannen och personer i dennes omgivning detta för att hålla sig 
underrättad om hans eller hennes aktuella situation och försöka påverka så att livet blir så 
bra som möjligt för den enskilde, menar informanterna. Detta stämmer väl överens med 
de mål Växjö kommun anger på sin hemsida: 

 Sörja för person betyder att du ska se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god 
omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Du kan till exempel behöva se till att huvudmannen får 
fler hemtjänsttimmar eller att han eller hon har daglig sysselsättning. 

Du ska göra återkommande hembesök hos din huvudman. Genom hembesöken kan du se om din 
huvudman behöver kläder och möbler eller om personen har någon tjänst som han eller hon inte 
behöver. Du bör träffa din huvudman 1-2 gånger i månaden. I början kan ni behöva träffas 
oftare innan ni lärt känna varandra och fått in rutiner. 

En god man eller förvaltare ersätter eller stödjer individen i de funktioner där ett behov av 
ställföreträdarskap föreligger. Stödet är formulerat som tre deluppdrag: bevaka rätt, 
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förvalta egendom och sörja för person. Förvaltaren eller gode mannen kan ha alla tre 
uppdragen, vilket är det vanligaste eller ett eller två av dem. Analysen visar att 
informanterna med egna ord anger just de tre grunduppdragen som innehållet i uppdraget 

Förvalta egendom motsvarar temat ”Kronor och ören – kamrer”  

Sörja för person motsvarar temat ”Ett gott liv – grundläggare” 

Bevaka rätt motsvaras av temat ”Lag och rätt – advokat” 

 

Tema 3 - Lag och rätt – advokat 

Ett annat viktigt område är att bevaka huvudmannens rättigheter, menar ställföreträdarna. 
Det kräver kunskap om samhälle och lagar. Uppdraget kräver att ställföreträdaren känner 
till vilken roll olika myndigheter har och hur man ansöker och överklagar om insatser och 
stöd. Många tar upp det tidskrävande arbetet som det innebär att företräda huvudmannen 
inför Försäkringskassa, socialtjänsten, sjukvården, Arbetsförmedling, fastighetsägare, 
banker och försäkringsbolag. Det kan vara en förklaring till varför över hälften av 
ställföreträdarna är pensionärer med möjlighet att avsätta dagtid för uppdraget. Uppdraget 
kräver att telefonsamtal, ärenden och möten kan hanteras på kontorstid. 

Att hålla mig à jour med nya lagar och förordningar. Kolla upp eventuella 
möjligheter till bättre livskvalité. Kolla upp fonder och eventuella bidrag.  

Man måste ha kunskaper i hur samhället fungerar med socialhjälp, sjukvård och 
hjälp ut på arbetsmarknaden, utbildning osv.  

Uppdraget kräver också god förmåga att verbalt och skriftligt argumentera för 
huvudmannens sak, framhåller ställföreträdarna. Uppdraget kräver smidighet och social 
kompetens i dessa möten men även i mötet med huvudmannen. Som ställföreträdare 
behöver man vara påläst och uppdaterad menar flera i sina kommentarer. 

Förmåga att handskas med myndigheter och hitta information om rättigheter. Att 
våga stå upp för sin klient, inte vika sig för tjänstemän, anhöriga och personal = 
civilkurage.  

På kommunens hemsida beskrivs denna del av uppdraget på följande sätt: Bevaka rätt i 
det dagliga livet betyder att du bland annat ansöker om stöd och service, ansöker om 
bostadsbidrag och överklagar beslut. Bevaka rätt i specifika rättshandlingar betyder att 
du bland annat ser till huvudmannens rättigheter vid exempelvis ett dödsbo eller vid 
skuldsanering. 

Flera ställföreträdare lyfter behovet av att ha en juridisk grundkunskap, då man som god 
man/ förvaltare kan hamna i situationer som kräver mer än allmän samhällskunskap. 
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Exempel som ges är när huvudmannen ärver värdepapper eller fastigheter, eller när det 
blir aktuellt med försäljningar av bostadsrätt eller hus.  

Kunskap om lagstiftning och regelverk framför allt när det gäller socialtjänstens område 
är viktig framgår tydligt i enkätsvaren. Det är flera av de svarande som anger att de har 
stor nytta av sina tidigare yrkeserfarenheter inom vård eller socialtjänst.  

I mitt fall är min erfarenhet att ha jobbat inom omsorgen ovärderlig. Kan lagarna 
hyfsat och vet vilka kontakter som behövs.   

De har en grund att utgå ifrån när det gäller att förstå huvudmannens rättigheter att söka 
stöd. Andra tycker sig ha dåliga kunskaper om funktionsnedsättningar och menar att det 
gör att de kanske inte till en början förstod att till exempel att LSS - Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, kunde vara aktuellt för deras huvudman.  

Att man har erfarenhet utav myndighetskontakter, kommun/landsting samt en 
förmåga till att kunna se behovet och genom att vara påläst/förberedd, så att du 
kan sörja för person, samt se till att din huvudman får det bästa tillgodosett efter 
sina behov. /…/ I mitt fall är ”uppdraget” ca 95% till att bevaka rättigheterna /…/ 
det  är ofta svårt att hitta rätt personer inom kommunens insatser, när man skall 
göra t.ex. en ansökan av någon insats. 

Även med kunskap om lagstiftningen kan den kommunala myndigheten vara svår att 
orientera sig i. 

Tema 4: Relationer och närhet - vara social ett socialt stöd 

Enligt en tidigare studie finns det en föreställning bland anställda inom fram för allt 
handikappomsorgen att de flesta gode män och förvaltare till personer med en 
utvecklingsstörning är en familjemedlem (Giertz, 2012). Det överensstämmer inte med 
resultatet av denna undersökning. Det är värt att uppmärksamma att endast 18.7 % är 
anhöriga till sin huvudman (tabell 7).  

Enligt ställföreträdarnas egna uppgifter hade över 70 % ingen relation när uppdraget 
påbörjades. Det innebär att de två parterna inte känner varandra inledningsvis. I sina 
kommentarer beskriver många av ställföreträdarna att de använder mycket tid 
inledningsvis för att bygga upp en förtroendefull relation för att huvudmannen ska bli 
trygg med ställföreträdaren. Många anger att det är deras viktigaste uppgift. Det kan 
sättas i relation till och kan förstås med bakgrund av att 20 % av de svarande är relativt 
nya som gode män eller förvaltare. De har haft uppdraget i ett eller två år, vilket kan göra 
att mycket tid ägnas åt att bekanta sig med huvudmannen och dennes omgivning..  

I materialet finns ytterligare teman som i viss mån ligger utanför dessa lagstadgade 
uppdrag men som samtidigt kan ses som nödvändiga för att målet ska nås. Den grupp 
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som är störst är den grupp som anger den sociala biten av uppdraget som den viktigaste. I 
övrigt fanns några mindre teman. 

Ytterligare teman 

Övriga teman som anges som en funktion av uppdraget som ställföreträdare är ”att ge 
skydd och att övervaka vad andra gör”, ”bevaka hälsa”, ”ge allmänt stöd” och att 
”utveckla självständighet”. Ett annat tema är en beskrivning av uppdraget ur 
ställföreträdarens eget perspektiv. Uppdraget innebär enligt dessa enkätsvar att vara ” en 
god medmänniska”. 

De första funktionerna skulle kunna vara en del av uppdraget att sörja för person som i 
dessa teman bryts ner och specificeras; ”att ge skydd och att övervaka vad andra gör” och 
”bevaka hälsa”, Eftersom dessa svar dock förekommer parallellt med ”sörja för person” 
tolkar vi det som att det uppfattas som en specifik uppgift.  Ett antal ställföreträdare anger 
som sin viktigaste uppgift att som talesman för den enskilde övervaka kvalitén på insatser 
och ”hålla ett öga på personalen”. I den skyddande funktionen ingår att skydda 
huvudmannen från att bli utnyttjad av utomstående, vänner eller anhöriga. 

Några enkätsvar anger uppgiften ”att bevaka hälsan” som en enskild men viktig del av 
uppdraget. Huvudmannen behöver stöd för att beställa tid och komma iväg på 
hälsoundersökningar eller behandlingar. Det kan vara anställda i huvudmannens boende 
som följer med men ställföreträdaren ser det som sin uppgift att bevaka att 
hälsoundersökningar görs. Någon anser att hälsan annars inte beaktas.  

Många svar är endast formulerade som att man ser sig som en person som ska ge allmänt 
stöd eller fungera som stödperson för huvudmannen. I svaren anges inte specifikt vad 
stödet kan bestå av. 

Hjälp till självhjälp är det sammanlagt sex gode män som anger som sin viktigaste 
uppgift. De anger det som sin uppgift att ge huvudmannen möjligheten att utveckla en 
självständighet genom att visa på hans eller hennes förmåga, hitta hjälpmedel och ge 
förtroende. 

Några ställföreträdare har tolkat frågan ur sitt eget perspektiv och menar att den viktigaste 
orsaken till uppdraget är att man vill göra en insats för behövande personer och vara en 
god medmänska för den som behöver stöd.  
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Vilken kompetens har ställföreträdarna - vad behövs och vad 
saknas?  
Villkoren för att rekryteras som ställföreträdare regleras i Föräldrabalken 11:12. Där 
anges att en ställföreträdare ska vara ”rättrådig, erfaren och lämplig” I enkäten ingår 
öppna frågor om vilken kunskap ställföreträdarna  menar sig ha med in i uppdraget och 
vilken kompetens de anser att en ställföreträdare behöver.  

Av svaren kan utläsas att erfarenheter genom yrkesliv är viktiga, kunskap om lagstiftning 
och samhälle, liksom goda myndighetskontakter tar flera upp som väsentligt. Ekonomisk 
kunskap, noggrannhet, ordning och reda och kunskap om bokföring framhålls som viktigt 
att ha.  Uppdraget ställer också krav på ställföreträdaren som medmänniska. Personliga 
egenskaper som social kompetens, empati, lyhördhet och sunt förnuft underlättar 
uppdraget anger ställföreträdarna. 

Många har en högskoleutbildning, det uppgår till 42 %. Det är 34,5 % som har en 
gymnasieutbildning och övriga har folkskola, grundskola eller annat. Hälften har uppnått 
pensionsåldern, vilket påverkar utbildningsnivån. Många av de äldre har någon erfarenhet 
av yrkesliv. 

Det finns inget formellt krav på vad en rättslig ställföreträdare bör ha för utbildning eller 
erfarenhet. Sedan 2015-01-01 är det ett krav på kommunen att anordna utbildningar för 
ställföreträdare men utbildningen är frivillig för den gode mannen eller förvaltaren.   

Växjö kommun erbjuder sedan flera år tillbaka en utbildning till nya gode män och 
förvaltare. Det var år 2014 en utbildning på fyra tillfällen á cirka tre timmar som 
behandlar ekonomisk redovisning, lagstiftning, funktionsnedsättningar med mera. Kursen 
ges på kvällstid. Det finns också nationella utbildningar som anordnas av privata företag 
eller intresseföreningar för ställföreträdare. Över hälften av de som besvarat enkäten har 
angett att de gått någon utbildning som riktat sig till god man eller förvaltare.  

Tabell 20 Genomgången godmansutbildning 

Svar på fråga om 
genomgången 
godmansutbildning Frekvens Procent 

 ja 170 65,1 

nej 89 34,1 

vet ej 2 0,8 

Total 261 100,0 

 uppgift saknas 4  

 
Det är fler kvinnor än män som anger att de gått någon utbildning riktad till 
ställföreträdare. Det är fler män än kvinnor som lyfter fram sin yrkeserfarenhet som 
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betydelsefull för den egna kunskapen i uppdraget. Nedanstående tabell visar också att när 
en person börjar som ställföreträdare på grund av en anhörigs behov så är det färre av 
dessa som går en utbildning.   

 

Tabell 21. Godmansutbildning i relation till anledning till första uppdrag  
 

Ställföre-
trädarskap 
utbildning 

Anledning till första uppdrag 

Total 

en anhörigs 

behov 

en bekants 

behov 

Över-

förmyndare 

information 

media 

annan 

orsak 

 ja 35 18 32 22 63 170 

nej 55 9 10 2 13 89 

vet ej 1 0 0 0 1 2 

Total 

ej svar 

91 

 

27 

 

42 

 

24 

 

77 

 

261 

3 
 

Många anser att utbildning behövs och har känts meningsfullt. Några kritiska röster finns 
och det gäller att man inte blivit erbjuden utbildning eller att utbildningen varit för kort. 

Kommunen är bra på att ordna kurser för personer som vill bli god man och 
förvaltare. Föreläsningar finns att deltaga i till exempel om ekonomi, 
kronofogdens uppgift med mera. Juridik är svårt! 

Det hade varit bra om man fick någon form av utbildning när man först 
började som god man. I dagsläget tvingas man lära sig allt på egen hand. 

 

Föreläsningar och utbildningar som tillhandahålls av banker och intresseföreningen för 
ställföreträdare lyfts fram som goda exempel på kompletterande utbildningar.  

Det finns många önskemål om utbildningar kring ekonomi och bokföring och lika många 
önskemål om funktionsnedsättning och diagnoser, cirka 35 informanter specificerar det. 
När det gäller ekonomi vill man dels veta mer om redovisningen till överförmyndare och 
dels speciella ekonomiska frågor som skuldsanering eller fastighetsförsäljning. Kunskap 
om funktionsnedsättningar och sjukdomar är ett annat återkommande önskemål (26 
personer). När det gäller kunskap om funktionsnedsättningar som efterfrågas gäller det 
huvudmannens specifika begränsningar. Kunskap om konsekvenser av och bemötande av 
framför allt människor med psykiatriska diagnoser framkommer som viktigt att en 
ställföreträdare har. Utbildning om etik, bemötande och hur man som god man ska förstå 
huvudmannens sätt att tänka, är andra önskemål.   
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Lite färre (16 personer) svarande önskade utbildning kring juridik och kunskap kring 
rättigheter och stöd. Förändringar i gällande lagstiftning, myndighetsansvar och lämpliga 
kontaktvägar till socialtjänst, försäkringskassa och migrationsverket är frågor som tas upp 
under denna rubrik. Några vill veta mer om anställdas ansvar och kommunens åtaganden.  

Mer kunskap om skuldfrågor, försäkringskassan, socialtjänsten. Vilka 
förmåner man kan kräva för sin huvudman. Den kurs vi fick genom 
överförmyndarnämnden var för överskådlig – den gav för lite kunskap. 

Kunskaper om vilka möjligheter det finns att söka för att stötta och hjälpa 
huvudmannen för ekonomi, fritid, hjälpmedel med mera. 

Information från överförmyndarnämnden hur de tänker och deras regler för 
ekonomisk redovisning 

Regelbundna träffar med andra gode män och förvaltare för att lära sig och 
utbyta erfarenheter 

Ett fåtal önskar möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra gode män som utbildning men 
detta är en idé som återkommer i andra delar av enkäten. Av nedanstående tabell framgår 
att yrkesverksamma i mindre utsträckning har gått kommunens utbildning. Det kan tolkas 
som att uppdraget i sig upplevs som tidskrävande och att en utbildning därför inte 
prioriteras. 

 

Tabell 22. Antal som genomgått kommunens utbildning i relation till 
sysselsättning/försörjning 

Utbildning för 
ställföreträdare 

Sysselsättning/försörjning 

Total fast anställning 

tillfällig 

anställning studerar pension annan 

 ja 55 4 1 100 10 170 

nej 40 1 1 41 6 89 

vet ej 1 0 0 1 0 2 

Total 

Ej svar 

96 

 

5 

 

2 

 

142 

 

16 

 

261 

1 

 
Rekrytering av nya ställföreträdare är en uppgift för överförmyndare i respektive 
kommun. Enligt intervjuade överförmyndare i en tidigare studie är rekrytering av nya 
ställföreträdare svår (Giertz, 2012). Det kan innebära att en ställföreträdare som av olika 
orsaker vill eller måste sluta med ett uppdrag tvingas kvar i uppdraget upp till ett år i 
väntan på en nyrekrytering. Detta förhållande är förändrat med de nya tilläggen i 
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lagstiftningen 2015-01-01. Av särskilda skäl kan nu ett uppdrag avslutas utan att 
överförmyndaren funnit en ersättare (Prop. 2013/14:225). 

Man ska tänka sig för innan man tar ett uppdrag. Det tar väldigt lång tid, 
cirka ett år eller mer innan de hittar någon annan, om man vill avsluta som 
god man.  

Då uppdraget är tidskrävande och ofta förutsätter att ställföreträdaren kan avsätta tid för 
möten på kontorstid lämpar sig uppdraget för personer med oregelbunden arbetstid eller 
för personer som har uppnått pensionsåldern.  

En öppen fråga i enkäten behandlade vad ställföreträdarna ansåg vara den svåraste 
uppgiften som ställföreträdare. De olika kategorierna av svar har här nästan lika stort 
antal svar. De teman svaren kan kategoriseras i är; funktionsnedsättningen och dess 
konsekvenser, ekonomiska frågor, överförmyndarkontakten, bank- och 
myndighetskontakter, personligt engagemang och huvudmannens omgivning. Rubrikerna 
på de angivna teman som kan urskiljas ger en antydan om komplexiteten i uppdraget som 
ställföreträdare. 

Många av svaren handlar om enskilda händelser som orsakat problem. Huvudmannens 
funktionsnedsättning, konsekvenserna av den och huvudmannens bristande insikt i 
diagnosens konsekvenser verkar ställa ställföreträdaren inför svåra uppgifter. 
Kommunikationen mellan god man eller förvaltare och huvudmannen brister och att det 
är svårt att förstå för ställföreträdaren vad huvudmannen vill och mår bra av. 

Eftersom huvudmannen bara kan säja ett par ord är det svårt om han till exempel 
har ont att kunna utreda var. Att fullt förstå hur huvudmannen mår och kunna ta 
rätt beslut utifrån det. 

De huvudmän som har psykiska problem är svåra uppdrag. Det känns inte bra när 
man känner sig maktlös och inte kan hjälpa sin huvudman. 

Bland de ekonomiska uppgifterna verkar övervägande delen av ställföreträdarna ha 
problem med att få pengarna att räcka till huvudmannens behov. Huvudmannen själv kan 
ha stora svårigheter att förstå pengars värde, den egna ekonomins begräsningar eller sitt 
eget bästa i olika situationer. Ställföreträdarna menar att både anställda inom olika 
stödverksamheter och anhöriga till huvudmannen kan ha svårt att acceptera den budget 
som ställföreträdaren fastställt. Ett stort antal anger också som sin svåraste uppgift att 
göra överförmyndaren nöjd med redovisningen. Årsredovisningen återkommer som 
omfattande, petig och svår bland många svar och oklarheter vid speciella situationer 
verkar förekomma. Att få tag i rätt tjänsteman är ett specifikt problem som många 
kommenterar.  
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En huvudman som saboterar ekonomin genom egna ej överenskomna uttag 
eller inköp. Att med bibehållen respekt och integritet förmå huvudmannen 
hålla överenskommelse budget- utgiftutrymme 

Att så många huvudmän har dålig ekonomi och jag hela tiden får säga nej till 
inköp. 

Årsredovisningen är det svåraste! Jag har hjälp av en auktoriserad revisor 
som också anser att detta är en tung börda. Att inte kunna få kontakt med 
personal på överförmyndarnämnden vid akuta fall. I bästa fall blir jag 
uppringd efter 2-3 dagar. 

Att anhöriga eller anställda har åsikter om ekonomiska frågor eller annat skapar 
svårigheter för ställföreträdaren. Ibland rör det om missförhållanden i huvudmannens 
boende eller i annan verksamhet i kommun. I några fall menar de svarande att anhöriga 
gör anspråk på huvudmannens tillgångar.  

Att bli accepterad och få rollen som företrädare hos omsorgspersonal. 
Vårdpersonal vet inte vad som ingår i godmanskapet. Att notera brister till 
exempel i boendet och inte få gehör för detta av olika skäl 

Relationen med huvudmannens föräldrar är svår, så att jag inte förstör 
relationen med dem men ändå gör det som är bäst för huvudmannen, 

Ett annat problematiskt och tidskrävande område är kontakten med myndigheter, banker 
och sjukvård. Lagstiftning och regler upplevs som oklara och svåra att till fullo 
överblicka. Informanterna upplever det som svårt att få tydlig information från berörda 
myndigheter och att det är svårt att hitta rätt person i rätt myndighet för de frågor som 
uppkommer. Bankernas kontrollsystem gör arbetet komplicerat trots att beslut om god 
man eller förvaltare finns.  

Det är svårt att få olika myndigheter till att arbeta för en gemensam lösning 
istället för att motarbeta varandra. 

Kontakten med till exempel Försäkringskassan är svår, som inte alltid förstår 
problematiken runt till exempel autism 

Sjukvårdsfrågor är svårast. Ingen tar fullt ansvar utan man bollas hit och dit, 
då måste man orka och tjata tills man i värsta fall måste anmäla till 
patientnämnden 

Att hantera huvudmannens rättigheter, genomförandeplaner och ekonomi tillsammans 
med boendepersonal verkar också vara en källa till bekymmer, som återkommer även i 
svar på andra frågor.  
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Att sörja för person och bevaka rätt! Att besöka huvudmannen och lyssna på 
dennes behov. Inte vara rädd att diskutera behov med utövaren. Det kan 
vara boendepersonal, daglig verksamhet, biståndshandläggaren mm 

Att hitta en balans mellan profession och vän. 

Att inte bry sig för mycket. Det är enklare om huvudmannen bor i en 
gruppbostad [där det finns människor runt honom] Det är svårt när någon är 
ensam. 

Det är många kommentarer om svårigheten att dra gränsen för sitt engagemang. I vissa 
fall är det anhöriga som ser svårighet att skilja på föräldraroll och godmansroll. I andra 
fall är det huvudmannens behov av en social relation som gör uppdraget svårt att 
avgränsa. Det verkar finnas en viss svårighet i att hinna med och räcka till, några menar 
att det förutsätter att man är pensionär då många möten och kontakter måste skötas på 
dagtid. 
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Sammanfattande slutdiskussion 
Kartläggningen grundar sig på en enkät till samtliga ställföreträdare i kommunen som i 
huvudsak har uppdrag för vuxna huvudmän hösten 2014. Svarsfrekvensen på enkäten 
uppgick till 73 procent.  

Fördelning på ålder, kön och sysselsättning motsvarar den förväntade fördelningen enligt 
SOU 2004:112. Ställföreträdarna i Växjö kommun är något fler kvinnor än män. Knappt 
hälften är över 65 år och har pension som försörjning. Högskoleutbildning är den 
vanligaste utbildningsbakgrunden. Anledningen till att man har börjat med uppdraget har 
för knappt hälften varit en anhörig eller bekants behov. Många kommenterar också att de 
i sitt arbete eller i bekantskapskretsen mött behovet eller uppdraget och på så sätt 
övervägt ett eget engagemang.   

I en tidigare studie framkom bilden av att den gode mannen ofta är en anhörig (Giertz, 
2012). Resultatet från enkäten motsäger detta. Tre fjärdedelar av ställföreträdarna anger 
att de inte kände huvudmannen när de startade med de uppdrag de idag är engagerade i. 
Nästa hälften av de svarande har haft uppdrag som god man eller förvaltare i högst fem 
år.  

I media har de senaste åren förmedlats bilden av ställföreträdare med ett mycket stort 
antal uppdrag. I motsats till det visar studien att 75 % endast har ett eller två uppdrag. 
Den största gruppen har endast ett uppdrag. Sju personer anger att de har ett stort antal 
uppdrag (10-30) Ställföreträdarna anger utvecklingsstörning och psykiatriska diagnoser 
eller problem som de två största grupperna bland huvudmännen.  

Ett förvånande resultat är att det inte är fler ställföreträdare som anger att huvudmannen 
har demens. Enligt SOU 2004.112 är en av de stora grupperna med behov av 
ställföreträdare. I enkätsvaren framkommer att Växjö kommun förordar bankfullmakt till 
en nära anhörig framför ett rättsligt ställföreträdarskap för personer med demens, vilket 
avspeglas i resultatet.  

Huvudmannen är en man eller kvinna oftast under 65 år som har grundskola som högsta 
utbildningsnivå.  Ställföreträdaren har oftast alla tre uppdragen för huvudmannen. 
Huvudmannen har oftast pension (pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning) som 
försörjning.  Det vanligaste är att ställföreträdare och huvudman träffas minst en gång 
månaden i huvudmannens hem. 

En generell slutsats av undersökningen är att det är en välutbildad äldre person som 
innehar ett ställföreträdaruppdrag för en yngre lågutbildad person. Så ser det ut i Växjö 
kommun vid undersökningstillfället. 

Att bevaka ekonomi, rättigheter och skapa förutsättningar ett bra liv anges som de 
viktigaste delarna i uppdraget. Dessa tre delar kan sägas motsvara de tre delar som 
uppdraget formellt innebär; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Till detta 
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kommer att som ställföreträdare vara en social kontaktperson och ge huvudmannen 
skydd. 

Uppdraget upplevs som viktigt men samtidigt svårt. Det är tidskrävande och ställer krav 
på god kunskap om samhälle och redovisning. Livserfarenhet men också utbildning inom 
olika områden anges som viktiga. De svarande önskade mer kunskap om ekonomi och 
speciellt den årliga redovisningen samt om olika former av funktionsnedsättningar och 
konsekvenser av dessa i vardagen. Nuvarande kursprogram upplevs bra men kan utökas. 
Överförmyndarnas tillgänglighet bör enligt informanterna ses över, det finns synpunkter 
på att tillgängligheten inte är bra. Arvodet upplevs som lågt och svårigheterna att avsluta 
uppdrag beskrivs som en orimlig situation.  

Ett förslag på kompetensutveckling för ställföreträdare som anges är god manscafé och 
återkommande träffar för erfarenhetsutbyte mellan ställföreträdare. Många av de frågor 
man ställs inför är inte frågor som enkelt låter sig besvaras utan snarare har karaktären av 
”dilemman” som man som ställföreträdare kan behöva ett forum där situationen eller 
frågan kan diskuteras. 

Uppdraget som ställföreträdare kan kräva möjlighet att uträtta ärenden och närvara vid 
möten oftast förlagda till kontorstid, vilken kan vara en förklaring till varför så många av 
de svarande har uppnått pensionsålder. Kommentarerna i enkäten antyder att en 
framkomlig väg för rekrytering skulle kunna vara att rekrytera lärare, vårdpersonal, bank- 
och försäkringsanställda när de närmar sig pension. I dessa yrkesgruppen kan det finnas 
en erfarenhet och medvetenhet om uppdragets vikt och innehåll, vilket enligt 
informanterna är en god bakgrund.  
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