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Abstract 

 

Titel Sörja för person - ett svårtolkat begrepp. En intervjustudie med gode män för 

huvudmän som har insatser enligt LSS. 

 

Författare Jessica Nyman och Emma Rondina Bisi 

Nyckelord Godmanskap, sörja för person, LSS, handlingsutrymme, empowerment.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur gode män för huvudmän med insatser enligt 

LSS tolkar sitt uppdrag sörja för person och ser på möjligheterna att utföra det. Vi 

utgick från följande frågeställningar: Hur definierar de intervjuade gode männen sitt 

uppdrag sörja för person? Hur beskriver de intervjuade gode männen det 

handlingsutrymme de upplever sig ha i uppdraget? Vilka utmaningar upplever de 

intervjuade gode männen i sitt uppdrag? Studien baseras på kvalitativa intervjuer som 

utgått från en halvstrukturerad, temaindelad intervjuguide. Vi intervjuade fem gode män 

i en mellanstor stad i Sverige. Resultaten visar att gode männen hade svårt att definiera 

och avgränsa uppdraget sörja för person. Detta i samband med huvudmannens 

funktionsnedsättning innebär utmaningar för den som åtar sig uppdraget, exempelvis då 

huvudmannen lider av psykisk ohälsa. Vi fann att gode männen hade olika strategier för 

att använda sitt handlingsutrymme utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Vidare 

beskrev de gode männen att den största utmaningen fanns i att bygga en god relation 

med huvudmannen. Slutligen diskuteras vikten av gode mäns personliga och 

professionella kompetens, för att kunna möta huvudmannens behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title Ensure the person - a difficult concept to interpret. An interview study with 

curators for persons who have services under LSS. 

 

Authors Jessica Nyman and Emma Rondina Bisi 

Keywords curatorship, ensure the person, LSS, autonomy, empowerment. 

 

The purpose of this study was to examine how curators for persons with services under 

LSS interprets the mission, ensuring the person, and how they feel about their 

possibilities to execute the mission. The study started from the following questions: 

How does the interviewed curators define the mission, ensuring the person? How does 

the interviewed curators describe the discretion they experience in the mission? What 

challenges do the interviewed curators meet in their mission? The study is based on 

qualitative interviews that started from a half structured theme divided interview guide. 

We interviewed five curators in a medium sized city in Sweden. The results show that 

the curators found it difficult to define and delimit the assignment ensure the person. 

This, in conjunction with a persons disability poses challenges for those who undertake 

the mission. We found that the interviewed curators had different strategies to use their 

discretion based on previous knowledge and experiences. Further described the curators 

that the biggest challenge was to build a good relationship with the person with 

disability. Finally, we discuss the importance of curators personal and professional 

skills, in order to meet the needs of a person with disability. 
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1. Inledning 

Under denna rubrik finns en inledande beskrivning av det ämne vi valt för 

examensarbetet. Vi beskriver undersökningens relevans för socialt arbete samt 

presenterar vårt syfte och våra frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till valet av ämne för vår studie är att vi båda är intresserade av ämnet 

funktionshinderpolitik, samt har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg 

med personer som har en funktionsnedsättning. Cirka hundratusen personer i Sverige 

har gode man. Enligt Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 

(http://www.rfs.se/godmanskap) måste det finnas ett samband mellan den sjukdom, 

nedsättning eller hälsotillstånd som personen har och behovet av hjälp, för att en god 

man ska utses. Behovet måste vara kopplat till minst en av de tre delarna i uppdraget, 

det vill säga bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person. En person som kan 

skriva en fullmakt till en närstående anses inte vara i behov av en god man. 

 

Personer med funktionsnedsättning kan bli beviljade insatser enligt 9 § i Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (1993:387) om de bedöms lida av: 

 utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

 betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

 andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normal åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov 

av stöd och service (Lindblom & Nordback, 2014) 

Generellt används då uttrycket att tillhöra någon av de tre personkretsarna. Det är enligt 

Giertz (2012) vanligt att personer som har insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) även har ett förordnande från tingsrätten om 

godmanskap. 
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1.2 Problemformulering 

Genom den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i Socionomprogrammet och 

utifrån våra tidigare erfarenheter av människovårdande yrken, har ett intresse uppstått 

för godmanskapet. Vi har upplevt att ramarna för uppdraget är otydliga vilket kan 

medföra skillnader i hur det tolkas och utförs. Med denna studie vill vi därför undersöka 

hur gode män beskriver sitt uppdrag och ser på sina möjligheter att utföra det. Vår 

studie kan tydliggöra hur kriteriet sörja för person kan tolkas och vara till nytta för 

såväl gode män, huvudmän och utförare av insatser enligt LSS.  

 

I Föräldrabalken 12 kap. 3 § står: Förmyndare, gode män och förvaltare skall 

omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar 

den enskilde (Lindblom & Nordback, 2014). Vår tolkning av denna paragraf är att alla 

människor har samma rätt till det stöd och den hjälp som erfordras för en god 

livskvalitet, och detta är gode mäns ansvar i uppdraget sörja för person. Ramarna för 

uppdraget lämnar utrymme för egen tolkning och innebär därmed ett stort ansvar för 

uppdragstagaren gentemot huvudmannen och dennes behov. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en grupp gode män för personer med insatser 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tolkar sitt uppdrag och ser 

på sina möjligheter att utföra det. 

 Hur definierar de intervjuade gode männen sitt uppdrag sörja för person? 

 Hur beskriver de intervjuade gode männen det handlingsutrymme de upplever 

sig ha i uppdraget? 

 Vilka utmaningar upplever de intervjuade gode männen i sitt uppdrag? 

1.4 Centrala begrepp och avgränsningar 

1.4.1 Godmanskap 

 

I Föräldrabalken 11 kap 4 § står att läsa om godmanskap: 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 

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

sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna ett godmanskap för 

honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken 
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godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller 

hennes mening inhämtas (Lindblom & Nordback, 2014) 

1.4.2 Sörja för person 

 

Vi har valt att avgränsa oss till den del av uppdraget som kallas sörja för person. Detta 

innebär enligt Överförmyndarnämnden (http://www.gavle.se/Omsorg–

hjalp/Overformyndaren/Bli-god-man-eller-forvaltare/) att gode män skall hålla kontakt 

med huvudmannen för att upptäcka behov och se till att denne får det stöd och den hjälp 

som erfordras för den dagliga livsföringen. Till exempel: 

 ha regelbundna kontakter med huvudmannen, ca 1-2 besök per månad 

 hålla sig underrättad om vilka behov huvudmannen har och ordna rätt insatser så 

att behoven blir tillgodosedda 

 se till att huvudmannen har ett bra boende och god livskvalitet 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs kunskapsläget. Vi försöker identifiera eventuella kunskapsluckor 

och redogöra för processen under våra litteratursökningar. I sökandet av empiriska data 

har vi använt oss av databaser och söksystem som Högskolan i Gävle tillhandahåller. 

De databaser vi har sökt i är Discovery - samsökningstjänst, DiVA - digitala 

vetenskapliga arkivet, LIBRIS och SocIndex vilket är en samlingsdatabas för socialt 

inriktad empiri. De sökord vi använt oss av är ord som är kopplade till godmanskap och 

självbestämmande då gode mannens uppdrag skapas utifrån huvudmannens behov och 

önskemål med insatsen. De ord vi använt oss av i sökandet är: godmanskap, 

företrädarskap, godmanskap+ funktionsnedsättning, handlingsutrymme, empowerment, 

trustee, advocasy, guardianship, guardianship+disabilities, och self-determination. Vi 

har använt databasernas funktion Peer- Review, samt fulltext för att begränsa antalet 

träffar och för att finna forskning som är kollegialgranskad och därmed kan användas 

som referensmaterial.  

 

Det har varit problematiskt att finna internationell forskning om godmanskapet. I 

sökandet efter relevant forskning har vi kunnat konstatera att det i de nordiska länderna 

finns former av företrädarskap som liknar godmanskapet i Sverige. Forskningen vi hittat 

från USA visar att förordnandet av en företrädare där innebär en större inskränkning för 
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individen än det svenska godmanskapet. Jameson et al. (2015) har endast kunnat 

identifiera ett fåtal andra studier som berör ställföreträdare för personer med 

funktionsnedsättning. Detta kan vara en möjlig anledning till de svårigheter vi hade 

under sökprocessen.  

 

Godmanskapet i Sverige framstår som ett eftersatt forskningsområde. 

Sammanfattningsvis visar de svenska studier vi funnit på vikten av att skapa hållbara 

och goda relationer mellan företrädare och huvudmän (Askheim, 2003). I en annan 

studie läggs stor vikt vid att uppmuntra och stötta individers egna förmågor till 

autonomi. Samtidigt lyfts utmaningarna som finns i huvudmännens 

funktionsnedsättning fram som försvårande i detta arbete (Giertz, 2012). Odlöw (2005) 

menar att större fokus borde riktas mot uppdragets komplexitet, istället för själva 

förordnandet av det.  

2.1 Godmanskap och handlingsutrymme 

Odlöw (2005) ger i sin avhandling en historisk bakgrund till uppdraget godmanskap i 

Sverige, avhandlingen innehåller även en översikt över ställföreträdarskap i Sverige, 

Norge och Danmark. Det finns i Danmark två former av ställföreträdarskap. Det ena är 

vaergeskap, där ställföreträdaren har tillåtelse att rättshandla utan huvudmannens 

samtycke. Dock stadgas i lagtexten att vaergen (ställföreträdaren) bör höra 

huvudmannens mening om den går att inhämta utan betydande svårigheter.  Den andra 

formen av ställföreträdarskap i Danmark är samvaergemål, där ställföreträdaren och 

huvudmannen ska fatta gemensamma beslut i de angelägenheter som omfattas av 

uppdraget. Denna typ av ställföreträdarskap kan begränsas till särskilda handlingar eller 

angelägenheter. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan företa egna 

rättshandlingar utan samtycke från ställföreträdaren. I Norge regleras ställföreträdarskap 

enligt Odlöw (2005) i två olika lagstiftningar, det mest använda är hjelpevergemål, där 

ställföreträdaren förordnats utifrån huvudmannens behov och kan handha den 

hjälpbehövandes angelägenheter i allmänhet eller i särskilda hänseenden. Om 

huvudmannen bedöms sakna förmåga att dra omsorg för sig själv kan vergemål 

anordnas. Detta innebär att huvudmannen omyndigförklaras.  

 

Godmanskapet i Sverige har som institution förändrats över tid, något som Odlöw 

(2005) beskriver i sin avhandling. 1974 års lagreform gjorde att godmanskapet kunde 
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börja tillämpas för personer med hämmad förståndsutveckling och/eller försvagat 

hälsotillstånd. Bakgrunden till lagreformen var enligt Odlöw (2005) att möjligheterna 

att lämna bistånd utan att omyndigförklara huvudmannen skulle utvidgas. Den tidigare 

begränsningen som krävde att förhållandena var av övergående natur togs bort för att 

enskilda i större utsträckning skulle kunna få hjälp. Gode mannens behörighet 

förändrades inte genom reformen, inte heller utrymmet att rättshandla för den som 

behöver hjälp. Den största förändringen i samband med lagreformen var att gode 

mannen blev tvungen att inhämta huvudmannens samtycke för att genomföra 

rättshandlingar för dennes räkning. Odlöw (2005) belyser motsättningen mellan att gode 

mannen är tvungen att samråda med huvudmannen innan viktigare beslut fattas, men att 

gode mannen egentligen inte behöver beakta huvudmannens åsikt. Det räcker alltså med 

att gode mannen bildar en uppfattning om hur huvudmannen vill ha det. Enligt Odlöw 

(2005) tillgodoser inte nuvarande lagstiftning den enskildes autonomi och integritet fullt 

ut. Större vikt läggs vid hur förordnandet av ställföreträdarskapet sker än vid själva 

utförandet av uppdraget. Slutsatsen i avhandlingen är att även då lagstiftningen är 

utformad för att ta tillvara den enskildes autonomi och integritet, är ett problem enligt 

Odlöw (2005) att ett passivt samtycke är tillräckligt. Lagtexten framhåller att gode 

mannen ska inhämta huvudmannens samtycke, då fokus enligt Odlöw (2005) borde 

ligga på att huvudmannen aktivt får delta i beslut utifrån sina förmågor och på så vis få 

hjälp att bibehålla och utveckla dessa.  

 

Giertz (2012) avhandling bygger på intervjustudier med två skilda grupper. Den ena 

gruppen består av personer som har personlig assistans, den andra av personer som har 

någon insats enligt LSS i kombination med ett förordnande om godmanskap. 

Intervjupersonerna utgörs av brukare och gode män, samt verkställare och handläggare 

inom LSS- området. Möjligheterna till självbestämmande och inflytande i livet beror 

enligt Giertz (2012) på i vilken kontext personen befinner sig. Giertz (2012) beskriver 

hur frågan om självbestämmande och inflytande i välfärdssystemets insatser flitigt 

debatterats under årtionden. Dagens politik betonar individens rätt till 

självbestämmande och valfrihet med rätt att styra den egna vardagen. Individen 

förväntas själv inhämta information, välja utförare på den öppna marknaden oavsett om 

det handlar om att köpa bil eller välja vårdgivare. Giertz (2012) menar att tendensen gått 

från samhällsansvar till egenansvar. Hon ser en tydlig trend i sin forskning att de 

personer som har insatser enligt LSS också har behov av en gode man. Ett resultat av 
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Giertz (2012) studie är att personer med funktionsnedsättning som har personlig 

assistans upplever sig, och upplevs, ha inflytande eller självbestämmande i högre 

utsträckning än den grupp som inte har personlig assistans. Om brukaren kan förmedla 

sin egen mening finns det ambitioner att respektera dennes önskningar, men samtidigt 

kan det uppstå problem, menar Giertz. En gode man berättar om sin huvudman som vid 

ett flertal tillfällen sagt upp sina personliga assistenter med väldigt kort varsel. Detta har 

då skapat stora praktiska svårigheter såväl som stora ekonomiska problem för 

huvudmannen med skadeståndsersättningar. Med detta framkommer de dilemman som 

kan uppstå kring inflytande och självbestämmande vid godmanskap och på otydligheter 

kring det praktiska genomförandet av uppdraget (Giertz, 2012). Avhandlingen visar 

även på att huvudmannens situation och inflytande över denna är beroende av gode 

mannens kunskaper om dennes rättigheter, LSS, huvudmannen som person och dennes 

funktionsnedsättning. Det framgår att ett flertal gode män saknar dessa kunskaper och 

en slutsats blir enligt Giertz (2012) att godmanskapets innehåll i många fall är oklart 

både för gode män såväl som huvudmän. Detta får konsekvenser för huvudmannens 

självbestämmande och inflytande, men även för gode mannens tolkningar av brukarens 

bästa. 

2.2  Företrädarskap och empowerment 
 

Enligt Jameson et al. (2015) erbjuds personer med funktionsnedsättning i USA ofta så 

kallat guardianship, vilket kan jämföras med förvaltarskap i Sverige. Detta på grund av 

att individens rättshandlingsförmåga inskränks. Exempelvis bedöms personer som 

förordnas guardianship av rätten ofta sakna förmåga att fatta egna beslut angående att 

ingå ekonomiska avtal eller liknande. Forskarna genomförde en nationell undersökning 

i USA. De skickade ut en enkätundersökning online till cirka 2100 personer, av vilka 

hälften deltog i undersökningen. Cirka hundra av respondenterna var personer med 

funktionsnedsättning, resterande var föräldrar till personer med funktionsnedsättning. 

Trots att forskarna beskriver att det i USA finns två olika sorters guardianship, totalt 

eller begränsat, framkom att större delen av dessa hade ett förordnande som innebar 

alternativet med total inskränkning av rättshandlingsförmågan.  

 

Resultaten av studien visade att det bland respondenterna uppfattades som begränsande, 

och till viss del stigmatiserande att få ett förordnande (Jameson et al., 2015). Detta 

innebär att det kan upplevas som att en person som får ett förordnande hamnar i ett 
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utanförskap då denne inte bedöms kapabel att fatta beslut för sin egen del. Ett annat 

resultat i studien var att forskarna bara lyckades identifiera fyra större studier som 

belyste företrädarskap för personer med funktionsnedsättning i USA. Jameson et al. 

(2015) framhåller att personer med funktionsnedsättning har samma rätt till att göra val 

som alla andra. Därför föreslår de en modell som innebär stöttning vid viktiga beslut, 

utan att det inskränker personernas rättshandlingsförmåga. Modellen innebär att en 

närstående eller professionell erbjuder det stöd och den hjälp som personen behöver för 

att själv kunna göra ett aktivt val. Jameson et al. (2015) hävdar att modellen skulle vara 

tillräcklig för de flesta personer med funktionsnedsättning, att det inte krävs en större 

inskränkning i rättshandlingsförmågan än detta. Forskarna visar i sin studie att större 

delen respondenterna inte blivit erbjudna den typen av hjälp utan att den större 

inskränkningen, det vill säga guardianship, erbjudits dem som enda alternativ. 

 

Martinis (2015) artikel belyser vikten av att personer som lever med en 

funktionsnedsättning ges rätt verktyg och stöd för att kunna bli självbestämmande och 

därmed undvika förvaltarskap. Vidare beskriver han nackdelarna med att sätta en etikett 

på människor med en funktionsnedsättning genom att ta ifrån dem deras rätt till att 

själva göra val i och om deras egna liv. Detta har visat sig ha negativ inverkan på både 

den fysiska och mentala hälsan. Martinis (2015) menar också att personen som anses 

behöva placeras under förvaltarskap, måste genomlida att höra hur läkare och ofta den 

egna familjen förklarar för domaren i rätten att personen inte kan ta hand om sig själv på 

ett sätt som samhället anser vara lämpligt. Martinis (2015) diskuterar programmet 

”Vocational Rehabilitation” (VR) vars syfte är att göra personer med 

funktionsnedsättningar mer anställningsbara. Slutsatsen av Martinis (2015) rapport är 

att livet är fullt av val och valmöjligheter, alla med olika substans och signifikans. 

Personer med funktionsnedsättningar som får uppmuntran och stöd att göra sina egna 

val, blir i högre grad anställda med högre lön och är mer självständiga. Samtidigt får de 

en förberedelse för att leva rika och självständiga liv fria från företrädarskap.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel används till att reflektera över vilken teoretisk referensram och vilka 

begrepp som är relevanta för vår studie. Vi har valt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, samt begreppen handlingsutrymme och empowerment för att förstå hur de 
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intervjuade gode männen tolkar uppdraget och huvudmännens behov. De kan även 

förklara hur gode männen hanterar de utmaningar uppdraget kan medföra. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Då uppdraget skapas genom interaktion mellan gode män och huvudmän ser vi detta 

som ett relevant perspektiv för att skapa förståelse för processen. Det finns delade 

meningar om huruvida detta perspektiv bör benämnas socialkonstruktionism eller 

socialkonstruktivism. Brante, Andersen och Korsnes (1998) beskriver det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som att verkligheten får sin mening genom 

sociala konstruktioner. Samhället ses som en väv skapad av interaktiva processer och 

tyngdpunkten ligger på hur människor uppfattar strukturer och institutioner, inte 

huruvida dessa verkligen existerar. Då begreppen för oss är synonyma, har vi valt att 

konsekvent använda socialkonstruktionism. 

 

Eftersom en begränsad grupp i samhället ägnar sig åt att teoretisera, är det enligt Berger 

och Luckmann (1979) viktigt att förstå hur alla som lever i samhället får del i det som 

kallas verklighet. Förståelsen för hur verkligheten socialt konstruerats, bör därför enligt 

författarna utgå från common sense- kunskap, grundad på sunt förnuft. Berger och 

Luckmann (1979) beskriver samhället dels som en objektiv verklighet, där människan 

till stor del utför vanemässiga handlingar, och att den rutin som skapas ger en viss 

trygghet. Detta gör att handlingen kräver mindre energi och skapar en trygg bakgrund 

som gör att människan orkar med en förgrund där det finns större utrymme för 

flexibilitet. Dessa vaneskapande processer föregår det som kallas institutionalisering, 

vilket innebär att alla i en social grupp har möjlighet att utföra en handling i en viss 

kontext.  

 

Institutioner innebär regler och riktlinjer för vad som förväntas av människor. Detta kan 

sägas kontrollera människors handlande. Institutionalisering sker genom att individer 

tillskriver varandras handlingar motiv och bekräftar detta genom interaktion. Detta gör 

att de lättare kan förutsäga varandras handlingar, vilket skapar trygghet. Den 

institutionella världen är konstruerad, och upprätthålls av människor. Det vill säga att 

den förs vidare till en ny generation (Berger & Luckmann, 1979). Legitimering kan ses 

som kunskap, om vad som är tillåtet och inte. Det sker på olika nivåer, legitimeringen 

utgörs av allmängiltiga regler, och talar enligt Berger och Luckmann om för en individ 
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vilken typ av handling som bör utföras, men också varför. Enligt Berger och Luckmann 

(1979) föds inte människan som en färdig samhällsmedlem, utan socialiseras in i 

samhället.  

 

Början på den processen kallas internalisering, och innebär att en person lär sig att 

förstå andras subjektiva processer, alltså vad de tänker och känner, samt gör detta till en 

del av sin egen värld. Denna egna värld kallar Berger och Luckmann (1979) för den 

subjektiva verkligheten. Att uppnå denna grad av internalisering innebär att en 

människa blivit en fullvärdig samhällsmedlem. Vi lever inte bara i samma värld, utan 

tar även del av varandras närvaro. Varje individ föds in i en objektiv social struktur. Det 

innebär att individen omges av personer som kommer att förmedla den objektiva 

uppfattningen om verkligheten, så kallade signifikanta andra. Den sociala världen 

filtreras på detta vis till barnet som identifierar sig med de signifikanta andra, vilket 

kallas den primära socialisationen. Socialisationen är en ständigt pågående process som 

aldrig slutförs, men Berger och Luckmann (1979) skiljer på primär och sekundär 

socialisation. Den primära är den grundläggande, som sker i början av livet. Den 

sekundära innebär att vi blir mer känsliga för andra definitioner av verkligheten, de 

uppfattningar vi internaliserar genom sekundär socialisation är vanligen lättare att byta 

ut, det krävs mindre påverkan.  

 

Galbin (2014), som använder begreppet socialkonstruktionism, utgår från fyra 

antaganden: 

 att socialkonstruktionismen motsäger den traditionella positivistiska synen på 

kunskap som absolut och definitiv 

 att den kritiserar hur den sociala världen tas för given och hur detta underblåses 

av dominerande grupper 

 att socialkonstruktionismen lyfter fram att den uppfattning vi har om världen 

skapas i en pågående process mellan människor som samspelar med varandra 

 att socialkonstruktionismens mål med forskning och utbildning inte är att 

fastställa vad som är en absolut sanning, eller ett färdigt resultat, utan att öppna 

upp för nya perspektiv och möjligheter 

Galbin (2014) hävdar i sin artikel att mening skapas genom samspel mellan människor i 

olika sammanhang. Detta är en ständigt pågående process och förändras. Vidare menar 
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hon att språket är grundläggande för hur vi producerar och tar till oss kunskap, men 

också att språket får sin mening i kontexten där människor samspelar. 

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet har enligt Walker (2015) sina rötter i 

sociologin och utgår från att individer eller grupper konstruerar en social värld genom 

sina upplevelser. Dessa blir meningsfulla genom en process där de delas, vilket 

vanligast sker genom språket. Payne (2002) för ett liknande resonemang, han menar att 

sociala uppfattningar skapas genom människors gemensamma förståelse. Vi delar med 

oss av vår kunskap om den sociala världen genom olika processer och på så vis blir den 

subjektiva uppfattningen objektiv, det skapas en gemensam sanning. Payne (2002) anser 

också att detta är en cirkulär process, eftersom individerna institutionaliserar och 

legitimerar de sociala uppfattningar som sedan blir till en social struktur. De människor 

som växer upp med dessa strukturer internaliserar dem och det påverkar hur de kommer 

att leva sina liv. Om vi accepterar att denna process existerar, är det enligt Payne (2002) 

oundvikligt att den också påverkar det sociala arbetet, vilket kan ses som ett mindre 

system där individer och sociala strukturer påverkar varandra.  

3.2 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme beskriver hur olika faktorer kan påverka gode männens upplevelse 

av det utrymme de har att agera som människa inom uppdraget. Alla typer av socialt 

arbete handlar om mellanmänskligt samspel, det handlar enligt Johnsson, Svensson och 

Laanemets (2008) om att möta människor, att förstå sammanhanget, men också sin egen 

roll i interaktionen. Interaktionen handlar om samspelet, kommunikationen människor 

emellan och hur de förhåller sig till varandra. I detta samspel skapas uppfattningar om 

oss själva och andra. Människor har enligt Johnsson, Svensson och Laanemets (2008) 

oftast lätt att sätta sig in i hur andra resonerar och förstå deras perspektiv, det innebär att 

människan anpassar sitt handlande till omgivningen, och försöker förhålla sig till de 

rådande normerna. Detta ligger till grund för att förstå hur möten i socialt arbete hänger 

ihop med det utrymme som finns att agera som människa i sitt formella uppdrag, vilket 

kan benämnas handlingsutrymme. Berglind (1995) menar att beskrivningen av en 

situation och en person kan ske från ett utifrånperspektiv likväl som ett 

inifrånperspektiv. En expertbedömning av en situation eller person och en subjektiv 

bedömning utifrån personen själv kan till stora delar överensstämma, men även gå vitt 

isär. Varje unikt fenomen bör belysa såväl positiva som negativa aspekter och en 
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personbeskrivning positiva och negativa sidor. I varje fall av socialt arbete finns det 

tendenser att fokusera på brister och fånga det som är dåligt i en persons situation och 

dennes sidor. Berglind (1995) beskriver hur detaljstyrning med klara avgränsningar och 

regler i ett uppdrag kan innebära både för- och nackdelar för en klient. En fördel med 

tydliga avgränsningar och regler är rättssäkerheten och att klienten vet att hen inte blir 

behandlad efter professionens eget godtycke. Till nackdelarna hör byråkratin, vilket är 

den stelbenthet som kan associeras till begreppet, medföra obefintlig flexibilitet och 

möjlighet att gå utanför regelverket. Berglind (1995) menar att ramstyrningens fördelar 

är den flexibilitet och de möjligheter som kan beakta de individuella aspekterna, vilka 

inte kan täckas in i ett detaljstyrt uppdrag. Enligt Berglind (1995) kan den ökade 

flexibiliteten medföra en risk att socialarbetaren agerar efter eget tycke, vilket kan göra 

handlandet mindre rättssäkert. Ur socialarbetares perspektiv kan detaljregler ha såväl 

för- som nackdelar jämfört med den mer flexibla ramstyrningen. Ett större personligt 

ansvar, större kontroll över den egna arbetssituationen är ofta en positiv aspekt i arbetet. 

Berglind (1995) menar att samspelet mellan socialarbetare och klienter skapar en 

byråkrati. Denna byråkrati är konstruerad och kännetecknas av normer för kontakten 

med klienten. Uppdragets art kan variera mellan detalj- till ramstyrning. Även om 

socialarbetare har mer eller mindre detaljerade regler för relationen socialarbetare- 

klient, finns det alltid ett visst utrymme för individuella varianter. Berglinds (1995) 

slutsats är att det till syvende och sist är ett personligt ansvar hur socialarbetaren 

tillvaratar detta handlingsutrymme. Trots att Berglinds resonemang utgår från 

socialarbetare och klient, bedömer vi det som relevant även för vår studie. Detta för att 

förstå för- och nackdelar med huruvida ett uppdrag är detalj- eller ramstyrt, samt hur 

gode män väljer att tillvarata sitt handlingsutrymme. 

 

3.3 Empowerment 

Empowerment är ett synsätt som utgår från att försöka stärka individers egna förmågor. 

Begreppet empowerment kommer ifrån ordet power och kan inte helt enkelt översättas 

till svenska. Power kan betyda styrka och kraft, men även makt (Askheim, 2007). 

Empowerment kan således betyda att tillskansa sig styrka kraft och makt, vilket i en 

kontext där personer och grupper befinner sig i en maktlös position kan betyda att 

införskaffa den styrka som ger kraft att komma ur maktlösheten. Askheim (2007) menar 

att olika aktörer fyller begreppet empowerment med olika betydelser. Den gemensamma 

och grundläggande synen är dock densamma, vilket är den positiva synen på människan 
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som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa om det 

bara skapas rätt förhållanden. Vidare diskuterar Askheim (2007) empowerment som en 

etablering av motmakt där fokus ligger på sambandet mellan en enskild människas 

livssituation och samhällets strukturella förhållanden. Det handlar om att starta 

processer och aktiviteter som kan förstärka självkontrollen, vilket i grund och botten 

handlar om att människor får större självförtroende, bättre självbild, mer kunskap och 

färdigheter.   

 

Askheim (2007) menar att även om utgångspunkten i empowerment är den enskildes 

position i samhällsstrukturen är denna inte naturgiven utan kan ses som ett resultat av 

människoskapta processer. Dessa processer bestämmer graden av makten eller 

kontrollen den enskilda har över sitt liv samtidigt som graden av maktlöshet. Askheim 

(2007) poängterar att eftersom dessa processer är konstruerade av människan kan de 

också förändras. En central punkt är därför att skapa medvetenhet hos den enskilda 

gällande sambandet mellan den egna livssituationen och yttre samhälleliga förhållanden.  

 

Askheim (2003) utvecklar begreppet empowerment och menar att det finns två 

dimensioner, en strukturell och en individuell. Den strukturella fokuserar på de sociala 

strukturer, hinder och ojämna maktrelationer som enligt Askheim (2003) i många fall 

försvårar en individs möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv. Den individuella 

aspekten betonar de aktiviteter och processer som kan ge en individ större inflytande att 

påverka sin egen situation. Askheim (2003) anser att empowerment både är en ideologi 

och ett metodiskt synsätt. Han beskriver att samhällets sociala struktur har förändrats 

och menar liksom Giertz (2012) att detta även har gjort att individen hamnat alltmer i 

centrum. Även om begreppet empowerment huvudsakligen utvecklats i England och 

USA, nämner Askheim (2003) liknande tendenser mellan olika välfärdsmodeller i hela 

västvärlden. Han diskuterar framförallt de nordiska länderna. Askheim (2003) beskriver 

att funktionshinderpolitiken i både Norge, Danmark och Sverige gått från 

normaliseringsprincipen, alltså att individen ska klara av att anpassa sig till samhället, 

till att empowerment blivit det huvudsakliga synsättet. Det innebär att individen ska få 

hjälp att ta kontroll över sin egen situation.   

 

Vad empowerment innebär för professionella belyses av Askheim (2003). En kontext 

som genomsyras av detta synsätt kan innebära flera dilemman och svårigheter. Den 
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professionelle måste arbeta tillsammans med den som behöver hjälp, som ett team. 

Relationen mellan den professionelle och den som behöver hjälp bör enligt Askheim 

(2003) präglas av öppenhet, respekt och förtroende. Den professionelle bör inte sätta sig 

i en expertroll, utan befinna sig på en jämlik nivå med den som behöver hjälp. 

 

Sprauge och Hayes (2000) diskuterar vikten av relationen mellan en företrädare och 

huvudman, vilket är avgörande för utvecklandet av empowerment och ett 

självföreträdande synsätt. Huvudmålet är att underlätta förvandlingen av huvudmannen 

från en passiv mottagare av hjälp till en aktiv självföreträdare. Att ge någon 

empowerment innebär att stadga de förhållanden som vi generellt justerar och 

arrangerar för att möta en huvudmans behov utifrån dennes funktionsnedsättning och 

konstruerar synsättet till kapaciteten att ge makten till. Sprauge och Hayes (2000) menar 

att i relationen mellan en företrädare och en huvudman måste företrädaren ta 

huvudmannens perspektiv i beaktande och integrera detta med sin egna professionella 

bedömning av realistiska möjligheter. Detta kan endast ske effektivt genom att 

observera, föra samtal och uppmärksamt lyssna på huvudmannen och på det som 

framkommer i relationen genom ömsesidigt förtroende och respekt.  

4. Metod 

Under denna rubrik redogör vi för vårt urval och avgränsningar. Vi beskriver 

insamlandet av empirisk data, utskriften av densamma samt analysmetod. Kapitlet 

innehåller även en diskussion kring hur vi beaktat validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i vår studie. Metodavsnittet avslutas med ett resonemang kring 

forskningsetiska ställningstaganden.  

4.1 Uppsatsens arbetsfördelning 

Vi har båda tagit lika stort ansvar i arbetet med uppsatsen. Förberedelserna inför 

intervjuerna, litteratursökning och hela skrivprocessen har skett gemensamt. Båda har 

deltagit vid samtliga intervjuer. Den enda arbetsuppgift som fördelats är 

transkriberingen, där en av oss har transkriberat två intervjuer, och den andre tre.  

4.2 Forskningsmetod 

Trost (2012) menar att det är syftet med en undersökning som ska vara vägledande för 

vilken metod forskaren väljer för datainsamlingen. Då syftet med vår studie är att 
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analysera hur gode män definierar och tolkar uppdraget sörja för person, är det gode 

männens egna tankar som vi är intresserade av. Vi har därför valt att använda oss av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa ger beskrivningar av en individs skrivna eller 

verbala berättelser och observerbara handlingar (Larsson, 2005). Genom den kvalitativa 

forskningsintervjun söker vi förståelse för undersökningspersonens synvinkel, 

meningen av dennes upplevda erfarenheter och att avslöja hens livsvärld (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vår undersökning består av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

som försöker förstå teman i undersökningspersonens levda värld ur dennes egna 

perspektiv. Då vi valt att göra en temaindelad intervjuguide inför vårt datainsamlande 

innebär det enligt Kvale och Brinkman (2009) en utvecklad teoretisk förförståelse för 

det fenomen som studeras och att det därmed skapats en bas där ny kunskap kan 

integreras. 

4.3 Urval och avgränsningar 

I sökandet av informanter till vår studie valde vi att begränsa vårt urval till en 

mellanstor stad i Sverige. Kontakt upprättades med Överförmyndarnämnden i denna 

stad för att finna våra informanter. De urvalskriterier för informanter vi valde att 

begränsa vår studie med är: 

 Att huvudmannen är beviljade insatser enligt LSS 

 Att de har haft sitt uppdrag i minst två år för huvudman med insatser enligt LSS 

 Att de inte är gode män åt anhörig 

När vi kontaktade Överförmyndarnämnden ville vår kontaktperson själv ta kontakt med 

möjliga informanter som överensstämde med våra urvalskriterier. Detta innebär att 

Överförmyndarnämnden styrde urvalet av informanter. Detta kan ses som en nackdel då 

informanterna valdes utifrån Överförmyndarnämndens uppfattning om lämpliga 

personer att intervjua. Fördelen med detta var dock att vi inom några få dagar fick 

kontakt med informanterna, vilka också har gett en väl nyanserad bild av godmanskapet. 

Vi skickade informationsbrevet och vår kontaktinformation via e- post (se bilaga 1) till 

personen på Överförmyndarnämnden. Inom några dagar fick vi namn på sex personer 

som ville medverka i studien. Vi fick även kontaktinformation till dessa och ringde för 

att boka en lämplig tidpunkt för genomförandet av intervjun, en av informanterna 

kontaktade oss innan vi hann ringa. En annan av personerna lyckades vi inte knyta 

kontakt med varken via telefon eller mejl. Orsaken till detta kan vara att vi inte kunde 

komma fram på det telefonnummer vi fått och att personen inte besvarade de mejl vi 
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skickat. Vi begränsade därför antalet intervjupersoner till fem, på grund av den snäva 

tidsramen för studien. Intervjuerna genomfördes på olika platser då vi anpassade oss 

efter informanternas önskemål. Alla intervjuer har skett enskilt mellan oss och 

informanten. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och fördes sedan 

över till en dator. 

4.4 Insamling av empirisk data 

I intervjuerna har vi använt oss av en temaindelad halvstrukturerade intervjuguide (se 

bilaga 2) vilken således har gett utrymme att ställa följdfrågor om det är något 

informanten berättar som vi bedömer behöver klargöras eller utvecklas. Inför 

intervjuerna bestämde vi att samma person skulle ställa frågorna utifrån intervjuguiden 

vid samtliga intervjuer samt att båda skulle ges möjligheten att ställa följdfrågor. Den 

person som inte hade huvudansvaret för intervjun var den person som istället ansvarade 

för att föra minnesanteckningar vid intervjuerna.  

4.5 Utskrift av insamlade intervjudata 

Transkribering av det inspelade materialet skedde i sin helhet, det vill säga att ingenting 

korrigerades bort. Det material vi valde att använda genom citat från våra informanter 

korrigerades genom att ord såsom hm, eh, liksom, ju togs bort för att underlätta 

läsbarheten av uppsatsen. Vissa ord i citaten ändrades från talspråk till skriftligt språk, 

exempelvis byttes nått ut mot något. Vi bedömer inte att detta förändrar innebörden i 

informanternas uttalanden. Under transkriberingen har vi båda reflekterat över att det på 

flertalet ställen i intervjuerna varit önskvärt med följdfrågor, att be informanterna 

vidareutveckla sina svar. Detta har högst troligt att göra med vår ovana som intervjuare, 

trots detta har våra informanter gett en tydlig och nyanserad bild av de teman vi valt för 

intervjustudien. Det är en nackdel att inte vi båda har hunnit transkribera samtliga 

intervjuer för att därefter kunna jämföra om det finns skillnader i tolkningarna eller 

eventuella missuppfattningar. Efter transkriberingen studerades materialet gemensamt 

och relevant information kring varje tema i intervjuguiden sammanfattades. Vi valde att 

gemensamt gå igenom det insamlade materialet för att tillsammans kunna diskutera och 

reflektera över den information vi fått.  
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4.6 Analysmetod 
 

Vi skapade utifrån våra forskningsfrågor tre teman som utgjorde en röd tråd genom 

studiens gång (Larsson, 2005). Dessa teman rörde därmed; hur de intervjuade gode 

männen definierar sitt uppdrag sörja för person, hur de beskriver det handlingsutrymme 

de upplever sig ha i uppdraget samt vilka utmaningar de upplever i sitt uppdrag. Utifrån 

dessa teman skapade vi intervjuguiden, strukturerade den insamlade empiri som sedan 

analyserades. Även redovisning av resultat och analys strukturerades med hjälp av dessa 

teman, under det tredje temat; utmaningar i uppdraget framträdde två underteman. 

Dessa underteman presenteras i resultatredovisningen. Enligt Larsson (2005) kan flera 

fall i ett sammanhang grupperas i särskilda teman och därefter direkt analyseras. Detta 

kallas temaanalys, vilket utgjorde analysmetoden i vår studie. Det valda teoretiska 

perspektivet var basen i analysen av samtliga tre teman. Begreppen handlingsutrymme 

och empowerment användes för att analysera resultaten. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.7.1 Validitet 

För att uppnå hög validitet i en studie innebär det att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan de valda teoretiska definitionerna och det område som studien 

syftar till att undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) betyder validitet att mäta det som avses mätas. I vår studie 

eftersträvas detta genom att vi formulerade tydliga frågor i intervjuguiden, vilket 

minskade risken för missuppfattningar eller misstolkningar och därmed svarade på det 

vi avsett. Vi upplever att tydligheten i vår intervjuguide har bidragit till en bra 

helhetsbild trots vår ovana som intervjuare. 

4.7.2 Reliabilitet 

Svensson och Ahrne (2011) använder begreppet trovärdighet istället för reliabilitet. 

Kvalitativa metoder behöver finna trovärdighet på annat sätt än genom laboratorier och 

vita rockar, vilka ger ett intryck av trovärdighet i den naturvetenskapliga forskningen 

och kvantitativa metoder. Det finns flera sätt att skapa trovärdighet i kvalitativ 

forskning. Enligt Svensson och Ahrne (2011) innebär transparens eller genomskinlighet 

menas att forskningen ska kunna diskuteras och kritiseras. Texter som inte kan 

diskuteras eller kritiseras avslöjar ofta inte tillräckligt om exempelvis 
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forskningsprocessen för att detta ska vara möjligt. Avsaknaden av en kritisk diskussion 

kan tolkas som att texten är ointressant och inte ger några konkreta svar. För att undvika 

detta kan forskaren ta läsaren i handen och ledsaga denne genom metodvalet och 

forskningsprocessen. Även om detta kan upplevas som skrämmande av forskaren om 

denne är tveksam till sina val, bidrar denna transparens till forskningens trovärdighet 

och kvalitet. Svensson och Ahrne (2011) menar att forskaren ska presentera sina tvivel 

för läsaren och vara medveten om svagheterna i sin forskningsdesign och inte försöka 

dölja dem. Detta försöker vi uppnå i vår studie genom att redovisa alla steg och moment 

under forskningsprocessen och genom att föra kritiska diskussioner av våra val för såväl 

teorier som metod. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att huruvida de resultat som framkommer i en 

kvalitativ undersökning bedöms vara reliabla, det vill säga tillförlitliga, valida och 

giltiga beror på om dessa ska kunna appliceras på andra undersökningssituationer och 

personer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en vanlig åsikt kring kvalitativ 

intervjuforskning att antalet informanter är för få för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Vi är medvetna om att antalet informanter i vår studie inte är tillräckligt 

för att kunna generalisera resultatet till hela gruppen gode män. Vi kan dock se 

tendenser där svaren är likartade vilket ger resultatet större tyngd. 

 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver de forskningsetiska krav en forskare behöver ta 

ställning till innan sin undersökning. Dessa krav innefattar informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet utifrån forskarens roll. 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om vilket syfte undersökningen har, 

hur den i stora drag är upplagd, samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade 

med att medverka i studien. Det innebär också att forskaren förtydligar att 

informanterna deltar frivilligt i undersökningen och när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren ska även informera om den 

konfidentialitet som finns kring undersökningen, det vill säga vem som kommer att få 

tillgång till intervjun eller annat material, forskarens rätt till publicering av intervjun i 
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sin helhet eller i delar av den och deltagarnas eventuella tillgång till utskrift och analys 

av kvalitativ data (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta framgår i vårt informationsbrev till 

informanterna och har tydliggjorts ytterligare en gång innan vi påbörjat intervjuerna. Vi 

har erbjudit våra informanter att få en länk skickad till sig för direkt access till den 

färdiga studien. Alla informanter har tackat ja till detta och kommer således att erhålla 

denna när studien godkänts av examinator.  

 

Konfidentialitet i forskning betyder enligt Kvale och Brinkmann (2009) att privata data 

som kan identifiera deltagarna i en undersökning inte kommer att avslöjas. Om det finns 

risk i en undersökning att den information som publiceras potentiellt kan kännas igen, 

bör informanterna godkänna att den identifierbara informationen lämnas ut. Vi har i vår 

undersökning tagit hänsyn till detta och avidentifierat informanterna och således använt 

annan beteckning på dessa genomgående i forskningsprocessen.   

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast ska användas till det syfte som det 

avsågs till från början, i detta fall vår studie. Materialet har därmed inte att delats med 

någon utomstående, och raderades efter färdigställställandet av studien. De enda data 

som presenteras av det insamlade materialet är det som hjälpt oss att besvara 

forskningsfrågorna och därmed uppnå syftet med vår undersökning.  

 

5. Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens resultat, indelat i de tre teman som utgör strukturen för vår 

studie. Varje tema börjar med en redovisning av resultaten och övergår sedan i en 

analys av detsamma. De tre teman som presenteras är hur gode männen ser på; 

uppdraget sörja för person, handlingsutrymme och utmaningar i uppdraget. Temat 

utmaningar i uppdraget har delats in i två underteman, vikten av och svårigheten att 

skapa en bra relation, samt huvudmannens inställning till godmanskapet. Vi har valt att 

fokusera på den empiri där informanterna delar åsikter, men även belyst skillnader i 

svaren. Det är viktigt för oss att förtydliga det faktum att inte alla våra informanter delar 

de gemensamma åsikterna. Informanterna består av både män och kvinnor, samtliga har 

varit gode män i mer än tio år, och samtliga informanter uppfyller de urvalskriterier vi 

tidigare presenterat under rubriken Urval och avgränsningar. Alla informanter i studien 
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hade vid tillfället för intervjun mer än ett uppdrag som gode man. Av hänsyn till 

informanternas anonymitet väljer vi att inte ge någon utförligare presentation av dessa.  

 

5.1 Uppdraget sörja för person 
 

Flera av informanterna beskriver hur de går tillväga i början av ett nytt uppdrag. De 

träffar huvudmannen för att lära känna denne och få förståelse för huvudmannens 

behov. En av informanterna beskriver denna process: det är luddigt, man får använda 

sunt förnuft. Man kan inte göra lika på alla individer man har, beroende på vad det är 

för typ av klient… (If1) Detta är grunden för att bygga en relation och utifrån detta 

utformas sedan uppdraget i samförstånd mellan gode man och huvudman. Vi bad våra 

informanter att berätta om uppdraget sörja för person. Informanterna har även fått 

definiera vad som ingår i uppdraget: 

 

Se till att de har det bra, bra kontakter, bra fritidssysselsättning. Att dom har 

någonting att göra, att livet fungerar för dom, att det blir meningsfullt… (If3) 

 

Att se till att det funkar helt enkelt, sådana som, ja, behöver byta bostad eller vad 

som helst. Behöver vård på något sätt, man ser till, man ska inte utföra det själv, 

man ska se till att det blir gjort… (If2) 

 

Se helheten, se hela personen… (If5) 

 

Samtliga informanter poängterar att uppdraget omfattar huvudmannens hela 

livssituation: Sörja för person, det är så grymt brett… (If1).  Det finns en 

samstämmighet bland flera av informanterna att det kan vara svårt att veta vad som 

ingår i uppdraget sörja för person, och att gränserna mellan de tre delarna i 

godmanskapet går ihop: 

 

Vad är det för något egentligen? För allting går hand i hand, att bevaka rätt är 

samma sak som att sörja för person, du ska se till att personen har sina 

rättigheter… (If4) 
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… dom två delarna, sörja för person och bevaka rätt, dom går ju lite i 

varandra… (If3) 

 

I vår studie beskriver ett flertal av informanterna att det kan uppstå en konflikt, där 

huvudmannen och gode mannen ser olika på situationen. Går inte konflikten att lösa kan 

det vara nödvändigt att avsluta uppdraget, det är enligt informanterna viktigt att detta 

sker i samförstånd. En av informanterna uppger även att hen i starten av ett uppdrag 

alltid tydliggör för huvudmannen att om det uppstår konflikter som inte går att lösa, kan 

det vara nödvändigt att gode mannen begär entledigande från sitt uppdrag.  

 

Berger och Luckmann (1979) beskriver hur människor lär sig förstå andras tankar och 

känslor, det vill säga internaliserar dessa. Genom denna subjektiva process skapas gode 

männens tolkning av huvudmännens behov. Walker (2015) menar att människors 

sociala värld skapas genom upplevelser, som blir meningsfulla när de delas. Ur detta 

perspektiv blir gode männens tolkning av huvudmännens behov meningsfulla när de 

delas, vilket sker genom interaktion mellan dessa två. Gode männen konstruerar därefter 

sitt uppdrag utifrån hur de tolkar huvudmännens behov. Tidigare i denna studie 

presenterade vi Överförmyndarnämndens beskrivning av uppdraget och hur vi upplever 

dess komplexitet. Detta överensstämmer även med våra informanters utsagor.  

 

Odlöws (2005) avhandling belyser att uppdraget som gode man ofta saknar en utförlig 

beskrivning. Han kritiserar även lagstiftningen i vilken han menar att större vikt läggs 

vid förordnandet av godmanskap än vid utförandet av själva uppdraget. Våra 

informanter beskriver svårigheterna med att skilja på de olika delarna i uppdraget, 

därmed ser vi att det finns en samstämmighet mellan övrig forskning och vår studies 

resultat. I Statens Offentliga Utredning (2004:112) fastslås att det är problematiskt att 

dra en tydlig gräns mellan ekonomiska eller rättsliga angelägenheter och hjälp i mer 

personliga frågor. Betänkandet (SOU, 2004:112) belyser vikten av att ha god kännedom 

om huvudmannens personliga förhållanden, oavsett uppdrag. Begreppet att sörja för 

person innefattar många aspekter och enligt våra informanter handlar det i stora drag 

om att skapa en meningsfull vardag och en trygghet för huvudmannen.  

 

Giertz (2012) menar att kunskaper om huvudmannens person och funktionsnedsättning 

är viktiga för gode mannens tolkning av vad som är bäst för denne. Detta belyser även 
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våra informanter genom att uttrycka att alla huvudmän är olika och har olika behov. 

Enligt Payne (2002) är gemensam förståelse nödvändig för att skapa och upprätthålla 

sociala strukturer. Utifrån detta är det viktigt att det finns ett samförstånd mellan gode 

män och huvudmän för att uppdraget ska motsvara behoven, vilket också bekräftas av 

våra informanter. 

 

5.2 Handlingsutrymme 
 

Vi bad informanterna att berätta hur de tar tillvara det handlingsutrymme de har i 

uppdraget. En av informanterna beskriver sig ha tät kontakt med 

Överförmyndarnämnden medan en annan inte upplever sig ha behov av denna typ av 

återkoppling. Ytterligare en informant berättar att hen för en dialog med en annan god 

man när det uppstår osäkerhet i en situation. Informanterna ger en bild av att ha olika 

strategier för hur de hanterar handlingsutrymmet: Jag har blivit tuffare, både mot 

myndigheter och personal, tror jag… Och ställt högre krav... (If3). Samtliga 

informanter belyser att huvudmannens samtycke till stor del är avgörande för 

handlingsutrymmets gränser. I Föräldrabalken 12 kap. 7 §, samt Föräldrabalken 11 kap. 

5 § anges att gode män är skyldiga att inhämta samtycke från sina huvudmän i alla 

viktigare frågor. Nödvändigheten av att inhämta huvudmannens samtycke är även ett 

framträdande resultat under det tema vi benämner handlingsutrymme:  

 

… och som god man får du ju inte göra någonting utan huvudmannens tillåtelse 

heller, utan det ska vara ett samarbete där… (If4) 

 

Man får liksom inte göra så mycket som god man, utan man måste ha ett 

medgivande… (If1) 

 

Flera av informanterna uppger att det många gånger kan vara svårt att utföra uppdraget 

när huvudmannens och gode mannens åsikter går vitt isär. Ett exempel på detta är då 

huvudmannen inte accepterar ett förslag till budget av gode mannen:  

 

Det är tråkigt när man är bakbunden, för det är ju ändå huvudmannen som 

bestämmer. Jag bestämmer ju inte… (If3) 
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Återkommande i våra informanters berättelser är att deras handlingsutrymme 

konstrueras i samspelet med huvudmannen. Denna konstruktion beskriver 

informanterna som komplex då uppdragets ramar kräver stor flexibilitet. Vi ser 

skillnader i hur gode männen hanterar flexibiliteten. Samtliga poängterar dock att 

gränssättning är viktigt: det gäller ju att vara empatisk, men man får ju inte bli 

uppäten… (If1). Eftersom varje uppdrag konstrueras individuellt innebär detta att 

gränserna för handlingsutrymmet, alltså hur mycket gode männen utför, ser olika ut i 

varje uppdrag. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att utifrån erfarenhet skapas strategier 

för att använda handlingsutrymmet. Vi kan se att våra informanter, som alla varit gode 

män under en längre tid, har skapat olika strategier för att hantera sitt 

handlingsutrymme. Enligt Johnsson, Svensson och Laanemets (2008) är grunden att 

förstå hur möten i socialt arbete hänger ihop med utrymmet att agera som finns i 

uppdraget. Detta är vad som kallas handlingsutrymme.  

 

Berglind (1995) beskriver skillnader mellan detaljstyrda och ramstyrda uppdrag. Med 

detta som bakgrund tolkar vi informanternas upplevelser av handlingsutrymmet som att 

godmanskapet är ett ramstyrt uppdrag. Ett ramstyrt uppdrag ökar enligt Berglind (1995) 

flexibiliteten och möjligheterna att beakta de individuella aspekterna. I vårt resultat kan 

vi se att det finns en viss flexibilitet i uppdraget men att det ändå styrs av 

huvudmannens behov. Flera av informanterna berättar att huvudmannens behov till stor 

del påverkar hur de utför sitt uppdrag. Informanterna berättar att det finns huvudmän 

som har ett större behov av en nära, personlig relation medan andra endast har behov av 

praktisk hjälp. Vår tolkning är att det med denna flexibilitet också kan finnas en risk att 

gode mannen utformar uppdraget efter sin egen tolkning av huvudmannens behov. 

Berglind (1995) menar att en expertbedömning och den enskildes subjektiva bedömning 

kan överensstämma, men även skilja sig åt. I socialt arbete finns enligt Berglind (1995) 

en tendens att fokusera på negativa aspekter när uppfattningarna av situationen går isär. 

Våra informanter beskriver att det finns situationer i uppdraget där gode mannens och 

huvudmannens åsikter skiljer sig åt. Utifrån våra informanters beskrivningar tolkar vi 

det som att gode männen ibland skulle önska att handlingsutrymmet vore större. Enligt 

Berglind (1995) kan handlingsutrymmet ses som konstruerat utifrån samspelet mellan 
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socialarbetare och klient. Vår tolkning av detta är att den process i samspelet där 

handlingsutrymmet skapas, ser liknande ut mellan gode män och huvudmän. Detta 

styrks av att våra informanter ger en bild av en sådan process, exempelvis när de 

berättar att handlingsutrymmet skapas i ett samarbete med huvudmannen.   

 

5.3 Utmaningar i uppdraget 

 

5.3.1 Vikten av och svårigheten att skapa en bra relation 

 

I vår studie blir det tydligt att flera av informanterna försöker hjälpa huvudmännen att 

bli mer självständiga inom olika livsområden. Exempelvis genom att uppmuntra till 

fritidsaktiviteter, stötta vid myndighetskontakter eller råda i personliga angelägenheter. 

En informant beskriver hur denne tillsammans med huvudmannen skapar en plan för 

vad som ska utföras, vilket gör att huvudmannen blir delaktig i såväl planering som 

genomförande. Ett framträdande resultat i vår studie är att en god relation och 

kommunikation är nödvändig för att gode mannen på bästa sätt ska kunna hjälpa 

huvudmannen. Flera av informanterna uppger dock att det kan vara svårt att skapa en 

god relation, exempelvis på grund av huvudmannens problematik:  

 

Någonting som är jättesvårt, det är när dom har ett missbruksproblem… (If4) 

 

Med detta menar den intervjuade gode mannen att det blir problematiskt när 

huvudmannen själv bestämmer över sin ekonomi, och uppfattningarna om de 

ekonomiska prioriteringarna skiljer sig åt. Flera av informanterna belyser svårigheter att 

finna konstruktiva och realistiska mål, då deras egna och huvudmännens uppfattningar 

går isär. En informant ger exempel på när huvudmannen lider av psykisk ohälsa och 

måendet pendlar, vilket gör det svårt att jobba mot de överenskomna målen.  

Enligt Sprauge och Hayes (2000) är relationen mellan gode män och huvudmän 

avgörande för att utveckla huvudmannens förmåga till självbestämmande. Huvudmålet 

är att denne ska bli en aktiv självföreträdare genom empowerment. Detta innebär att 

gode mannen väver in huvudmannens perspektiv med sin egen bedömning av realistiska 

möjligheter. Våra informanter beskriver ett liknande förhållningssätt i sina uppdrag. Vi 

tolkar det som att de strävar efter att göra huvudmännen delaktiga, och öka deras 

självbestämmande. Jameson et al.(2015) förespråkar en modell för stöttning vid 
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beslutsfattande, och menar att det saknas anledning till större inskränkningar i en 

persons rättshandlingsförmåga. Godmanskapet i Sverige innebär att huvudmannen 

behåller sin rättshandlingsförmåga och inte ska begränsas på något sätt i sitt liv 

(http://www.rfs.se/godmanskap, 2016). Vi tolkar vårt resultat som att de intervjuade 

gode männen beaktar detta och försöker uppnå det i samarbetet med huvudmännen. 

Enligt Askheim (2003) är det viktigt att relationen mellan gode man och huvudman 

präglas av öppenhet, respekt och förtroende. De bör befinna sig på en jämlik nivå. Vi 

tolkar våra informanters utsagor som att relationen till huvudmannen är en viktig del av 

uppdraget, vilket överensstämmer med Askheims resonemang. 

5.3.2 Huvudmannens inställning till godmanskapet 

 

En annan utmaning som beskrivs är skillnaderna i hur våra informanter upplever att 

huvudmännen ser på godmanskapet. Å ena sidan finns det huvudmän som ser gode 

mannen som en given del i livet, medan andra upplever förordnandet som 

stigmatiserande och helst inte vill förlika sig med behovet av en god man: 

 

En ung människa accepterar inte alltid sin funktionsnedsättning och vill vara 

som alla andra och helst inte ha någon god man… (If3) 

 

Jag har ju en som inte svarar på telefon, vill inte ha kontakt, ingenting. I högsta 

grad irriterande… (If1) 

 

En av våra informanter menar att det egenansvar som krävs i dagens samhälle och 

friheten i förordnandet kan vara svårt att hantera för en person med 

funktionsnedsättning:  

 

… de ska inte ha det som de har det och de förstår inte det själv, men är 

jätteduktiga att prata… där personerna far riktigt, riktigt illa… (If4) 

 

Då vår studie fokuserar på gode män för personer med funktionsnedsättning har vi vägt 

in utmaningar, såväl positiva som negativa. Informanternas beskrivningar visar att det 

skiljer sig åt hur gode männen arbetar med empowerment, beroende på huvudmannens 

funktionsnedsättning. Några av informanterna menar att det i vissa fall endast går att 
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arbeta för att bibehålla huvudmannens förmågor. I andra fall finns förutsättningar för att 

utveckla förmågorna, ibland i så hög grad att uppdraget succesivt kan avslutas. Detta 

speglas genom en av informanterna: 

 

I ett par fall har vi kommit överens om att nu fungerar det så bra för dig så att 

nu ska vi försöka att du klarar dig själv, och det har gått bra… (If2) 

 

Giertz (2012) menar att dagens välfärdssystem betonar vikten av individens rätt till 

självbestämmande, valfrihet och rätt att styra sin vardag. Individerna förväntas själva 

kunna inhämta information och göra aktiva val. Giertz beskriver att utvecklingen gått 

från samhällsansvar till egenansvar. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att detta kan 

vara en svårighet för huvudmännen att hantera, och innebära en frustration för gode 

männen. Martinis (2015) menar att genom uppmuntran och stöd till personer med 

funktionsnedsättning kan dessa ges förutsättningar att leva rika och självständiga liv 

utan företrädarskap. Vi ser en tendens i vårt resultat att gode mannen kan uppmuntra 

och stödja huvudmannen till att bli mer självständig, i vissa fall i så hög grad att ett 

företrädarskap inte längre är nödvändigt. Detta överensstämmer med Martinis 

resonemang. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inte målet att fastställa vad 

som är en absolut sanning eller ett resultat, utan att bli medveten om nya perspektiv och 

möjligheter (Galbin, 2014). Vi tolkar resultaten i vår studie som att informanterna har 

ett liknande synsätt när de beaktar och arbetar med att utveckla eller bibehålla 

huvudmännens förmågor. 

 

6. Slutdiskussion     
 

Syftet med vår studie har varit att analysera hur gode män tolkar och utför sitt uppdrag, 

med fokus på kriteriet sörja för person. Genomgående i resultatredovisningen och 

analysarbetet har varit den komplexitet som informanterna beskriver finns i uppdraget 

och dess ramar. Vår första frågeställning var Hur definierar de intervjuade gode 

männen sitt uppdrag sörja för person? Analysen har indikerat att uppdraget sörja för 

person är ett svårtolkat begrepp, majoriteten av informanterna har beskrivit att 

uppdraget omfattar de flesta delar i huvudmannens liv. Utifrån vår andra 

forskningsfråga Hur beskriver de intervjuade gode männen det handlingsutrymme de 

upplever sig ha i uppdraget? har vi sett att informanterna har olika strategier för att 
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hantera sitt handlingsutrymme. Samtliga informanter har beskrivit att huvudmannens 

samtycke till stor del är avgörande för handlingsutrymmet. För att sedan komma till vår 

tredje forskningsfråga Vilka utmaningar upplever de intervjuade gode männen i sitt 

uppdrag? har flera av våra informanter beskrivit vikten av en god relation och 

kommunikation med huvudmannen. Analysen visar dock att det kan finnas svårigheter 

relaterade till huvudmannens problematik. Flera av de intervjuade gode männen 

beskriver ett synsätt där de försöker stärka huvudmannens förmåga att aktivt delta i 

beslut som rör denne.  

 

Resultaten i vår studie stämmer överens med vår egen förförståelse av att uppdraget är 

komplext. Den tidigare forskning vi hittat styrker komplexiteten och att uppdraget inte 

helt lätt kan beskrivas och avgränsas. Det är lagstadgat att gode män på ett omsorgsfullt 

sätt ska handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Våra informanter liksom 

tidigare forskning beskriver hur viktig den personliga och professionella kompetensen 

är för att uppnå detta. Då vi valt att intervjua gode män och undersöka deras upplevelser 

har vi kunnat ge en annan bild av godmanskapet som institution, i jämförelse med 

tidigare forskning som ofta utgår från huvudmannens perspektiv. I vår analys av de 

intervjuer vi genomfört framstår kombinationen av uppdragets otydliga ramar och 

huvudmannens funktionsnedsättning som en stor utmaning, vilket ställer stora krav på 

den som åtar sig uppdraget. Våra informanter har beskrivit egenskaper som kan vara 

fördelaktiga i godmanskapet. Exempelvis är förståelse för olika funktionsnedsättningar, 

empati och kunskaper om samhället viktiga.  

 

Utifrån vårt val av teoretiska utgångspunkter har vi åsidosatt aspekter som skulle kunna 

bidragit till andra perspektiv på studiens resultat. Vi är medvetna om att vårt teorival 

kan uppfattas som aningen smalt, då vi valt att lägga huvudfokus på samspel och 

relation mellan gode man och huvudman. Detta har dock varit ett medvetet val för att 

uppnå syftet med vår studie och kunna besvara forskningsfrågorna. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har under arbetet med studien blivit medvetna om att vårt forskningsområde skulle 

kunna belysas och analyseras ur andra perspektiv. Exempelvis skulle eventuella 

skillnader ur ett genusperspektiv kunna belysas. Vid en större studie skulle ett 

intersektionalitetsperspektiv vara intressant, för att undersöka om faktorer som 
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exempelvis kön, klass eller etnicitet påverkar hur gode män tolkar och utför sitt 

uppdrag.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi skriver 

under vårterminen 2016 vårt examensarbete. 

Syftet med vår studie är att genom intervjuer undersöka hur en grupp gode män till 

personer med funktionsnedsättning tolkar och utför sitt uppdrag sörja för person, samt 

vilka möjligheter och begränsningar de upplever sig ha inom ramen för uppdraget.  

Intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter att genomföra, du som väljer att medverka i 

undersökningen kommer att vara anonym, du medverkar helt frivilligt och får avbryta 

ditt samarbete när som helst under studiens gång. Personliga uppgifter kommer inte att 

användas i något annat sammanhang än när vi genomför vår studie. Den uppsats som 

blir resultatet av studien kommer att vara helt avidentifierad, det kommer alltså inte att 

framgå vilka personer som deltagit eller som berörs.  

Intervjuerna kommer att genomföras vid den plats och det tillfälle som passar dig som 

intervjuperson bäst. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta vårt 

analysarbete, dock kommer materialet att raderas när examensarbetet är färdigställt.  

När vårt examensarbete blivit godkänt kommer det att publiceras på Internet. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss! 

Vänlig hälsning, 

Jessica Nyman XXX- XXX XX XX  ofk13jna@hig.se 

Emma Rondina Bisi XXX- XXX XX XX  ofk13ejn@hig.se  

Handledare: Pia Tham (Högskolan i Gävle): pia.tham@hig.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

 

 

Intervjuguide 

Uppdraget ”sörja för person”: 

 Kan du berätta lite om bakgrunden till att du blev gode man? 

 Vilken utbildning fick du inför ditt uppdrag som gode man? 

 Hur länge har du haft ditt uppdrag som gode man? 

 Kan du berätta lite om uppdraget ”sörja för person”? 

 Har du fler än ett uppdrag som gode man för personer med insatser enligt LSS, i 

så fall skiljer sig dessa åt, och hur? 

 Får du kontinuerlig kompetensutveckling? 

 Har det hänt att du frånsagt dig ett uppdrag? Varför? 

 Finns det något som rör uppdraget sörja för person som du vill tillägga? 

Handlingsutrymme: 

 Har andra personer runt huvudmannen förståelse för vikten av din roll som gode 

man? Kan du ge exempel? 

 Händer det att andra misstolkar din uppdragsroll? T.ex. anser att du bör göra mer 

eller mindre? Kan du ge exempel? 

 Upplever du att uppgifternas omfattning har förändrats under den tid du haft 

uppdraget? I så fall, kan du beskriva hur? 

 Vilka möjligheter och vilka hinder möter du i uppdraget att sörja för person som 

gode man? 

 Vill du tillägga något inom detta tema? 

Utmaningar: 

 Hur ofta har du kontakt med huvudmannen? På vilket sätt? 

 Upplever du att huvudmannens funktionsnedsättning påverkar hur du utför ditt 

uppdrag? Kan du ge något exempel? 

 Vilka anser du är de viktigaste funktionerna du fyller för huvudmannen genom 

ditt uppdrag? 

 Är det något annat som rör detta område som du tycker är viktigt?                  
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