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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur gode män upplever sitt arbete i dagens svenska 
samhälle. I uppsatsen har vi har valt att belysa följande frågeställningar:  
 

• Hur upplever gode män att vara god man i dagens svenska samhälle? 
• Upplever gode män att de har rätt befogenheter för att kunna utföra sitt arbete utifrån 

det svenska samhället? 
• Upplever gode män att den snabba samhällsutvecklingen påverkar 

godmanskapsuppdraget och dess befogenheter? 
• Upplever gode män att godmanskapsuppdraget kan utvecklas i sådana fall på vilket 

sätt? 
 
Teorin som ligger till grund för studien och som vi kommer att utgå ifrån i vår analys är 
Anthony Giddens teori om det moderna samhället. Giddens menar att det moderna samhället 
förändras på olika sätt och att detta sker i en rasande takt.1 Därav menar vi, uppsatsförfattarna 
att om det är så, så måste man kunna utläsa dessa förändringar eller delar av dessa 
förändringar på godmanskapsuppdraget. Vi anser att godmanskapsuppdraget är av stor vikt i 
dagens samhälle på grund av att deras uppdrag innebär att de ska bevaka en annan människas 
rätt, bevaka hans eller hennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. De ska 
bl.a. se till att individer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska få bättre livskvalitet, något man även skriver om i 
Socialtjänstlagen (SoL) om än i lite olika ordalag.  
 
Vi vill undersöka gode mäns upplevelse av att vara god man och om de anser att de har rätt 
befogenheter för att kunna utföra sitt arbete utifrån dagens moderna samhälle.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie, med ett strategiskt urval av intervjupersoner. Samtliga 
sju intervjupersoner har arbetat som god man i minst tio år. Intervju personerna är av olika 
kön och de har olika yrken och utbildningar.  
 
Slutsatser som vi kan dra utifrån vår studie är att samhällsutvecklingen på mer än ett sätt 
påverkar intervjupersonernas uppdrag som god man. Många upplevelser är positiva men det 
finns även en del negativa aspekter. Godmanskapet påverkas i stor grad av vad som sker runt 
omkring dem och deras huvudmän i samhället och förändringarna styr i allra högsta grad hur 
huvudmännen väljer att leva sina liv. Många av de problemen som tas upp är ekonomiska, hur 
utvecklingen ger huvudmännen större möjligheter att spendera sina pengar, pengar de ofta 
inte har. Som kan läsas i denna uppsats så upplever de gode män vi intervjuat att deras roll 
som god man formas efter hur samhället ser ut men även av vilka befogenheter de, som gode 
män, faktiskt har. 
 
 
 
Nyckelord: God man, lindrig utvecklingsstörning, Giddens, det moderna samhället, 
samhällsutveckling, kvalitativ metod 

                                                 
1 Giddens, Anthony(1999)  Modernitet och själv identitet . Göteborg, Diadalos AB, sid 25-28. 
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FÖRORD 

Att skiva en uppsats är en väldigt påfrestande och lärorik resa. Vi har sedan vi började med 
detta arbete tidvis varit frustrerande, stressade, pessimistiska och optimistiska. Nu när det har 
närmat sig sitt slut har vi nästan glömt allt slit som har varit och vi är stolta över det vi 
åstadkommit. Vi hade dock inte kunnat slutföra denna uppsats utan hjälp och stöd från 
människor runt omkring. Vi vill därför passa på att tacka vår handledare Peter Nilsson som 
kommit med kloka synpunkter och förslag, överförmyndaren i Leksandskommun som 
förmedlat kontakter som möjligtgjort vår studie, alla gode män som så generöst ställt upp på 
att intervjuas. Vi vill även tacka släkt, vänner, studiekamrater som stått ut med och stöttat oss,  
men framförallt vill vi tacka varandra för att vi pushat på och tidvis dragit fram varandra för 
att nå målet. 
 
 
 
Falun, januari 2010. 
 
 
 
Isabelle Kronlund och Tanja Lysén
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1 INLEDNING 
Det talas idag mer och mer om att människor ska ha goda levnadsvillkor och/eller god 
livskvalitet, något som både Socialtjänstlagen (SoL)2 och i Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)3 tar upp, dock i lite olika ordalag.  
Som god man har du i uppdrag att bevaka en annan människas4, så kallad huvudmans rätt, 
bevaka hans eller hennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Som god man 
ska du se till att se till att huvudmannen mår bra och får den vård och det stöd som han eller 
hon behöver. Som god man ska du även se till att huvudmannen inte tar för stora risker med 
sitt liv. Som god man ska du helt enkelt se till att huvudmannen har goda levnadsvillkor 
och/eller en god livskvalitet. Detta anser vi, uppsatsskrivarna låter som ett mycket stort ansvar 
för en god man.  
 
Sociologen Anthony Giddens har en teori om det moderna samhället, han menar att det 
moderna samhället förändras i en rasande takt och människor som lever i det moderna 
samhället på olika sätt påverkas och förändras av detta5.  Om det är så, så måste man kunna se 
att samhället påverkar huvudmännens liv och att detta då också påverkar godemännens arbete 
då dennes uppdrag handlar om att hjälpa och förbättra huvudmannens livskvalitet. Vi menar 
att man då måste kunna utläsa dessa förändringar eller delar av dessa förändringar i 
godmanskapsuppdraget. Om det är så som Giddens påstår så har vi en fundering om gode 
män upplever att de har de befogenheter som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag och 
hur upplever gode män det att vara god man i dagens Svenska samhälle. Kan det vara så att de 
inte tycker att deras befogenheter räcker till och upplever gode männen att detta beror på att 
godmanskapsuppdraget inte hänger med i samhällsutvecklingen?  
 
Vi, uppsatsskrivarna har båda arbetat inom omsorgen och vi har ofta upplevt att det verkar 
finnas en del huvudbry med att vara god man. Vi tänker då främst på de gode män vars 
huvudmän är unga och lindrigt utvecklingsstörda. Personer vi har pratat med innan uppsatsen 
skrevs, personer som är gode män eller som haft kontakt med personer som har gode män 
genom bl.a. arbete har gett oss indikationer på att t.ex. den tekniska utvecklingen inte lämnar 
godmanskapet oberört. Godemännens uppdrag verkar ibland vara komplicerat, inte minst 
gällande de ekonomiska bitarna. 
 
För att får en större förståelse för vad en god man gör så har vi pratat med en överförmyndare 
som gett oss det utbildnings material som nya gode män får ta del av. I detta material är man 
mycket saklig och man nämner t.ex. inte problem mer än i ett exempel om en 
lägenhetsförsäljning. 6 Överförmyndaren själv säger att de inte lägger fokus på problem förrän 
de dyker upp. I dessa falla har godemannen hjälp av överförmyndaren eller av 
kommunförbundets jurist. Det som framkommer i detta samtal är att de ofta får hjälpa till med 
ekonomiska problem, som bl.a. hänger ihop med sms-lån och internet handel. Det kommer 
också fram att det även finns många etiska problem att ta ställning till. 
 
Den tekniska utvecklingen i samhället har bidragit till mycket ny teknologi som 
huvudmännen ofta är bevandrade i, då de har lärt sig att handskas med den i skolan. De två 

                                                 
2 1Kap 1§ SoL och 4 Kap 1§SoL 
3 1 Kap 7§ LSS 
4 Huvudman är benämningen på den individ som har en god man. 
5 Giddens, Anthony(1999)  Modernitet och själv identitet . Göteborg, Diadalos AB, sid 25-28. 
6 Fälldin, Kerstin(2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok. Natur och kultur, Stockholm. 
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lagarna som bestämmer godmanskapet och dess innehåll är LSS lagen som trädde ikraft år 
1994 och föräldrabalken vars nya regler trädde i kraft år 1995.  
Bägge dessa lagar är över tio år gamla. Under denna tid har den tekniska utvecklingen i 
samhället gått framåt i snabb takt och det har kommit ny teknik som inverkar och påverkar 
människor på olika sätt i både lokalsamhället men även globalt. Idag finns t.ex. mobiltelefon 
och dator i nästan var mans hem. Med Internets framfart de senaste 15 åren har det växt fram 
nya sorters tjänster i form av olika abonnemang, sms-lån, Internethandel etc.  
 
Huvudsyftet med vår uppsats är inte att belysa de ekonomiska problem som verkar finnas, det 
är inte heller att belysa den tekniska utvecklingen, utan vi vill se hur gode män upplever sitt 
godmanskap i det moderna samhället som vi lever i. För att kunna definiera vad det moderna 
samhället är kommer vi att utgå från Anthony Giddens teori om det moderna samhället. Det är 
en bred samhällsanalys som utgår från dagens och nuets samhälle, varför samhället ser ut som 
det gör och på vilket sätt individerna i det moderna samhället påverkas. För att vår 
undersökning inte ska bli för stor och omfattande så kommer vi att inte att titta på alla de 
förändringar som kan ske hos individen som lever i det moderna samhället, utan vi kommer 
istället att fokusera på vissa delar ur Giddens teori som vi anser vara intressanta för vårt syfte.  
 
Detta fenomen är inte speciellt uppmärksammat i text. Dock har vi hittat skrifter från ett 
nämndemöte som ger oss en idé om hur man se på samhällsutveckling och hur detta påverkar 
godmanskapet både i ärendemängd och uppdraget i sig. I ett utdrag ut Linköpingskommuns 
sammanträdesprotokoll från år 2006 nämns följande i en diskussion om överförmyndarens 
ökade ärendemängd: 
 

”Samtidigt har problembilden för många huvudmän blivit mer komplicerad, inte 
minst beroende på vårt tekniskt utvecklade samhälle”7 
 

Ett annat utdrag från Linköpingskommun år 2008 visar på hur överförmyndarnämnden 
beskriver sin verksamhet och bedömer framtiden (år 2011-2012). 
 

”Utvecklingen av överförmyndarverksamhetens målgrupp påverkas inte i första 
hand av befolkningsförändringar i olika åldergrupper utan snarare av 
utbredningen av människors psykiska ohälsa. Samhällets tekniska utveckling har 
gjort det enkelt för människor att ta lån, göra snabba inköp via Internet samt 
spela bort stora summor. Detta kan leda till ekonomiska problem och även bidra 
till psykisk ohälsa vilket kan leda till behov av hjälp av en ställföreträdare.”8  
 

Ovan beskrivs att den tekniska utvecklingen gör att det är lättare att hamna i ekonomiska 
svårigheter och att detta kan leda till en ökning av antalet godemän. När det gäller personer 
som redan är huvudmän sägs följande: 
 

”Utvecklingen av antalet ärenden är svår att förutsäga då orsaken till att någon 
behöver stöd av en ställföreträdare påverkas av många olika faktorer. 

                                                 
7 Kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar,s3 
http://app.linkoping.se/handlingar/kommunstyrelsen/sammantraden/2006/060321_/nmndernasvb2005- 
17/NmndernasVB2005verfrmyndarenvb2005.swf?EnablePrinting=True?EnableDownloading=True , hämtad 16 
November 2009 
8 Överförmyndarnämnden budget för2009 och 2010 med plan för 2011-2012,  http://www.xn--linkping-
q4a.se/Global/Demokrati%20och%20politik/N%C3%A4mnder/%C3%96verf%C3%B6rmyndarn%C3%A4mnde
n/09OverformyndarnamndenBudget_2009_2010.pdf , hämtad 16 november 2009 
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Komplexiteten i ärendena kommer troligtvis att medföra ett ökat behov av 
förvaltarskap där det tidigare varit tillräckligt med god man9.” 
 

Även statistiken talar sitt tydliga språk. I kronofogdens statistskarapporter fann vi följande: 

”2008 kom det in nästan 36000 ansökningar om obetalda sms-lån till 
Kronofogden. En ökning med 75% sedan 2007. Dels har antalet ärenden med 
denna kreditform som grund ökat oavbrutet, dels har det varit en klar 
överrepresentation av ungdomar 18-25 år10.” 

Denna statistik säger inget om andelen ungdomar som har en lindrig utvecklingsstörning. Men 
den påvisar att det skett en stor ökning rent generellt bland ungdomar. 
 
Kronofogden skriver även om en stor ökning av obetalda skulder. 
 

”För första gången har antalet ansökningar om betalningsföreläggande passerat 
miljonstrecket. Under förra året inkom över 1 000 000 ansökningar för obetalda 
skulder till Kronofogden. Under sista kvartalet 2008 kunde Kronofogden se att 
ansökningarna om betalningsföreläggande ökade markant. 11” 

 
I takt med att samhället förändras tillkommer det nya saker som ingen har kunnat räkna12 med 
och lagarna som styr godmanskapet och dess uppdrag är i dag relativt gamla. För att de 
individer som är lindrigt utvecklingsstörda ska kunna få goda levnaders villkor i det moderna 
samhället måste vi ge gode män de rätta förutsättningarna för sitt arbete. Därför anser vi att 
det är mycket viktigt att belysa godemännens upplevelse av godmanskapet i dagens samhälle. 
Upplever gode män att de har rätt förutsättningar för sitt uppdrag så att de kan ge sina 
huvudmän bra förutsättningar för goda levnads villkor?  
 
Med detta i ryggen är vi övertygade om att detta är väl värt att undersöka.  
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur gode män upplever det att vara god man i det 
svenska samhället. Många människor känner till godmanskap men få vet vad det innebär och 
därför vill vi belysa godemännens arbete och få fram deras egna tankar och upplevelser av 
deras arbete som sker i ett modernt samhälle i dagens Sverige. Gode män har ett viktigt och 
ansvarsfullt uppdrag, där de ibland för sin huvudmans talan. Vi vill belysa godemännens 
viktiga roll i huvudmannens liv, men även vilka komplicerade uppgifter en god man har att 
tampas med och att samhällsförändringarna eventuellt leder till nya komplicerade uppgifter 
för gode männen, uppgifter som gode männen inte har några befogenheter för att lösa. I gode 
männens utbildnings material står det att b. la. att läsa: 
                     
                   ”Idag ställs det höga krav på gode män, kraven som ställs på gode mannen 

                                                 
9 Ibid 
10Kronofogdsmyndigheten, KFM rapport 2007:2 Sms-lån –en kartläggning av unga vuxnas erfarenheter, 
http://www.kronofogden.se/download/18.2132aba31199fa6713e800016938/smslan_2007_2.pdf, hämtad den 5 
november 2009 
11Kronofogdemyndigheten, pressmeddelande 2009-08-19, 
http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/presstjanst/pressmeddelanden/2009/pressmeddelanden/antalantalet
obetaldasmslanfortsattera.5.76a43be412206334b8980006249.html, hämtad den 5 november 2009 
12 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo(1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 426.    
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                     tenderar att ofta att bli så höga som om god man vore en professionell 
                     yrkesgrupp i samhället”13                   
 
Är det så att gode män anser att de har rätt befogenheter för att kunna utföra sitt arbete utifrån 
det moderna samhäller som vi lever i. Anser gode män att deras befogenheter räcker till eller 
upplever de att godmanskapsuppdraget inte räcker till och hänger detta ihop med den snabba 
samhällsutvecklingen? 
  
Vår problemformulering är: Hur upplever gode män sitt arbete som god man i ett modernt 
samhälle. 
 

1.2 Frågeställningar  

• Hur upplever gode män att vara god man i dagens svenska samhälle? 
• Upplever gode män att de har rätt befogenheter för att kunna utföra sitt arbete utifrån 

dagens svenska samhälle? 
• Upplever gode män att den snabba samhällsutvecklingen påverkar 

godmanskapsuppdraget och dess befogenheter? 
• Upplever gode män att godmanskapsuppdraget kan utvecklas i sådana fall på vilket 

sätt? 
 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka gode män till unga människor som har en 
lindrigtutvecklingsstörning. Detta för att det är med dessa individer som uppsatsförfattarna 
har arbetat med inom omsorgen och det är här vi har upplevt att det finns vissa problem med 
att få god manskapet att räcka till. Unga för oss är de som har fyllt 18 år (eller 21 år om 
individen fortfarande studerar på gymnasiet), detta för att deras föräldrar då inte längre har 
försörjningsplikt för dem. Vi kommer att undersöka lätt utvecklingsstörda i åldern 18 tom ca 
30 år. Vi väljer att hålla oss kring denna ålderskategori pga. att de som ingår i detta 
åldersspann troligtvis har fått datakunskapsutbildning i skolan. Många i denna ålder är 
bevandrade i hur den nya tekniken används och fungerar och vi tror att de som är äldre än ca 
30 år i lika stor utsträckning inte har fått denna kunskap i skolan, utan att de som har varit 
intresserade har fått ta del av denna kunskap själva.  
 
Vi ämnar inte göra en jämförande studie mellan olika åldersspann och vi ämnar inte heller att 
göra en jämförandestudie mellan gode män vars huvudmän är lindrigt utvecklingsstörda och 
de huvudmän som är normalbegåvade. Utan fokus ligger på gode mannens upplevelse av hans 
eller hennes arbete. Vi lägger ingen vikt på vare sig huvudmannens eller gode mannens 
etnicitet eller kön. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vi inleder uppsatsen med kapitlet om bakgrunden, i detta kapitel tar vi upp historik om 
godmanskapets uppkomst och bakgrund, därefter går vi igenom olika begrepp som är centrala 
i vår uppsats, vi klargör vad begreppen god man, förvaltare, lindrig utvecklingsstörning, sms-
lån och det moderna samhället står för. Samt att vi redogör för tidigare forskning. I det tredje 

                                                 
13 Fälldin, Kerstin (2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok. Natur och kultur, sid 12. 
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kapitlet redogör vi för teoridelen. Vi har valt att använda oss av Giddens teori om det moderna 
samhället. I slutet av detta kapitel kommer ett kort stycke om kritik gentemot Giddens. Efter 
detta kommer det fjärde kapitlet som handlar om metoden vi valt. Här berättar vi om varför vi 
valt metoden och vilka problem det finns med metoden. Vi redogör för vårt urval samt att vi 
har en diskussion om bortfall. Därefter berätta hur vi utformade intervjuguiden och hur 
intervjusituationen gick till, här skriver vi b la om var intervjuerna skedde. Vi fortsätter med 
ett avsnitt om verifiering av kunskap, vilket innefattar validitet, reliabilitet samt 
generaliserbarhet. Vi redovisar våra etiska ställningstaganden och sedan avslutar vi kapitlet 
lite kort med uppsatsförfattarnas förförståelse i ämnet. 
I det femte kapitlet har vi resultatdelen, resultatdelen är uppdelad efter de teman som vi valt ut 
ur Giddens teori. Här beskriver vi hur gode männen upplever att vara god man, genom att 
redovisar korta sekvenser från intervjuerna för att sedan övergå till analys delen.  I kapitel sex 
kommer vår analys av resultatet, bl.a. kopplar vi här ihop vårt intervjumaterial med Giddens 
teori, vi avslutar kapitlet med en sammanfattning av analysen.  
Efter detta kommer ett kapitel om diskussion, här berättar vi bl.a. om vad vi tror kan ha 
påverkat våra resultat. I det sista kapitlet, kapitel åtta har vi våra avslutande reflektioner. 
 

2 BAKGRUND 

I detta kapitel tar vi först lite kort upp om historiken om hur godmanskapet har kommit till 
och vilka lagar som ligger bakom dagens godmanskaps uppdrag. Vi tar även upp en kort 
historik del om hur utvecklingen från det feodala samhället har utvecklats till dagens 
samhälle. Detta för att läsaren ska kunna placera in Giddens teori om det moderna samhället i 
ett sammanhang. Därefter kommer vi att ta upp centrala begrepp, så som godmanskap, 
förvaltarskap och definitionen av lindrig utvecklingsstörning samt vad några tekniska tjänster 
som finns idag innebär. Vi kommer även att belysa den tidigare forskningen som vi funnit om 
det som berör vår uppsats.  
 

2.1 Historik 

2.1.1 Godmanskap och förvaltarskap 

Svenska rättens bestämmelser om förmyndarskap utgick under medeltiden från de behov ett 
barn hade utifall att den ena eller bägge föräldrarna avlidit. Syftet med detta var att bevara den 
egendom som fanns inom den närmaste släkten. Detsamma gällde för ogifta kvinnor, hade de 
ett arv skulle detta arv stanna inom släkten. Under 1600-talet skedde vissa förändringar, en 
förmyndarkammare inrättades som skulle ta hand om förmyndarskapsärenden och inte förrän 
under mitten av 1800-talet utfärdades en förordning som gav städer, socknar och häraden 
rätten att utse gode män som skulle förvalta omyndigas egendom.   
Under 1900-talet skedde sedan en rad nya förändringar. Föräldrabalken som innehåller 
förmyndarskapslagstiftningen kom till och Förmyndarkammaren ersattes av en kommunal 
myndighet, Överförmyndarnämnden. Myndighetsåldern sattes till 18 år för både män och 
kvinnor och vissa individer som fyllt 18 år kunde rätten omyndigförklara. De handlade om 
personer som: 
 
               ”var ur stånd att vårda sig eller sin egendom på grund av sinnessjukdom, 
                 sinnesslöhet eller annan rubbning i själsverksamheten eller genom  
                 hemfallenhet åt missbruk av rusgivande medel eller de som genom slöseri  
                 eller annan grov vanvård av sin egendom, äventyrar sin eller sin familjs  
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                 välfärd.14” 
 
Omyndighetsförklaringen togs sedermera bort år 1989 och man ersatte begreppet med 
förvaltarskap. De flesta av de individer som tidigare varit omyndigförklarade klarade sig 
istället med hjälp av en så kallad god man. Dagens lagstiftning om gode män och förvaltare i 
föräldrabalken tas i bruk år 1995 och efter det har det tillkommit delar som berör 
utomnordiska barn samt ensamkommande flyktingbarn.15 
 
Grunden för godmanskapsverksamheten har länge varit oförändrade, däremot har man 
förändrat förutsättningarna för godmanskapet rätt påtagligt under de senaste årtiondena. Idag 
är det dock överförmyndaren och gode männen som löser mycket av det som landstinget och 
socialtjänsten hanterade förr. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har både förvaltarskapet och godmanskapet 
har ökat i antal. Enligt SKL:s statistik fanns det i början av 2004 fanns ca 56 150, en ökning 
på 9 % sedan år 2000, medan förvaltarskapen år 2004 var ca 6260 stycken, en ökning på mer 
än 30 % sedan år 2000.  
Anledningen till denna ökning är många, bl.a. att anhöriga ofta bor på annan ort.16    
 

2.1.2 Från det feodala samhället till dagens samhälle 

Under den tidiga medeltiden uppstod det feodala samhället i Europa. Kungarna delade ut 
delar av sina riken (län) till sina krigare. De fick styra över länet för kungens räkning och ta 
upp skatt av de bönder som bodde i länet.17. Ekonomin baserades på böndernas arbete med 
jorden i en hierarki. Dessa ekonomiska förändringar ledde till att städer där bl.a. handel kunde 
utvecklas skapades. Den nya ekonomiska ordningen som uppstod var inte grundad på 
relationen herre-slav utan den grundade sig på en mer kapitalistisk tanke, om att producera 
varor som sedan kunde säljas på en öppen marknad.  

Det uppstod motsättningar mellan den gamla feodala ekonomin och den nya kapitalistiska. 
Detta ledde så småningom till våldsamma konflikter mellan de feodala jordägarna och den 
nya kapitalistklassen. Följden av detta blev revolution med den franska revolutionen 1789 i 
spetsen. Genom revolutioner och revolutionära förändringar i de europeiska samhällena kunde 
kapitalisterna skaffa sig en dominerande position.18  

Den industriella revolutionen startade under 1700-talet i England. Uttrycket står för en mycket 
komplex uppsättning teknologiska förändringar som kom att påverka det sätt varpå människor 
fick sin utkomst. Förändringarna handlade om uppfinningar, nya maskiner, tämjandet av 
energi källor och användning av vetenskaplig kunskap för att förbättra produktionsmetoderna. 
Detta leder till en urbanisering där människor flyttar till industrierna i städerna. I dessa 
områden blir det sociala livet mer opersonligt och anonymt, man möter fler främlingar. Stora 

                                                 
14 Ibid s 101 
15 Fälldin, Kerstin(2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok. Natur och kultur, Stockholm, sid 100-
101. 
16 Fälldin, Kerstin(2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok. Natur och kultur, Stockholm, sid 13. 
17 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/medeltiden/%C3%A4ldre-medeltid-500-
1000?i_h_word=det+feodala+samh%C3%A4llet hämtad 100115  
18 Giddens Anthony(1997),Sociologi, Studentlitteratur, sid542 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/medeltiden/%C3%A4ldre-medeltid-500-1000?i_h_word=det+feodala+samh%C3%A4llet
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/medeltiden/%C3%A4ldre-medeltid-500-1000?i_h_word=det+feodala+samh%C3%A4llet
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organisationer, t.ex. företag eller offentliga institutioner påverkar invånarnas liv. 
Kommunikationen och transportmedlen utvecklas i och med industrialiseringen.19 

Det skedde sedan en övergång till ett nytt samhälle som inte längre är baserat på industri. Man 
hävdar att man är på väg in i en utvecklingsfas som ligger bortom den industriella eran. 
Många olika termer har använts för att beskriva detta nya samhälle, informationssamhälle, 
servicesamhälle och kunskapssamhälle. Det begrepp som emellertid har blivit vanligast är det 
postindustriella samhället.20  

Vissa säger att vi nu lämnat den moderna eran och kommit in i en postmodern värld. Vi har 
lämnat den industriella ordningen och utvecklat en ny socialordning som grundar sig på 
kunskap och information.21 Det pågår en ständig diskussion om var vi befinner oss idag, är vi 
ett modernt eller ett postmodernt samhälle? Under 1980- och 90-talen producerades en mängd 
litteratur om det postmoderna samhället. Ur denna är det möjligt att urskilja i huvudsak två 
olika positioner. Det finns de som säger att det ägt rum en förändring mot ett postmodernt 
samhälle och att ett brott med det moderna samhället. Det finns även de som hävdar att vi 
fortfarande lever i ett modernt samhälle, men att det är möjligt att urskilja vissa radikala 
kulturella förändringar, att vi därmed lever i ett senmodernt samhälle där den kulturella nivån 
har fått ökad betydelse och där frågan om identitet har hamnat i fokus.22 Flexibiliteten, 
decentralisering och internationalisering är på uppgång. I detta skeende omskapas vår 
identitet, vår jaguppfattning och vår subjektivitet.23 

                

2.2 Centrala begrepp 

Vissa begrepp som används i vår uppsats kan användas på olika sätt i olika sammanhang. 
T.ex. Har begreppet utvecklingsstörd haft olika namn och innebörd genom historien. Vissa av 
de begrepp som används kan även vara obekanta för läsaren, därför vill vi definiera vissa av 
de centrala begreppen som finns i vår uppsats.  
 

2.2.1 Överförmyndare 

Varje kommun har en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren är 
den instans som har tillsyn över gode män. Överförmyndaren kan ansöka om god man, men 
oftast är det individen själv eller en släkting som skickar in ansökan. Det är då 
överförmyndaren som bereder ansökan innan den skickas till tingsrätten som är den instans 
som tar beslut om godmanskap det är även tingsrätten som beslutar om ett uppdrag skall 
upphöra eller övergå till ett förvaltarskap24. 
 

2.2.2 Godmanskap 

En god man tillförordnas för att utföra uppgifter för någon annans räkning, detta för att alla 
människor ska ha samma rätt oavsett förmåga, uppdraget regleras i föräldrabalken kap 11. 
Godmanskap kan komma att aktualiseras då en individ inte är förmögen att själv ta hand om 
                                                 
19 Ibid 
20 Giddens Anthony(1997),Sociologi,Studentlitteratur, sid564 
21 Ibid s 575 
22 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/postmodernism, hämtad 100115 
23 Giddens Anthony(1997),Sociologi,Studentlitteratur, sid566f 
24 Begreppet förvaltarskap förklaras under rubriken ”förvaltare” 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/postmodernism
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sina angelägenheter. I de fall då det inte finns någon anhörig som kan hjälpa till eller att de på 
grund av något inte räcker till anordnas en god man som är en utomstående person som har 
detta som uppdrag25. Den gode mannens uppdrag är att bevaka huvudmannens26 rätt, bevaka 
huvudmannens egendom det vill säga dennes ekonomi och att sörja för huvudmannens 
person, att se till att huvudmannen mår bra att denne får den vård och det stöd han behöver 
och inte tar för stora risker med sitt liv27. Vilka områden dvs. hur omfattande godmanskapet 
ska vara avgörs individuellt. En god man har rätt till arvode för sitt uppdrag. Det är 
överförmyndarnämnden som bestämmer vilken storlek arvodet ska ha och om detta skall 
betalas av kommunen eller huvudmannen28.  
 
En god man tilldelas då huvudmannen av någon anledning inte kan bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom eller sörja för sin person och behöver hjälp till detta. En god man får inte 
tillsättas utan att huvudmannen har gett sitt godkännande då detta är en frivillig insats, 
undantag finns dock om personens tillstånd hindrar denne från att fatta ett sådant beslut. För 
att ett sådant undantag ska tas i hänsyn krävs ett läkarintyg som kan påvisa att individen 
hälsotillstånd hindrar individen från att ta beslutet själv29.  
En god man har heller inte rättshandlingsförmåga utan skall endast fungera som en rådande 
funktion. Den gode mannen får alltså inte ta beslut för huvudmannens räkning. Skulle den 
gode mannen göra en rätthandling utan huvudmannens samtyckte är denna inte bindande. 
Detta regleras i FB30 11 kap 5 § 
 

” En rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är inte 
bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som utan dennes 
samtycke företagits inom ramen för förordnandet är inte heller bindande för den 
som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd 
att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat 
inhämtas. Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en 
rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, skall 
samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före 
rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen 
riktade sig.” 
 

För att vara en god man behövs ingen speciell erfarenhet eller utbildning. Det krävs dock att 
man inte har några betalningsanmärkningar och inte heller tidigare är straffad för ett allvarligt 
brott31. Detta regleras i FB 11 kap 12 §: 
 

” Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig man eller kvinna. Skall en god man förordnas att bevaka en underårigs 

                                                 
25 Fälldin Kerstin(2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok.  Natur och Kultur, Stockholm, sid 11. 
26 Huvudman är benämningen på den individ som har en god man. 
27Sköta ekonomi och kräva ut rättigheter, http://www.godmanskap.se/Om-att-vara-god-man-eller-
forvaltare/Skota-ekonomi-och-krava-ut-rattigheter/ hämtad den 7 november 2009 
28 God man/Förvaltare, 
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/stod_vardagen/god_man_och_forvaltare, hämtad 
den 5 november 2009 
29 God man och förvaltare, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____772.aspx, hämtad den 7 
november 2009 
30 Föräldrabalk (1949:381)  
31 Så blir du god man eller förvaltare, http://www.godmanskap.se/Om-att-vara-god-man-eller-forvaltare/Sa-blir-
du-god-man-eller-forvaltare/ hämtad 5 november 2009 
 

http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/stod_vardagen/god_man_och_forvaltare
http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____772.aspx
http://www.godmanskap.se/Om-att-vara-god-man-eller-forvaltare/Sa-blir-du-god-man-eller-forvaltare/
http://www.godmanskap.se/Om-att-vara-god-man-eller-forvaltare/Sa-blir-du-god-man-eller-forvaltare/
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eller bortavarandes rätt i dödsbo och har den avlidne gett tillkänna vem den 
avlidne önskar till god man, skall denna person förordnas, om han eller hon inte 
är olämplig. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god 
man eller förvaltare”.  
 

2.2.3 Förvaltarskap 

I de fall där en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv förordas en förvaltare. I 
ett förvaltarskap, till skillnad från ett godmanskap, kan huvudmannen själv inte ta beslut i 
vissa frågor utan de besluten måste då tas av förvaltaren. Vilka frågor det gäller beskrivs i 
förvaltarens uppdrag, det kan handla om att gälla enbart förvalta av egendom, bevaka rätt eller 
sörja för person, uppdraget kan dock även gälla alla tre, detta skiljer sig från uppdrag till 
uppdrag32. Detta regleras i föräldrabalken 11 kap 4 och 7 §§: 
 

4 § ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att 
anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas 
utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den 
enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas”. 
 
7 § ”Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd 
att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för 
honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt 
att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre 
ingripande sätt får hjälp. Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes 
behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller 
angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.” 
 

Gränsdragningen mellan god man och förvaltare är svår, när är situationen illa nog för att 
uppdraget ska byta karaktär? Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) ska en förvaltare 
endast anordnas om det krävs för att ”hindra att den enskildes ekonomi utsätts för väsentliga 
risker eller att han eller hon utnyttjas ekonomiskt på ett otillbörligt sätt”33.  
Vidare står det att trots att det inte omnämns i lagtext så torde ett godmanskap beslutas om i 
situationer där den enskilde saknar beslutsförmåga och att förvaltarskapet endast skall 
användas som en sista utväg då förvaltarskap ersatte omyndighetsförklaringen 34.  Förvaltaren 
blir ställföreträdare för huvudmannen som förlorar sin juridiska person. För att få en 
förvaltare skall ett läkarintyg skirvas där det framgår att huvudmannen är ur stånd att vårda 
sig och sin egendom35.  
Det är överförmyndaren som avgör om det finns tillräckliga skäl att ansöka om en förvaltare, 
sedan är det tingsrätten som avgör om en sådan skall tillsättas eller inte.  
 Av förarbetena framgår att förvaltarskap i huvudsak är tänkt för fall då den enskilde genom 
sin okontrollerade aktivitet undergräver sig eller sin ekonomi. Dock prövas förvaltarskap 
ytterst noga då detta undergräver individen. Om situationen på något sätt kan ordnas med god 

                                                 
32 God man/ förvaltare, 
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/stod_vardagen/god_man_och_forvaltare/, hämtad 5 
november 2009 
33 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112, s 442 
34 ibid 
35 Fälldin Kerstin (2007) God man eller förvaltare en praktisk handbok, Natur och Kultur, Stockholm. sid 22. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K11P4
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man, bankman eller advokat tillsätts ingen förvaltare trots att grundkriterierna är uppfyllda. 
Förvaltarskap anses som ett stort ingrepp på integriteten och skall användas mycket 
restriktivt36. 
 

2.2.4 Lindig utvecklingsstörning 

För att ställa diagnosen utvecklingsstörning görs en utredning av läkare och psykologer. Man 
använder sig då oftast av kriterier från DSM-IV-TR37. Vi använder oss av begreppet 
”utvecklingsstörd” då vi utgår ifrån DSM-IV-TR’s definition av begreppet, andra väljer att 
kalla det för ”förståndshandikappad”. Vi har valt att använda och oss av DSM- IV-TRs 
definition av lindrig utvecklingsstörning då denna är det mest använda 
diagnosticeringsverktyget som används i detta syfte idag. 
 För att klassas som utvecklingsstörd enligt DSM-IV-TR skall du uppfylla följande kriterier: 
 

1. Personen skall ha ett IQ-värde under normalbegåvning (<70) 

2. Det skall förekomma brister av den adaptiva funktionsförmågan gällande minst 2 av 
följande områden: ADL-färdigheter38, kommunikation, boende, målinriktning, studier, 
socialt/interpersonellt, nyttjande av offentliga resurser, arbete, fritid, hälsa och 
personlig säkerhet. 

3. Detta skall ha visat sig före 18-års ålder. 

För att sedan klassas som lindrig utvecklingsstörning i DSM-IV-TR skall man ha ett IQ-värde 
från 50-55 upp till 70, har man ett lägre IQ än detta klassas man som måttligt 
utvecklingsstörd.39 
 
En person med en utvecklingsstörning har en långsammare utvecklingstakt än en 
normalbegåvad.  Detta visar sig i ungdomsåren och följer sedan med i vuxen ålder. 
Störningen påverkar den adaptiva och den kognitiva förmågan. Vilket innebär att det är 
svårare att ta emot och bearbeta information, använda sig av kunskap, svårigheter att anpassa 
sig till vardagen t.ex. att hantera pengar. 
Utvecklingsstörning kan orsakas av en mängd olika saker. Det kan bland annat bero på 
ärftliga faktorer, genetiska skador, förlossningsskador eller olyckor.40 

 

2.2.5 Sms-lån 

Ett sms lån är ett lån man kan söka genom sin mobiltelefon eller Internet. Du gör detta genom 
att skicka ett sms till lånegivaren. Pengarna sätts sedan in på ditt konto inom 15 minuter om 
din ansökan blivit godkänd. För att få låna måste du vara 18 år fyllda. Du får inte heller ha 
några betalningsanmärkningar och du måste ha en årsinkomst på minst 24000 kronor. Du kan 
låna 1000, 2000 eller 3000 kronor och pengarna ska betalas tillbaka med uppläggningsavgift 

                                                 
36 Ibid s24 
37 Diagnostisk och statistisk manual för psykiska störningar. 
38 Allmän daglig livsföring, grundläggande aktiviteter en individ måste klara för att leva ett självständigt liv. 
39 American Psychiatric Association (APA). (2002). MINI-D IV : diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR (J. 
Herlofson, Övers.). Danderyd: Pilgrim Press. 
40Stockholms läns landsting, Fakta om utvecklingsstörning, 
http://www.handikappupplysningen.se/gn/export/download/HAB_broschyrer/fakta_om_utvecklingsstorning.ppd
, hämtad den 16 november 2009 
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inom 30 dagar. Uppläggningsavgiften på sms-lån ligger på mellan 300-600 kronor beroende 
på hur stort lån du tagit och själva ansökan kostar 25 kronor. Detta innebär att om du till 
exempel lånar 2000 kronor ska du betala tillbaka 2475 kronor. Kan du inte betala tillbaka det 
lån du tagit lämnas det till inkasso och därefter skickas ärendet vidare till kronofogden.41 
 

2.2.6 Det moderna samhället 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av sociologen Anthony Giddens teori om det 
moderna samhället. Giddens har ingen specifik definition av just vad begreppet det moderna 
samhället betyder utan det moderna samhället är Giddens teori om vårt nutida samhälle. Det 
är en bred samhällsanalys som utgår från varför vårt nutida samhälle ser ut som det gör och 
hur människan och dennes vardagsliv påverkas och förändras av att leva i det moderna 
samhället. I vår uppsats är vi intresserade av hur människan i det moderna samhället 
förändras, men på grund av att Giddens teori är mycket bred och omfattar många ”tema delar” 
som alla inverkar på individen, så har vi bara valt att bara ta med de delar som vi anser är av 
vikt för vår studie. Dessa ”temadelar ” har vi valt ut utifrån de förändringar som Linköpings 
kommun42 kunde se inverka på godmanskapet. 

Giddens analys om det moderna samhället innefattar det unika i samhällets institutioner samt 
de utmärkande drag som finns hos människorna och deras självidentitet samt vad detta 
innebär för människans relationer.43 Giddens säger att det moderna samhället har en specifik 
karaktär som innebär att samhället förändras mycket fort, att det har ett djup och en intensitet 
som är unik. Det som bidrar till detta unika samhälle som har dessa specifika drag är 
nationalstaten, våra politiska system, urbaniseringen, den högmekaniserade och hög 
teknologiska produktionen, lönearbetet och att allt görs till varor, så även arbetskraften. Att 
denna specifika dynamik skaps i det moderna samhället beror främst på tre saker, åtskiljandet 
av tid och rum, urbäddningsmekanismer och modernitetens reflexivitet.44 Vi återkommer till 
dessa tre begrepp och förklarar dem lite närmare i teoridelen av uppsatsen, vi kommer även 
att ta upp några av Giddens ”tema delar” som påverkar individen i det moderna samhället. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Efter sökande i ett flertal databaser för att leta efter forskning om godmanskap/förvaltarskap 
visade det sig att detta är ett ämne där forskningen inte är omfattande. Det som finns skriver 
om godmanskap/förvaltarskap är beskrivande och informativ.  
 
Vi har dock funnit en utredning som förmyndare, gode män och förvaltare regeringen tillsatt 
år 2002. Huvuduppgiften för utredningen var att utvärdera 1995 års reform45. Utredningen är 

                                                 
41 Sms-lån vad är det?, http://www.ungkonsument.se/Dina-pengar---Ny/Har-du-tagit-ett-sms-lan/Sms-lan--vad-
ar-det/ hämtad den 4 januari 2010 
 
42 Överförmyndarnämnden budget för2009 och 2010 med plan för 2011-2012,  http://www.xn--linkping-
q4a.se/Global/Demokrati%20och%20politik/N%C3%A4mnder/%C3%96verf%C3%B6rmyndarn%C3%A4mnde
n/09OverformyndarnamndenBudget_2009_2010.pdf , hämtad 16 november 2009 
 
43 Andersen Heine &Kaspersen Lars Bo ( 1999) Klassisk och modern samhällsteori, Studentlitteratur Lund, Sid 
446. 
44 Andersen Heine &Kaspersen Lars Bo ( 1999) Klassisk och modern samhällsteori, Studentlitteratur Lund, Sid 
447. 
45 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112, s 89 
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väldigt omfattande och rör många olika områden, vi presenterar de områden som är relevanta 
för vår uppsats.  
 
En del som granskas i utredning är om det finns ett behov av ändringar i regelverket för gode 
män och förvaltare, om deras behörighet bör utökas eller minskas. Man har sänt ut enkäter till 
75 av landets överförmyndare och man fick in ca60 svar46. Man frågade i enkäten bl.a. om hur 
ärendemängden såg ut. Om omfattningen av gode män och förvaltare ökat eller minskat de 
senaste åren (1997-2002). Nästan samtliga svarade att det skett en ökning av omfattningen, 
speciellt gällande godemän, i vissa fall var ökningen väldigt dramatisk där den ökar mer än 
100 % på 5 år47. 
 
Man frågade även om det fanns skäl att vidga möjligheterna till förvaltarskap då detta är 
väldigt svårt att få tillsatt. Majoriteten svarade nej på den frågan även om en betydande 
minoritet tyckte att det fanns skäl till detta. Respondenterna ger dock på alternativa förslag 
som skulle kunna underlätta godemäns arbeten. Bl.a. ges som förslag att man inom ramen för 
godmanskapet skulle begränsa den enskildes handlingsmöjligheter genom t.ex. spärr för 
bankuttag48. 
 

3 METOD 

I detta kapitel har vi delat in Metod i olika underrubriker. Vi börjar med att motivera varför vi 
har valt att använda oss av den metod som vi har valt och metodens problem. Vi beskriver 
vårt urval och hur vi lagt upp intervjufrågorna. Vi beskriver även lite kort hur och var 
intervjuerna gått till väga samt tankar vi haft om detta. Vi redovisar för verifiering av kunskap 
samt etiska ställningstaganden. För att sedan avsluta kapitlet med en kort beskrivning av 
förförståelse. 
 

3.1 Val av metod 

När man gör en undersökning kan man använda sig av två olika metoder, en kvalitativ eller en 
kvantitativ metod. Eller en kombination av dessa två. Kvalitativ metod innebär att man gör ett 
fåtal intervjuer för att få ett djup av vad dessa människor anser och tycker. Medan den 
kvantitativa metoden innebär att man vill ha ett stort antal människor som svarar på samma 
frågor.49 Fördelar med att använda sig av kvalitativ metod är att man får ett djup med mer 
detaljerade svar, detta pga. att man ger informanten chansen att beskriva sina egna tankar och 
idéer. De får fokusera och lyfta fram det som de anser är viktigt. Man får en hög svars 
frekvens som är mycket ingående. Nackdelar med kvalitativ metod kan vara kostnaden, det 
kan handla om utskriftskostnader, resekostnader, men kostnaden kan även handla om tid, 
tiden man lägger ner på intervjuer, utskrifter samt analyser. Dessa kan lätt skjuta i höjden. 50 
En annan nackdel kan vara den så kallade ”intervjuareffekten”, dvs. att intervjuaren förväntar 
sig ett visst svar och att denne genom att tolka ett särskilt beteende anser sig tro att 
respondenten svarar på frågan så som intervjuaren vill.51  
 

                                                 
46 Ibid s 92 
47 Ibid s 370 
48 Ibid s 443 
49 Halvorsen, Knut. (1992)Samhällsvetenskaplig metod. Lund. studentlitteratur. Sid 82-89. 
50 Denscombe, Martyn.(2000)Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund, Studentlitteratur, sid161-163. 
51 Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter (2002) Sociologisk metodik. Malmö. Liber sid 145. 
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Vi har än dock valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi vill komma åt gode 
männens egna tankar, åsikter, känslor och upplevelser av att arbeta som god man. Vill man få 
reda på hur människor uppfattar och tolkar sin värld och sitt liv ska man tala med dem, då 
man intervjuar en person tar man även del av hans eller hennes åsikter, synpunkter, visioner 
etc. och då kan man skapa sig en bild av den intervjuades värld ur hans eller hennes 
synvinkel. Intervjupersonen ger en god bild av dennes upplevelse av ämnet.52 Och det är just 
det vi vill komma åt i vår uppsats. 
 
Giddens teori är så pass omfattande att det skulle vara svårt att formulera exakta frågor utifrån 
teorin som kunde passa in i en enkät, därför kändes det självklart att istället göra intervjuer. 
Kvalitativa intervjuer innebär att vi kan ställa enkla frågor men på dessa frågor få 
innehållsrika och komplexa svar. 53 Då hade vi möjligheten att ställa följdfrågor om vi fick 
något som kändes extra spännande eller oväntat. Vi använder oss endast av öppna frågor i 
intervjun. 
 
 
 

3.2 Urval 

Vi valde att göra ett strategiskt urval i valet av gode män. Det strategiska urvalet är ett bra val 
då man vill ha ett litet urval av människor. För att få fram det vi är intresserade av väljer vi 
helt enkelt ut ett antal personer som är mest intressanta för att vi ska få fram det vi vill ha reda 
på i vår undersökning.54 
 
Till att börja med tog vi telefonkontakt med överförmyndarna i Leksands, Rättviks, Borlänges 
och Faluns kommun. Vi ville undersöka någon av de närkommuner i länet vi bor i på grund 
av att det är i dessa kommuner som uppsatts skrivarna har arbetat i och upplevt att 
godmanskapet innebär vissa komplikationer. Den enda överförmyndaren som svarade oss, 
trots flera påringningar och lovord om att de skulle höra av sig, var överförmyndaren i 
Leksands kommun. Därför har vi förlagt vår undersökning i just Leksands kommun. 
 
För att få tag i gode män, som haft sitt uppdrag i minst tio år (detta för att han eller hon ska ha 
en chans att se konsekvenserna av förändringarna i det moderna samhället) och vars 
huvudmän var lindrigt utvecklingsstörda i åldern 18 – 30 år lät vi överförmyndaren mejla till 
de gode män som han visste ”passade in” i vårt urval.  På detta sätt fick vi direkt kontakt med 
de personer som kunde hjälpa oss att få den information och kunskap som vi var intresserade 
av. Detta var det absolut snabbaste sättet att få tag i dem som passade in i vårt urval. Ett bra 
sätt med tanke på vilken tidsram vi hade att arbeta inom. Överförmyndaren bifogade vårt 
missivbrev55 i mejlet och sedan fick de som var intresserade höra av sig till uppsatsskrivarna. 
Det blev sammanlagt sju respondenter. Därefter tog vi kontakt med gode männen för att boka 
in en intervju tid.  
 
Vi funderade naturligtvis på om sju personer var för lite för vår studie men som Jan Trost 
säger om antalet personer i en kvalitativ studie: 
 
                  ” Men eljest är frågan på något sätt ovidkommande i ett slags 
                                                 
52 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, sid 9. 
53 Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 7. 
54 Halvorsen, Knut. (1992)Samhällsvetenskaplig metod. Lund. studentlitteratur. Sid 102. 
55 Se bilaga 2 
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                     generell mening. Är mitt syfte att förstå en given persons tänke- 
                    och handlingssätt så är antalet personer i urvalet givet i singularis.56” 
 
Vid alla kvalitativa studier är det kvalitén som ska vara det man prioriterar.57 Naturligtvis 
hade det varit önskvärt med fler intervjupersoner men å andra sidan har varje intervjuperson 
flera huvudmän, som troligtvis funderar på olika sätt, vilket gör att de kan se på ett och 
samma ”tema” på olika sätt.  
 

3.3 Bortfall 

I vårt fall vet vi inte så mycket av bortfallet. Eftersom det var överförmyndaren som 
kontaktade de personerna som passade in i vår urvalsram så vet vi inte hur många personer 
det rörde sig om. Vi fick kontakt med sju stycken gode män som var villiga att ställa upp på 
intervjuerna och alla sju genomförde intervjuerna som de lovat.   
Vissa forskare menar att frågan om bortfall är viktig då folk vägrar att vara med i 
undersökningar. 58 I vårt fall lägger vi ej så mycket vikt på varför dessa gode män ej nappat på 
att vara med i vår studie, detta på grund av den tidspressen vi har samt för att en av 
förklaringarna kan vara att dessa gode män har valt att avstå från att delta på grund av att det 
när uppsatsen skrivs är jultider och folk har mycket att göra. 
 

3.4 Utformning av intervjuguide 

Då vi valde att göra en semistrukturerad intervjumall så innebar det att vi hade en uppsättning 
frågor som kan ses som ett frågeschema, alla respondenterna får samma frågor men 
ordningsföljden behöver inte vara den samma. 59 Frågorna utgick utifrån Giddens teori och 
utifrån hur den tekniska utvecklingen, expertsystem, tillit och ontologisktrygghet påverkar 
människan i det moderna samhället. Vi formulerat sedan några ”fasta frågor” som vi ställt till 
alla respondenter. ”Temat” teknisk utveckling tar bl.a. upp frågor om vilken sorts teknisk 
utrustning som huvudmannen innehar och om detta på något sätt påverkar ekonomin eller 
relationen eller något annat i arbetet som god man i det moderna samhället, direkt eller 
indirekt. I ”temat” expertsystem utgår frågorna ifrån upplevelsen av massmedia, om den 
påverkar huvudmannen samt godmanskapet. Det berör även frågor som rör tilliten till 
expertsystemen. 
Det sista ”temat” handlar om ontologisk trygghet och tillit, vilket är ett lite vidare perspektiv. 
Här är vi ute efter att undersöka om trygghet, rutiner och/eller huvudmannens livsstil på något 
sätt påverkar huvudmannen samt upplevelsen av att vara god man. Alla ”teman” rör 
godmanskapet direkt eller indirekt via huvudmannen. Dvs. om det har skett en förändring av 
samhället som påverkar huvudmannen, så kommer detta även att påverka arbetet och 
upplevelsen av att vara god man. 
 
Vi har även med frågor som rör uppdraget, hur länge gode mannen haft sitt uppdrag, hur 
många huvudmän de hade, vilket eller vilka kön huvudmannen/ huvudmännen har samt vilken 
relation huvudmannen har till gode mannen. Detta på grund av att vi vill vara säkra på att 
gode männen har haft sitt uppdrag i minst tio år men även om det skulle visa sig att kön eller 
relationen till huvudmannen kan ha någon betydelse. Om det visar sig att det kan ha betydelse 
lämnar vi över som förslag på uppsatsämne åt andra studenter. I slutet av intervjun ställer vi 
                                                 
56 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 109. 
57 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 110. 
58 Bryman,Alan(2007). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. Sid 112. 
59 Bryman,Alan(2007). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. Sid 127 
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frågor om hur man upplever sina befogenheter, på vilket sätt godmanskapet kan utvecklas, 
samt om gode män upplever att den snabba samhällsutvecklingen påverkar 
godmanskapsuppdraget och dess befogenheter. Och så avslutar vi intervjun med en fråga om 
godmanskapsuppdraget kan utvecklas i sådana fall på vilket sätt. 
 

3.5 Intervju situationen 

Vi intervjuade en respondent i taget, men bägge uppsatsskrivarna var med vid intervju 
tillfällena. För oss intervjuare var det bra att vara två då vi kunde få en större och djupare 
förståelse för respondentens svar. Det var även lättare att ställa följdfrågor. Respondenten kan 
dock känna sig underlägsen i denna situation.60 För att försöka undvika detta valde vi att en av 
uppsatsskrivarna skulle ha ”huvudrollen” i intervjun medan den andra var mer passiv och höll 
sig i bakgrunden. För att situationen skulle kännas bekväm för respondenten och för att han 
eller hon inte skulle känna sig underlägsen fick respondenten själv välja plats för intervjun. 
Flera av respondenterna intervjuade vi i deras hem, men två av dem intervjuade vi på deras 
arbetsplats. 
 
Det kan vara mycket bra att ha intervjun i hemmet på grund av att respondenten kan känna sig 
trygg, tyvärr finns det även saker som påverkar respondenten i form av telefoner som ringer, 
husdjur som vill ha uppmärksamhet osv.61 efter första intervjun bad vi resterande 
respondenter att stänga av telefoner och välja en ostörd stund på dagen för intervjun, vilket 
fungerade mycket bra. De intervjuer vi gjorde på respondenternas arbetsplatser fungerade 
även de bra. Till vår hjälp har vid intervjuerna vi haft en MP3 spelare som vi spelat in 
intervjuerna på, vilket gör att vi kan skriva ut intervjuerna ordagrant, något vi kan ha nytta av 
vid vår analys. MP3 spelaren gav oss också tid att koncentrera oss på frågorna och svaren som 
vi fick. 
 

3.6 Verifiering av kunskap 

För att en uppsats ska vara bli trovärdig bör man bl.a. se över uppsatsens validitet och 
reliabilitet. Vi måste kunna visa våra kollegor och läsare att våra data är trovärdiga. Detta är 
alltid svårt i kvalitativa studier. Vi har försökt att vara tydliga med resonemangen bakom våra 
fattade beslut, t.ex. när det gäller urval. Men vi har här nedan skrivit lite kort om hur vi ser på 
validitet och reliabiliteten i vår uppsats. Allt detta för att trovärdigheten skall kunna styrkas. 
    
3.6.1 Validitet 

Validiteten kan sägas vara ett mått på att man mätt det man avsett att mäta. I en kvalitativ 
studie är jag intresserad av vad t.ex. begreppet familj innebär för intervjupersonen och inte 
vad begreppet familj innebär för stora allmänheten62. För att styrka sin validitet i en kvalitativ 
metod man kan dock försöka att se på validiteten i utskriftssituationen. Det kan vara svårt att 
fastställa intervjumaterialets validitet, intervjuutskrifter är inte objektiva, utan de är alltid 
subjektiva. Beroende på vad det är man letar efter kan man av samma intervjumaterial fram 
olika saker beroende på var man lägger sitt fokus. Detta beror till en viss del på att intervjun 
lyfts ur dess kontext. För att kunna påvisa validitet i en kvalitativ intervju kan man skriva ut 
intervjuerna ordagrant, detta för att utomstående skall kunna ta del av intervjuerna ord för ord 

                                                 
60 Trost, Jan(1997). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur, sid 43-44. 
61 Trost, Jan(1997). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur, sid 42. 
62 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 101. 
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och se vilka citat som är valda och i vilket sammanhang de står. Detta för att kunna säkerställa 
att man inte vinklat sin analys genom vilka delar av intervjuerna man valt.63  
 

3.6.2 Reliabilitet     

Reliabilitet bygger på att man mäter med stabilitet och att det inte är slumpen som styr 64, det 
är något som passar den kvantitativa metoden då det rör sig om fasta värden, siffror. 
Reliabilitet handlar om att man mäter på ett sådant sätt som ger resultat som ska kunna 
replikeras. I kvalitativa studier är man intresserad av att förstå hur någon person tänker och 
därför kan det bli problematiskt att tala om reliabilitet i samband med kvalitativ metod då det 
är svårt att replikera En fråga kan få olika svar beroende på t.ex. det situation eller det 
sinnestillstånd personen är i vid intervju tillfället. Man kan aldrig vara säker på att få samma 
svar två gånger. Det vi som intervjuare kan göra är att vi är observanta på tonfall, mimik, 
uttryck och kroppsspråk hos intervjupersonen. Detta för att säkerställa att vi tolkat det svar vi 
fått på rätt sätt.65 
 
Det vi kan göra för att få reliabilitet i vår studie är att lägga krut på utskrifterna. En muntlig 
intervju som ska skrivas ner på papper måste vara så precis och exakt som möjlig. Kvalitén på 
utskriften kan förbättras genom specifika och tydliga instruktioner om syftet med utskriften. 
Det kan dock uppstå problem genom att man tolkar eller hör saker fel. Det kan vara svårt att 
höra var meningar börjar och slutar, något som kan påverka ”svaret” man tolkar. Om man 
skriver in på vilket sätt den intervjuade har svart rent emotionellt, t.ex. att denne är glad, 
ledsen etc. så ökar den subjektiva reliabiliteten.66 
 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Det är givetvis svårt att generalisera en kvalitativ studie då den bygger på subjektiva 
upplevelser och tolkningar. I vår studie ämnar vi till att i synnerhet generalisera över de 7 
respondenter vi intervjuat men även att i allmänhet kunna ge en fingervisning om hur 
samhället ser ut för gode män. Vi är väl medvetna om att vi inte kan generalisera över alla 
gode män då studien för detta är för liten. Dock tror vi att vårt resultat kan återspegla mycket 
av vad gode män upplever i allmänhet. För att kunna generalisera bör man dock göra en större 
mer omfattande studie kring ämnet. Eftersom vi inte letar efter någon generell statistik 
kommer vi inte att göra några generaliseringar. Syftet med intervjuerna är att beskriva 
specifika situationer och skeenden ur den intervjuades värld. Vi vill få fram godemännens 
egna upplevelser och tankar, det som de anser är viktiga att lyfta fram. Vi påstår inte att det är 
på ett visst sätt utan det är gode männens upplevelse av saker och ting som vi vill få reda på. 
Allmänna åsikter är inte det som efterfrågas. 
 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Innan vi bestämde oss för att börja vårt arbete med intervjun gjorde fyllde vi en enkät67 om 
det skulle behövas göras en etiskgranskning hos Etiska nämnden. Något som vi inte behövde 
göra då svaret på alla frågor blev ”nej” på samtliga sex frågor.   
 
                                                 
63 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, sid 151-152. 
64 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 99. 
65 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 100. 
66 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, sid 150-151. 
67 Se bilaga 3. 
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När vi kontaktade våra intervjupersoner fick de kort information och förfrågan om de ville 
ställa upp på intervjun. Detta för att gode männen skulle få en chans att ångra sig då de hunnit 
tänka efter vad det är de ställer upp på. På detta sätt fick vi deras samtycke till intervjun. Vi 
var mycket noga med att informera dem om deras och huvudmännens integritet och att alla 
parter skulle avidentifieras i den färdiga uppsatsen samt i de utskrivna intervjuerna. Vi 
informerade dem även om att ljudinspelningarna skulle raderas, samt att vi hade tystnadsplikt. 
Vid den första kontakten ska man informera intervjupersonen om att materialet som vi får ta 
del av kommer att vara strängt konfidentiellt. Intervjupersonen och dess huvudman lovades 
även att de skulle får vara anonyma, dvs. att varken gode mannen eller dess huvudmans 
identitet skulle röjas68. 
 
Vi informerade även intervjupersonerna om att de när som helst kunde välja att avbryta 
intervjun eller att de kunde ta en paus om så krävdes.69 
 

3.8 Förförståelse    

Vi som studenter och människor går inte in i en undersökning helt förutsättningslöst, utan vi 
har med oss en förförståelse av det vi undersöker. Vi möter aldrig världen neutralt i och med 
de förutsättningar och den bakgrund vi får via socialisationen.70 Utan vi bär med oss en 
förförståelse in i alla situationer och händelser, detta försvårar för oss att kunna vara 
objektiva. Nedan kommer en kort presentation av uppsatsskrivarnas förförståelse av ämnet. 
 

3.8.1 Tanja  

Jag har inte så mycket insikt och förförståelse av yrket som sådant, men i och med att jag 
arbetat nästan 20 år inom handikapp omsorgen så har jag mött många gode män. Jag har via 
yrkets vägar haft en mångårig kontakt med olika gode män och jag har upplevt att det verkar 
finnas otaliga problem för dem att ta i tu med. Jag har även upplevt att gode män tampas med 
både personal, anhöriga och inte minst huvudmannen själv. Jag är inte insatt i alla de delar 
som kan innefattas i en god mans uppdrag. Jag har vetat att de har hand om huvudmannens 
ekonomi och att de ska vara med på vårdplaneringar. Jag vet också att godemannen kan ha 
fler än en huvudman. Vad sörja för person har inneburit rent konkret har jag aldrig satt mig in 
i. 
 

3.8.2 Isabelle 

Jag vet inte så mycket om godmanskapet, inte mer än att uppdraget innebär att man ska sörja 
för person och sköta ekonomin. Jag har dock stött på gode män då jag arbetat inom omsorgen. 
På boendet där jag arbetat har jag upplevt att det finns en del problem med att vara god man 
och att man gärna ringer gode männen då det uppstår problem och inte bara gällande 
ekonomi. Det jag har funderat på när jag arbetat inom omsorgen är vad det är som ryms i 
godmanskapsuppdraget, hur mycket ansvar har de egentligen? Jag har ibland känt att det ofta 
läggs mer ansvar på gode männen än vad de egentligen har utrymme för och att gode männen 
därför ofta sätts i en svår situation mellan vad de borde göra och vad de kan och får göra. 
 

                                                 
68 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 40. 
69 Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, sid 93. 
 
70 Gilje, Nils & Grimen, Harald. (1992). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg. Daidalos,sid183 
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4 TEORI 

I detta kapitel tar vi upp vår teoretiska utgångspunkt samt dess begrepp. Vi ska använda oss 
av Anthony Giddens teori om det modena samhället. Vi kommer att skriva om grunden till 
hans teori och vi kommer även att skriva om hur människan och dennes vardagsliv påverkas 
och förändras av att leva i det moderna samhället. I det avsnittet om påverkan på individen har 
vi valt att bara välja de delar som vi anser oss vara av intresse för vår studie.  
Vi tar även upp lite av den kritik som finns gentemot Giddens och varför vi trots detta har valt 
oss av att använda oss av hans teori. 
 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Då vi är intresserade av att undersöka gode mäns upplevelse av att vara god man i det 
moderna samhället har vi valt att använda oss av Anthony Giddens analys av nutidens 
samhälle. Han har sedan 1980-talet fokuserat på sociologisk analys av samhället där han gör 
en konkret analys av nutidens moderna samhälle och hur individen och dennes vardagsliv 
påverkas av detta.71 
 
 Giddens säger att de informella regler som formuleras i vardagslivet har en större betydelse 
än de formaliserade regler som finns i lagböcker och andra typer av föreskrifter. Människors 
handlingar ger konsekvenser som ligger utanför individens kontroll, trots att historien är 
skapad av människor undgår den varje försök till styrning.72   
Om människan inte kan styra sin historia och vissa handlingar resulterar i oanade 
konsekvenser, så måste man, enligt oss, kunna utläsa dessa oanade konsekvenser, både 
positiva och negativa, även i upplevelsen av att vara god man.  
 
Som vi sagt tidigare kommer vi inte att undersöka alla delar i Giddens teori om det moderna 
samhället, på grund utav att vår uppsats då skulle bli alldeles för omfattande. Vi kommer bara 
att fokusera på de bitar som vi tror kan vara intressanta utifrån den information som vi fått 
från överförmyndaren och gode män har talat med oss om innan vi satte igång att skriva 
denna uppsats. Detta kan tyckas godtyckligt, men vi anser ändå att de saker som gode männen 
och överförmyndaren har ordat om måste vara av vikt då flera av dem har nämnt samma 
saker. De teman vi har valt att titta närmare på i delen om hur individen påverkas i det 
moderna samhället är hur den tekniska utvecklingen, expertsystem, tillit och ontologisk 
trygghet påverkar människan.  
 
Men först kommer vi här nedan att förklara grunden till Giddens teori om det moderna 
samhället.   
 

4.2 Anthony Giddens och det moderna samhället 

Bakgrunden till Giddens analys av det moderna samhället består av det han kallar för 
struktureringsteori, vilken innebär att man ser aktören och strukturen som en 
sammanhängande relation, där strukturen är medlet för och resultatet av aktörernas 
handlingar. Du är med och reproducerar en struktur samtidigt som du redan använder dig av 
en befintlig struktur, samtidigt som du är med och skapar den, vilket bidrar till att samhället 
skapas i en fortlöpande strukturerings process. 73  
                                                 
71 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo(1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund, Studentlitteratur, sid 438. 
72 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo(1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 426.    
73  Andersen, Heine & Kaspersen, Bo(1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 441. 



23 
 

 
Giddens säger att den moderna perioden som vi lever idag har en extrem dynamik jämfört 
med tidigare perioder, vi lever i en ”skenande värld” gällande sociala förändringar. De sker i 
en allt snabbare takt, något som påverkar befintliga sociala praktiker och beteende mönster. 
Giddens säger att detta beror på tre saker: 
 

1) Åtskiljandet av tid och rum 
2) Urbäddningsmekanismer 
3) Institutionell reflexivitet 74 

 
Åtskiljandet av tid och rum erbjuder människorna medel för att skapa exakta rums- och 
tidszoner. 75 Förr var tid och rum förbundna genom platsens belägenheter till skillnad från 
idag när vår sociala interaktion inte längre sker på samma plats och tid. Idag interagerar vi 
med varandra med hjälp av telefax, mobiltelefoner, Internet etc.  
På grund av olika tekniska uppfinningar genomgår rumsbegreppet stora förändringar. Vi är 
utspridda i tid och rum. Vi kan befinna oss i samma rum men inte på samma plats.76  
Då sociala relationer inte längre begränsas till lokalsamhället utan frikopplas ur den lokala 
interaktionskontexten, sker det en urbäddningsmekanism. Något som ger människor andra 
möjligheter att ha sociala relationer över stora avstånd i tidrummet. 77   
 
Det finns två olika urbäddningsmekanismer, symboliska tecken och expertsystem. 
Tillsammans kallas de för abstrakta system. 78  Symboliska tecken är något som har 
standardiserade värden och kan bytas ut mellan individer och institutioner, de är utbytbara i 
alla tänkbara kontexter. Det kan t.ex. vara pengar. Genom att använda tekniska kunskaper 
innefattar expertsystemet både tid och rum. Viktigt för expertsystem är experter inom olika 
yrkesgrupper, så som t.ex. Läkare och advokater. Expertsystem bygger på tillit och 
expertsystemen genomtränger det mesta gällande det sociala livets villkor. Det gäller 
tekniken, vad vi äter, mediciner vi tar, byggnaderna vi bor i, transporter vi använder etc. 
Expertsystemen når ända in i människors sociala relationer och självets intima sidor. 
Systemen har sin giltighet oberoende av vem som använder dem.79   
 
Människorna i det moderna samhället har en begränsad teknisk kunskap om den 
informationen som ständigt påverkar deras liv. I en mängd dagliga beslut ligger olika typer 
och grader av tillit som grund. Dessa beslut ger våra handlingar en inriktning. Oavsett om vi 
känner tillit eller ej kan vi ta ett beslut, detta pga. människans inneboende reflexivitet. 80  
 
Modernitetens reflexivitet får oss att ständigt bearbeta saker mot bakgrund av ny information 
eller kunskap. 81  Refelxiviteten är den regelbundna användningen av kunskaper som 
institutioner och personer ständigt samlar in och tillämpar för organisera och förändra 
samhället. Den ökade reflexivitet har inte minst blivit möjlig genom utvecklingen av 

                                                 
74  Giddens, Anthony(1999)  Modernitet och själv identitet . Göteborg, Diadalos AB, sid 25-28.  
75  Giddens, Anthony(1999)  Modernitetens följder . Studentlitteratur Lund sid 55. 
76  Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999)  Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 
447.  
77  Giddens, Anthony (1996)  Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund, sid 55. 
78 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999) Klassisk och modern samhälls teori . Lund Studentlitteratur, sid  
     448. 
79 Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 28. 
80 Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 29. 
81 Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 30. 
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masskommunikation. Pga. människans reflexivitet handlar individen inte längre enbart utifrån 
traditioner, utan i stället reflekterar vi över traditioner och handlar enligt denna endast om den 
kan legitimeras eller motiveras.82  Refelxiviteten gör att människor dras bort från fasta 
traditioner. 83 

4.3 Hur individen påverkas i det moderna samhället 

Som vi nämnt tidigare så säger Giddens att människors handlingar ger konsekvenser som 
ligger utanför individens kontroll, trots att historien är skapad av människor undgår den varje 
försök till styrning. Samt att vi lever i en ”skenande värld” gällande sociala förändringar. Att 
det sker i en allt snabbare takt och att detta påverkar befintliga sociala praktiker och beteende 
mönster.84 Vi kommer nedan att titta på hur individen kan påverkas av att leva i en modern 
värld. Vi kommer att titta på fyra bitar ”teman” som ingår i Giddens teori, dessa ”teman” är 
den tekniska utvecklingen, expertsystem, tillit och ontologisk trygghet. Alla dessa delar i 
teorin går in lite i varandra men vi ska försöka att skilja dem åt så gott vi kan. 
 

4.3.1 Den tekniska utvecklingen 

Förändringshastigheten har ökat markant, något som syns framförallt gällande den tekniska 
utvecklingen. Det moderna samhället präglas av snabb teknologi, materiella och 
organisatoriska förändringar.85 Även massmedia spelar en stor roll i det moderna samhället, 
de når ut till en mycket stor publik och det inverkar djupgående i våra liv. 86 Allt detta sätter 
sin prägel inom många olika sfärer. Tekniken ger oss en världslig räckvidd och många nya 
varor och tjänster växer fram87 detta gäller t.ex. sms-lån, Internet handel etc.88 
Allt detta påverkar många individers liv i form av att man t.ex. köper varor över Internet på 
avbetalning eller att man tar snabba sms-lån, utan att tänka på konsekvenserna detta kan leda 
till. Man har tillgång till massmedia 24 timmar om dygnet, vilket gör att det förser oss med en 
information som de har format och detta använder vi sedan oss av i vår vardag.89 
 
Åtskiljandet av tid och rum öppnar dörrar till att bryta upp lokala bruk och sedvänjor. Vi lever 
i en global och enig tideräkning, vilket gör att organisationer människor kan interagera över 
hela världen under vilken tid som helst, pengar transaktioner kan ske nästa var som helst till 
vem som helst utan att man befinner sig i samma rum.90 Detta innebär att vi kan nå varandra, 
vi kan göra pengar transaktioner och köpa varor vi telefon och Internet oavsett tid på dygnet 
om vi har den rätta tekniska utrustningen för ändamålet.  
 

4.3.2 Expertsystem 

Det finns idag mängder av olika expertsystem där experter erbjuder individen garantier för 
olika saker. Gemene man kan inte ha kunskaper om allt utan man lutar sig i stället på 
experternas kunskaper om ett visst ämne. Det kan handla om läkare, arkitekter, dietister osv. 

                                                 
82 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid  
     448-449. 
83 Giddens, Anthony (1996)  Modernitetens följder.  Studentlitteratur, Lund, sid 55. 
84  Andersen, Heine & Kaspersen, Bo(1999) Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 426.    
85  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid17. 
86  Giddens, Anthony (1998) Sociologi. Studentlitteratur, Lund sid 429. 
87  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid17. 
88  Johansson, Thomas (1995) Rutinisering och reflexivitet Studentlitteratur, Lund, sid78. 
89  Giddens, Anthony (1998) Sociologi. Studentlitteratur, Lund sid 429. 
90  Giddens, Anthony (1996)  Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid 31. 
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Då vi väljer att lyssna på experterna lägger vi vår tillit hos dem. Det gör att tilliten förskjuts 
från den omedelbara sociala relationen, från sammanhanget.91 Expertsystemen som finns i det 
moderna samhället påverkar människors tillit och tilliten till abstrakta förmågor. Man litar på 
främmande människors förmågor, människor som man aldrig har träffat.92 
I detta med expertsystem har massmedia en mycket stor inverkan då de skriver eller talar om 
dessa expertsystem dagligen. Naturligtvis kan massmedia även ifrågasätta dessa expertsystem, 
vilket i sin tur kommer att påverka individens ontologiska trygghet.93 Något som vi 
återkommer till längre fram i uppsatsen.  
Alla i det moderna samhället är beroende av dessa expertsystem på grund av att vi inte kan 
vara pålästa om allt, å andra sidan har vi tillgång till mycket information i vårt samhälle, men 
törs inte längre lita på sitt eget omdöme utan man lägger i stället sin tillit hos experterna. .94 
 
 

4.3.3 Tillit och ontologisk trygghet 

Experter, personer och olika abstrakta system ger oss möjligheten att ”våga hoppa” i tron om 
att dessa människor vet bättre eller har en annan kunskap än vad gemene man har. Vi känner 
tilltro till dessa för att vi själva har en okunskap om ämnet det berör. 95 Den ontologiska 
tryggheten däremot är enligt Giddens en känsla av att det finns något som är konstant, att det 
finns en ordning i händelser, även i sådant som individen inte alltid är medveten om. Detta 
handlar om en trygghet som människan får i sin tidiga barndom.96 Den ontologiska tryggheten 
ger en förutsättning för konsekvenstänkande så när den ontologiska tryggheten hotas får 
människor det svårare att klara av livet97. Det kan vara svårt för gode män att svara på frågor 
om huvudmannens barndom, då de inte känner personerna för väl och många gånger inte 
funnits där underuppväxten. Därför kommer vi i vår studie att lägga tyngden på 
konsekvenserna ontologiska tryggheten ger, konsekvenstänkandet, detta för att mycket av 
människornas vardagsliv handlar om att skapa rutiner för att man ska få en känsla av 
ontologisk trygghet. Rutiner ger människan ett visst skydd mot ångest och otillräcklighet. 
Man ska kunna lita på sin omgivning och bemästra olika faror och hot.98  Den ontologiska 
tryggheten hos människor förändras, vilket kan leda till ångest eller fasa. Människor går allt 
mer i terapi och olika behandlingsformer.99  
 
I det moderna samhället måste människan ha ett flexibelt förhållningssätt gentemot sig själv 
och mot andra. Man måste vara aktiv i sin livsstil, är man inte det får man skamkänslor och en 
negativ självbild. När människan mister kontrollen över sin självbild kan detta leda till ett 
missbruk. Detta är något som Giddens menar ökar i det moderna samhället.100  
I och med moderniteten har människan mist sin känsla för kontroll över vardagslivets 
levnadsförhållande, utan människan hänger bara med.101 Vi lever i en värld vi ej kan styra. 
Mixen av risker och chanser i många situationer är så komplexa att människor inte vet vad 
som är rätt eller fel och man vet inte var man ska lägga sin tillit. 

                                                 
91  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder . Studentlitteratur, Lund sid35. 
92  Giddens, Anthony (1996)  Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid33. 
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98 Johansson, Thomas (1995) Rutinisering och reflexivitet Studentlitteratur, Lund, sid 44. 
99  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid 135. 
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Valmöjligheterna är många och stora. Vilken mat är hälsosam, hur ska jag fostra mina barn, 
vad händer med vårt klimat om jag inte sopsorterar, vad är etiskt korrekt osv. Tillit, risk, 
möjlighet och fara är något som vi ständigt lever med idag. Informationen flödar via media, 
skola, vänner och kolleger. 102 I detta utbud av valmöjligheter och alternativ måste individen 
själv bestämma och ta ansvaret för sina val. 103 Något som en lindrigt utvecklingsstörd 
dessutom kan ha mycket svårt för, det är ju ofta pga. detta som de har en god man. 
 

4.4 Kritik mot Giddens 

Giddens har blivit kritiserad bl.a. för att han fokuserar allt för mycket på aktörssidan och vad 
denne kan göra och utföra för handlingar, detta på bekostnad av de strukturella ramarna dvs. 
aktörens handlingsbegränsningar. Giddens säger att struktureringen är möjlighetsskapande 
eller begränsande, men han säger ingenting om till vilken grad de är det.  
Giddens kritiseras också för hur teorin kan tillämpas i empiriska analyser, då teorin 
överskrider det dualistiska problemet i teorin, medan teorin är så abstrakt att den blir svår att 
hantera i empirin. Detta är något som många anser försvagar Giddens teori.  
Andra har kritiserat Giddens modernitetsanalys för att den inte kommer med något nytt eller 
att den inte påpekar något som Weber inte redan har tagit upp i sin sociologi.  
Även refelxiviteten är kritiserad på grund av att han jämställer den med kunskap, det gör att 
man ser den som oprecis och alldeles för begränsande.104  
 
Trots kritiken har vi valt att använda Giddens teori om det moderna samhället, detta pga. hans 
nutids tolkning som innefattar den snabba teknologiska utvecklingen som finns i dagens 
samhälle som t.ex. internet. Bara under de senaste 10 åren har det utvecklats nya tjänster inom 
telefoni, datorer, Internet etc. Något som även påverkar människor och samhället de bor i, inte 
bara lokalt, utan även globalt. Vi tror att detta är en bidragande orsak till att godmanskapet 
förutsättningar förändras. 
 

5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att börja med att presentera intervjupersonerna. Efter detta kommer 
vi att ta upp resultatet av våra intervjuer. 
 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi har intervjuat sju stycken gode män som vi kommer att presentera för er lite kort här 
nedan. På grund av att vi lovat gode männen anonymitet har vi fingerat deras namn. 
 
Janne är en medelålders man som arbetat som god man i femton år, för tillfället har han fyra 
huvudmän, varav tre passar in i vårt urval. Han har dock haft fler huvudmän under årens lopp 
varav ett par stycken har varit unga lättutvecklingsstörda. Janne har under större delen av sitt 
liv arbetat son grävmaskinist men på senare år har han arbetat som fastighetsskötare. Han har 
ingen ekonomiutbildning, men han har arbetat ett par år inom omsorgen. Efter att han slutade 
där fick han en förfrågan om att börja arbeta som god man. 
 

                                                 
102 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid 138. 
103 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid 138. 
104 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999) Klassisk och modern samhälls teor. Lund, Studentlitteratur, sid 
453. 



27 
 

Ingegärd medelålders kvinna. Hon har varit god man åt sina 2 systrar de senaste sexton åren. 
Ingegärd har påbörjat sitt arbetsliv på senare år, på grund av att hon förts var hemma med sina 
barn i många år. Sedan har hon utbildat sig till socionom och är nu yrkesverksam inom det 
sociala fältet.  Ingegärd tog över godmanskap uppdraget från sin mor. 
 

Tina är en kvinna i 45 års ålder och hon har arbetat som god man i tretton år och hon har tre 
stycken huvudmän. Tina har tyckt att det har varit intressant att vara god man för just lätt 
utvecklingsstörda, varav det idag är lite av hennes specialitet. Får hon nya uppdrag är det 
gärna dessa huvudmän hon vill arbeta för. Tina har under många år arbetat på bank varav hon 
har mycket av den ekonomiska biten med sig, hon har även en utbildning inom detta. På 
senare år har Tina utbildat sig till undersköterska och hon arbetar nu mera inom vården. Tina 
blev tillfrågad om att bli god man då hon arbetade på banken. 
 
Gina är även hon en kvinna i 45-års ålder, hon har varit god man i ca tolv år. Under denna tid 
har hon bara haft en och samma huvudman, sin lillebror. Gina är utbildad ekonom och 
sociolog. Hon tog över godmanskapsuppdraget efter hennes far. 
 
Kickan är en medelålders kvinna som har varit god man åt sin dotter i fjorton år. Hon har 
bara en huvudman och hon har aldrig haft några fler huvudmän än dottern. Dottern hade först 
en annan huvudman, en bekant till familjen. Detta uppdrag tog Kickan över då familjens vän 
flyttade till en annan stad.  Kickan har arbetat inom handelsbranschen i hela sitt liv. 
 
Sven är en medelålders man och han har arbetat som god man i tio år. Han har för tillfället två 
huvudmän. Sven blev tillfrågad om han ville bli god man, han var nyfiken på uppdraget och 
tackade ja. Sven har i många år arbetat som vaktmästare. 

Mari är även hon en medelålders kvinna och hon har arbetat som god man i elva år åt sin 
bror. Hon tog över godmanskapsuppdraget från sin far som ansåg att han blivit för gammal. 
Mari har inga andra huvudmän än sin bror. Marie har en utbildning inom handels, men arbetar 
idag inom vården. 
 

5.2 Teknisk utveckling 

Vi ställde frågan om huvudmännen hade någon teknisk utrustning, så som mobil, dator etc. 
Svaret vi fick var att alla fjorton huvudmän hade mobiltelefoner och alla utom en av dem hade 
dator. På frågan om det påverkat kommunikationen mellan god man och huvudman svarade 
de flesta som Janne gjorde: 
 
        ”Om man tar mobilen så har ju det blivit lättare, man når ju varandra lättare.  
            De kan ringa och be en om saker, om det är någon som behöver pengar akut  
           och så.”  
 
Mari svarade på samma sätt: 
 

”Ja, jag blir ju alltid anträffbar, alltid, var jag än är, vilken dag det än är så är 
jag alltid anträffbar/Han kan skicka iväg, vilja mig någonting, både via mejl och 
mess, mobil. ” 
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De flest upplevde att mobiltelefoner underlättade deras kommunikation, då det är lätt att nå 
varandra oavsett tid på dygnet detta kunde dock upplevas som något jobbigt av vissa. Att nå 
varandra var dock i huvudsak väldigt positivt. Som Mari uttryckte det: 
 

”Stress, kan jag säga PAUS det är min första tanke, att det blir en väldig stress, 
att man alltid ska vara anträffbar. Men det gäller ju inte bara det här, det gäller 
i huvudtaget ju. Men samtidigt så är det ju jättebra om det händer någonting, att 
hon har, för det har ju hänt att hon försatt sig i knipor som jag måste reda upp 
snabbt, så det är bra.” 
 

Janne uttryckte även han den negativa aspekten av det hela: 
 
           ” (…) får ju tag i en jämt (…) kan de ju få tag i en oavsett tid på dygnet, det  
             kunde de ju inte förr.(…) och oavsett var man befinner sig.” 
 
Janne har varit god man i många år och han säger att detta fenomen, att man kunde nå 
varandra oavsett tid på dygnet, är något man inte kunde innan mobilens tid. Flertalet av de 
intervjuade anser att det är bra att man kan kommunicera via mobiltelefoner och datorer. Men 
det är även många som upplever att det är jobbigt att alltid kunna nås. Det som var mest 
positiva till att alltid kunna nås var de som på något sätt var släkt med huvudmannen. Såhär 
säger t.ex. Ingegärd som är god man åt sina systrar: 
 
            ”Det känns tryggt att alltid veta var de är och att man kan nå dem, att man kan 
              få tag i varandra. ” 
 
På frågan om tekniken har påverkat godmanskapet är alla utom en eniga. Gina säger att 
hennes bror aldrig har misskött eller på något sätt utnyttjat tekniken till något negativt, utan 
hon har enbart goda erfarenheter av det. Resten av de intervjuade gode männen är överens om 
att tekniken kostar alldeles för mycket pengar i och med olika abonnemang och handel via 
Internet. De gode männen känner sig bakbundna då de ser sin roll som rådgivande och inte 
som styrande. Huvudmännen får även många erbjudanden via direktreklam och tidningar som 
huvudmännen nappar på, men här har gode männen hittat på lite olika lösningar för att minska 
på t.ex. direktreklamens inverkan. Ingegärd säger: 
 
              ” (…) har vi löst det på så sätt att personalen på gruppbostaden tömmer  
                 brevlådan på reklam och så får min syster bara posten som är för henne 
                 (…)det fungerar ganska bra, men de har ändå tillgång till en massa reklam 
                  den finns överallt, man kan inte värja sig”. 
 
Hos merparten av de gode männen ställer allt detta till ekonomiska bekymmer och det är 
något som resulterar i tjat och merjobb för godemännen. Janne säger: 
 
             ” (…) jag jagar hela tiden efter nya billiga abonnemang (…)och ändå går det  
                inte ihop.(…) det är ju bara att betala och se glad ut i några år. Efter det blev  

     det ett kontantkort och en massa tjat istället. Det här är svårt alltså, 
     man måste se till att pengarna räcker, samtidigt blir det liksom jobbigt med  
     allt tjat (…)” 
 

Ingegärd upplever också att det här med de ekonomiska bitarna känns jobbiga, hon säger: 
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     ” (…) alltid mycket prat om pengar (…) De har en pressad ekonomi  
         och kan inte göra vad de vill och det är klart att det påverkar både  
         mig och mina systrar. Det här med ekonomin tycker jag är den absolut  
          jobbigaste biten (…)att behöva vända och vrida på varje krona(…) 
         Ekonomin är jobbig.( …) tråkigaste är när hon köper dyra saker som  
         Telefoner och så, det kan hon köpa på Ellos (…) dyra räkningar som hon 
         inte kan betala. Vi har varit i riktig knipa med det här ibland.  
         (…) Jag lägger till pengar själv och det gör jag för att hon är min syster”.  
 

Även Sven har upplevt att tekniken påverkat sin huvudmans ekonomi, han säger: 
 

”Hm, nej. Eller ja, han har ju skaffat ett abonnemang som sen inte kunnat 
nyttjas och det kostar ju alltså x antal hundra i månaden i ett år nu framöver, 
det går inte att bryta. Det är tecknat för tolv månader.” 

 
Flertalet av gode männen säger att för att de ska klara av huvudmannens pressade ekonomi 
måste de ta av sparpengar, söka fonder, ringa runt till olika bolag för att få bättre räntor etc. 
Då pengarna är få och utgifterna större än plånboken resulterar det i att pengarna inte räcker 
till, till allt. Gode männen får prioritera vissa saker och det blir mycket diskussioner om vart 
pengarna tar vägen, diskussioner som både huvudmannen och ibland anhöriga lägger sig i. 
Tina säger: 
 
                    ” Anhöriga kan inte förstå var jag gör av alla pangarna, det måste ju  
                       finnas pengar. Hon har faktiskt sparat hela sitt liv, så nog måste hon  
                      ha råd med (…)” 
 
 
Det finns dock en god man som inte har haft några som helst bekymmer med ekonomin, det 
är Gina, hon säger att hennes huvudman alltid har hållit sig inom sin befintliga budget. 
 
Vissa av gode männen har huvudmän som kommer på andra knep när pengarna är slut, de 
lånar av kompisar, de fyller på kontantkortet till mobiltelefonen via nätet och får en räkning 
på det senare, medan andra tar dyra sms-lån för att lösa pengar knipan. Mari säger: 
 

”(…) Men när pengarna är slut då kan man ju skicka sms från datorn så att 
räkningarna kommer ju ändå (…)så då får jag en jättehög interneträkning 
istället som egentligen är, det är ju en summa varje månad, som jag har godkänt 
från början men det är, den stämmer ju inte överrens med verkligheten(…)” 

 

5.3 Expertsystem 

På frågan om massmedia påverkar huvudmannen svarar de flesta att det gör det på ett eller 
annat sätt. Flera av gode männen anser att reklamen på TV påverkar huvudmännen till att 
köpa vissa varar, så som ett visst märke av läsk, telefoner etc. Gode männen anser även att 
tidningar har en inverkan på huvudmännen och inte bara ekonomiskt. Tina säger att: 
 
            ” Det är mycket reklam i tidningarna som de nappar på, men även det här 
               som tjejerna går på att man ska se ut eller vara på ett visst sätt.” 
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Janne säger att även TV och film gör sitt till, han berättar om en huvudman, en kvinna som 
har kämpat med vikten vid ett flertal gånger och Janne säger att hon inte är något särfall utan 
att han har haft ett flertal huvudmän genom årens lopp som vill vara smala och snygga som 
tjejer på film och tidningar. Här berättar Janne om en av huvudmännen: 
 

”Är man tjock hittar man inte någon partner, i filmer och tidningar skriver de  
   om kärlek och förhållanden och så. Det blir ju så: knäppt för vissa av  
   huvudmännen.(…) hon vill ju vara smal som alla andra. (…)  man försöker få  
   henne att handla nyttig mat, man ser till att hon får ledsagare som kan följa 
   med och simma och så där. Sen går det en vecka och så är hon tillbaka i pizza 
   träsket. (…) Det är väldigt svårt att hitta kläder i hennes storlek(…)” 
 

På frågan om gode männen känner tillit till olika expertsystem så som olika styrdokument för 
uppdraget, överförmyndaren etc. är de flesta av gode männen rörande överens. De flesta 
känner en stark tilltro till överförmyndaren i kommunen och de säger att han litar på dem och 
att han hjälper dem om det är några problem eller funderingar kring uppdraget som sådant. 
Som Kickan uttrycker det om sin överförmyndare: 
 

”Ja, men det är ju han XXX som är vår överförmyndare, ja han har jag då full 
förtroende för. Hittills så har han ju varit jätteschysst.” 

 
Det finns dock vissa undantag, Gina säger: 
 

”Eh PAUS ja jo jag lämnade ju in kvitton å sånt och jag fick ju aldrig, jag har 
ju ingen direkt kontakt med han så (..)Så då var väl allt bra då, annars skulle 
man ju hört det.” 

 
Svaren vi får gällande de olika dokumenten som kommer från en ”expert” och som 
godemannen berörs av känner flera av gode männen sig otillräckliga. Att det inte är helt lätt 
att fylla i alla blanketter, ansökningar osv. Ingegärd säger t.ex. att: 
 
                ” ( …) visst kan jag tycka att vissa saker är lite luddiga ibland, att man inte  
                   riktigt förstår vad de är ute efter. Men så är det väl med olika papper  
                   och dokument (…)” 
 
Om huvudmännen känner tilltro till de olika experterna som de stöter på, t.ex. läkare, 
psykologer, god man etc. var en av frågorna Här råder det lite delade meningar bland 
godemännen. Tina svarar: 
    
               ” om läkaren säger något som är negativt för huvudmannen så måste de få  
                  det bekräftat från andra att de faktiskt har rätt.” 
 
Gina å andra sidan har en lite annan syn på detta, hon säger: 
 
              ”Där har väl jag kört över min huvudman lite(…)Och varför jag bytte  
                läkare det var att läkarkontakten var, var inte så tät som jag önskar  
                som god man, anhörig. Så eh, jag bytte flera gånger men så i och för  
                sig den här sjukdomen var, är väldigt unik så att läkarna gick ju bet  
                flera gånger också.” 
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Trots detta säger Gina att hennes bror litade på det läkarna sa och att han kände full tillit till 
läkare och sjukvården. Gina säger också att det i dessa fall kan vara svårt att skilja på god man 
och anhörig för att det är ju ändå en och samma person. Hon säger även att hon använde sin 
makt och att hon som hon uttrycker det, körde över sin bror på grund av att han inte orkade 
strida för sin sjukdom. Han litade på vad läkaren sa, medan Gina som anhörig och/eller god 
man ville strida för rätt diagnos så att han skulle få den hjälp han behövde, Gina kände här 
ingen tilltro till vården och läkarna. 
 
Sven uttrycker att hans tillit till de flesta expertsystem är väldigt dålig, speciellt till 
läkarkåren. Han säger: 
 

”Men alltså, jag ifrågasätter ju läkaren, jag ifrågasätter ett telefonabonnemang, 
man ifrågasätter kommun, hur de behandlar oss, man ifrågasätter ALLT, man 
litar inte på någon, så känner jag. För att förr så var det ju lite mer såhär att sa 
nån nånting så var det så idag är det inte så, experter kör inte med helt vita kort 
de är lite gråa om det går att slinka iväg åt andra hållet så.” 

 

5.4 Tillit och ontologisk trygghet 

I detta tema avsnitt började vi med att ställa frågan om gode männen anser du att det finns en 
förändring i tilliten till dem som gode män. Det kan vara mellan god man och samhället, god 
man och huvudmannen eller god man och anhöriga. Alla gode män ansåg att huvudmännen 
kände tillit till sina dem, det var ingen tvekan om saken, även om en av gode männen sa att 
det är en tillit som växer med åren. Det som Janne ansåg sig vara mycket besvärligt var 
kontakten och tilliten mellan honom och anhöriga men även mellan honom och personalen på 
gruppbostaden. Såhär säger han: 
 

” Sen kan man ju bli lite trött på anhöriga och så (…)De förstår ju inte heller  
alltid att pengarna inte räcker till. Det är jobbigt att alltid behöva förklara(…) 
 Ja att man också måste förklara sig för anhöriga varför vissa saker inte 
 fungerar. De förstår inte vad mitt uppdrag går ur på och det är jätte  
frustrerande. Anhöriga borde få mer information om vad det innebär att någon  
har en god man, ja det tror jag skulle vara bra för alla(…)” 
 

Mari berättar om en situation där hon känner att tilliten blir ifrågasatt pågrund av hennes 
huvudmans funktionshinder: 
 

”Mm, han tyckte att han hade för lite pengar, han undrade var, för han sitter 
och räknar ut snabbt i huvudet, eller lite sådära och han tror att han ska ha 
såhär, en viss summa kvar och så hon tycker att han borde ha så mycket pengar, 
att det borde finnas pengar till, att han ska kunna göra saker och när jag säger 
att det finns inga pengar då tror han att jag har stulit pengarna och det kan ju 
komma fram på ett möte och det är ju ganska obehagligt.” 

  
Det framkommer i intervjun att det fanns andra som t.ex. Ingegärd som ansåg att hon att det 
finns vissa bekymmer med, med att vara god man och släkting. 
 
          ”Jag tror verkligen att det är svårare att vara god man åt någon som man är  
            släkt med, just för att det är känslor med i bilden” 
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Detta var ett bekymmer som även Gina tog upp. Man kämpar väldigt mycket för sina 
anhöriga, för att de ska få ett bra liv. Något som Gina säger att man gör mer som anhörig än 
som god man. 
 
Flera av gode männen anser att deras huvudmän känner tillit till främmande människor och 
även att detta påverkar deras arbete som gode män. Svårigheterna i tilliten till främmande 
människor består främst av en oro över att det ska hända något, att huvudmännen ska utnyttjas 
på något sätt. Flera av huvudmännen säger dock att det är i dessa fall som de är tacksamma 
för den nya tekniken, mobilen finns till hand i de flesta lägen. Tina kan vara orolig för att 
hennes huvudmän liftar med okända människor, Janne oroar sig för att de ska bli utnyttjade på 
något sätt, Gina säger detta om sin bror: 
 

”Ja, det gjorde han. Han är väldigt godtrogen och han träffade alltid på bra 
människor, jag tror jag var den som var rädd för att han skulle träffa på fel  
personer. Men ja, men det är väl lite som en storasysters(…)Man kanske  
skyddar mer än vad man egentligen behöver.” 

 
Anser gode männen att huvudman har rutiner och struktur och om det påverkar  
gode männens arbete på något sätt var en fråga som besvarades på ett tudelat sätt, vissa anser 
att deras huvudmän har mycket bra rutiner och att det inte är några som helst problem medan 
andra anser att det finns mycket problem som ger en sorts snöbolls effekt där en dålig rutin 
hänger ihop med flera. Det största bekymret är att huvudmännen vänder på dygnet vilket ger 
konsekvenser i arbetslivet och påverkar godmanskapsuppdraget genom att telefonen ringer i 
ett och att det ger ett mer jobb för dem. Därav kan godmanskap uppdraget skifta från den ena 
dagen till den andra. Maris uttalande visar hur viktigt det kan vara med struktur: 
 

”Ja alltså, när jag fick ta över godmanskapet för elva år sen då låg ju han mest 
ihoprullad i sin säng och ville ingenting men nu har ju vi skaffat, det var ju på 
gång med trapphusboende då men men det har ju liksom skett och han har ju 
jobb, han har massa kompisar så det är klart att det har skett mycket socialt för 
honom, vi har ju styrt upp det hela”. 

 
Många av gode männen var dock överens om att uppdraget tar ganska mycket av ens tid och 
att det finns vissa slitningar mellan huvudmannen och godemannen. Ingegärd säger att: 
 
                     ” De som bor på gruppbostäder får hjälp att sköta sina rutiner, fast  
                       det hjälper inte det heller alla gånger. (…) att gå upp tidigt på  
                       morgonen, städa, bädda, diska och sådant  som de tycker är tråkigt.  
                      Varför ska man göra det? Det blir mycket tjat om detta. Det är klart  
                      att det sliter på relationerna, mellan huvudmannen och mig.” 
 
Det finns även andra funderingar kring detta än att det sliter på relationerna. Janne som har en 
mångårig erfarenhet av att vara god man menar att huvudmännen själva måste ta sitt ansvar i 
vissa saker. 
 

”(…) när man vet att de mår och fungerar bättre med rutiner men så  
struntar de i det. Jag kan ju inte vara där och hålla koll på dem som  
någon farsa hela tiden. De har ju ett eget ansvar i det här, de är ju faktiskt 
 vuxna (…) Det är bra om man ger dem lite mer ansvar för när de klarar  
av det man har bett dem om så växer de som människor(…)” 
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Om olika sorters organisatoriska förändringar påverkar godmanskapet svarar man ganska 
entydigt att det påverkar huvudmännen och att det i sin tur påverkar godemännens uppdrag. 
Så fort det sker förändringar på gruppbostaden de bor på i form av att någon personal slutar 
eller börjar, eller att det flyttar in eller ut någon annan brukare sätter det sina spår hos 
huvudmannen. Nedanstående citat från Ingegärd illustrerar detta mycket väl: 
 
            ” Jo det är klart att de påverkas, man kan ju se det bara någon personal slutar  
             eller börjar, om det är någon de gillar och så, då blir det jätte jobbigt för dem.  
             Och det kan man ju själv förstå, det är knepigt när folk kommer och går. (…) 
             de har bara sin personal och mig (…) Då blir det känsligt när man byter 
             personal, det blir som deras familj” 
 
Ingegärd menar att kontentan av olika förändringar leder till att hennes systrar ringer till 
henne och gråter och vill att hon ska ordna upp allt, vilket hon anser är väldigt jobbigt. Det är 
även flera av gode männen som säger till oss att det ger ett mer jobb. Det kan vara i form av 
att man inte vill bo kvar, vissa har flyttat tillbaka till sina föräldrar periodvis etc. 
 
Kickan har liknande upplevelse: 
 

”Ja men alltså förändringar. Det bästa för henne är ju sam samma hela tiden 
att nu vet jag att nu ska jag göra det här i alla fall till sommaren tillexempel 
eller ja. Eller att ha semester från jobbet kan vara körigt.” 

Den sista frågan i temat ontologisk trygghet handlar om utifall gode männen anser att deras 
huvudman kan ta ansvar för sina beslut och valmöjligheter. Ingegärd anser inte att systrarna 
kan ta bra beslut, de köper upp sina pengar och glömmer katten hemma i flera dagar. Även 
Tina anser att ansvars biten och de egna besluten fungerar dåligt och att hennes huvudmän 
behöver mycket stöttning i detta. Janne däremot säger att hans huvudmän kan ta beslut men: 
 
          ” (…) besluten som de tar är inte alltid så bra eftersom de inte förstår  
             konsekvenserna av det (…)”  
 
Det råder som sagt var en stor enighet i denna fråga. I intervjuerna tar Tina det här med beslut 
och kärleksintriger, att det finns svartsjuka och kärleksintriger som baserar sig på dåliga 
beslut. Hon berättar om en episod som baserar sig på ett mycket dåligt val av hennes 
huvudman: 
 
              ”(…) en gång när hennes kille ringde mig och talade om att jag måste komma.  
                 Då hade de bråkat om att hon var skyldig honom fyra kronor. Den gången 
                 hade hon slagit näven genom en fönsterruta inne hos honom(…)Den  
                 sluträkningen blev dyr, allt för en skuld på fyra kronor. Pengarna till en ny 
                 ruta fick vi ta från hennes sparpengar. Så det här förstår hon inte. Hon förstår 
                 inte att det blir dyrt att inte tänka.”  
 

5.5 Övriga frågor om uppdraget 

Janne anser att gode män borde få ha en större kontroll på huvudmannens pengar, detta är 
något som framkommer då vi tar upp frågan om gode män har de resurser och befogenheter 
för att hantera eventuella förändringar som sker i samhället. Vidare säger han att gällande 
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ekonomin har de en rådgivande roll något som inte alltid räcker till i dagens samhälle och i 
det utbud av tjänster som finns. Andra anser att man lär sig att handskas med problemen med 
tiden, när de dyker upp. Viktigast känns dock den ekonomiska biten som ställer till med 
trubbel. Som Tina uttrycker det: 
 

”Det händer saker som man inte kan förutse och som man inte har några  
 lösningar på som god man. Som det här med olika tekniska saker som  
 mobiler och datorer. Inte kunde man veta att det här med mobiler skulle 
 bli så stort. Och det här med olika sorters lån och abonnemang. Nog är  
 det saker som kommer som man inte alltid har beredskapen till.  

  Det är viktigt att lagen hänger med i dessa svängar.” 
 
Sven har liknande tankar: 
 

”Ja, det går för fort ibland, ibland hinner man inte vara med. Du hinner inte 
vara med och bygga spärrar. Som nu är ju de här sms-lånen de är på väg 
tillbaks för nu har de hittat på spärrar så snart kommer nästa generation” 

 
Gina känner sig mer tveksam på denna fråga hon säger att det beror på vilken sorts huvudman 
man har, om befogenheterna räcker till eller inte. De flesta andra svaren var dock ganska 
entydigt, de ansåg att samhällsförändringarna påverkade deras uppdrag, direkt eller indirekt. 
Ingegärd menar att utbudet av varor och hur man kommer åt dem påvekar hennes uppdrag. 
Detta är något som hon anser blivit värre med tiden. Jannes uttalande går lite hand i hand med 
Ingegärds, han säger: 
 

”Jo det tycker jag, eller det inser jag ju nu när vi pratat om det här med  
tekniken och så. Det kommer ju nya saker hela tiden som ställer till det.  
Vi utvecklas ju hela tiden liksom.  Sen kan man ju se att det kommer eller  
att lagar och så förändras, så det påverkar ju också godmanskapet.” 

 
På frågan om godmanskapsuppdraget kan utvecklas får vi många förslag, det som alla är 
eniga om är fortbildning och lokala träffar så att de kan känna stöd av varandra. Andra 
påpekar att den ekonomiska ersättningen för all den tid man lägger ner är alldeles för dålig. 
De säger att det är svårt att hitta gode män i dag och det skulle kunna vara ett sätt att locka till 
sig nya gode män samtidigt som de sam arbetar känner sig mer uppskattade för de jobb de gör 
om de får lite mer betalt. Detta går hand i hand med svaren från frågan om de anser att de har 
rätt befogenheter för att utföra sitt uppdrag. 
 

6 ANALYS 

I detta kapitel har vi kopplat ihop de resultat vi fått ifrån våra intervjuer med Anthony 
Giddens teori om det moderna samhället. Vi har valt att dela upp kapitlet i de fyra teman som 
vi har utgått ifrån, dvs. tekniska utveckling, expertsystem, tillit och ontologisk trygghet samt 
övrigt om uppdraget. Vi avslutar det hela med en sammanfattning av analysen. Ibland är det 
svårt att hålla isär temadelarna i analysen då Giddens teoridelar tenderar att gå in i varandra, 
vi har dock försökt att hålla isär temana så gott det går. 
 
Godmanskapsuppdraget är inget nytt i samhället utan det är en del av Sveriges service 
samhälle som står till förfogande för de som är i behov av dessa tjänster. Godmanskapet har 
beröringspunkter med många andra av samhällets serviceyrken, t.ex. färdtjänsthandläggare, 
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habiliteringspersonal, arbetsterapeuter etc. Dessa yrken är till för att hjälpa människor som av 
någon anledning inte klarar av att sköta vissa saker själva. En god man ska  
se till att huvudmannen mår bra, får den vård och det stöd som han eller hon behöver och se 
till att denne inte tar för stora risker med sitt liv. De ska se till att huvudmannen har goda 
levnadsvillkor. Detta är en tjänst som bara kan tillgodoses av kommunens gode män. Det 
finns ingen konkurrerande verksamhet.  
 
Gode män är beroende av att ha rätt befogenheter för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag 
på bästa sätt.  Får de problem eller bekymmer med något i dagsläget har de i dagsläget hjälp 
av överförmyndaren samt Kommunförbundets jurist. Giddens menar dock att samhället 
förändras och att det hela tiden dyker det upp saker som ingen har räknat med, det kan vara 
saker som påverkar godmanskapsuppdraget, att vi som vi lever idag har en extrem dynamik 
och att vi lever i en ”skenande värld” gällande sociala förändringar. De sker i en allt snabbare 
takt, något som påverkar befintliga sociala praktiker och beteende mönster. 105Vi vill få en 
bild av hur gode män själva upplever att det är att vara god man och om de anser att de har 
rätt befogenheter för detta i dagens Sverige. Nedan kommer vår analys av vad vi har kommit 
fram till. 
 

6.1 Teknisk utveckling 

Giddens skriver att människor allt mer interagerar med varandra via telefax, mobiltelefoner, 
Internet etc. och att de olika tekniska uppfinningarna gör att vi kan vara utspridda i tid och 
rum. Vi kan befinna oss i samma rum men inte på samma plats.106  Vi uppsatsskrivarna 
upplever att det gode männen berättar om angående tekniken i sina intervjuer överensstämmer 
med Giddens teoridel om den tekniska utvecklingen.107 Gode männen lyfter fram både 
positiva och negativa erfarenheter av tekniken och hur den både direkt och indirekt påverkar 
godemännens uppdrag.  
 
Gode männen anser att det är bra är att man kan nå varandra via sms eller mejl, så gott som 
när som helst på dygnet och oavsett var du befinner dig.  De ser det som ett hjälpmedel för 
huvudmännen att hålla kontakten med vänner och bekanta. Vissa av gode männen anser att 
huvudmännen fått en bättre livskvalitet genom dator och mobil. Men majoriteten av de vi har 
intervjuat anser även att tekniken har en dålig sida.  Gode män anser att det kan vara jobbigt 
att nås överallt, de upplever stundtals att de aldrig får vara i fred och att de blir stressade av 
detta. Några av gode männen upplever att huvudmännen alltid sitter framför sin dator och att 
de inte riktigt har kontroll över vad de gör på där. Tekniken ger gode männen en möjlighet att 
ha koll på sina huvudmän samtidigt som de får mindre kontroll då det finns många forum för 
huvudmannen att handla i. Precis som Giddens skriver om tid och rum108 så är det svårt för 
den gode mannen att t.ex. ha koll på huvudmannens välmående och umgänge då han inte 
behöver vara på samma plats fysiskt som personen han interagerar med.   
 
Giddens skriver att den tekniska utvecklingen i samhället har gått framåt fort och att det 
moderna samhället präglas av snabb teknologi 109 och att tekniken ger oss en världslig 

                                                 
105 Giddens, Anthony(1999)  Modernitet och själv identitet . Göteborg, Diadalos AB, sid 25-28.  
106  Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999)  Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 
447.  
107 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid17. 
108 Andersen, Heine & Kaspersen, Bo (1999)  Klassisk och modern samhälls teori. Lund Studentlitteratur, sid 
447. 
109  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid17. 
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räckvidd och många nya varor och tjänster växer fram110 detta gäller t.ex. sms-lån, Internet 
handel etc.111 Något som framkommit av intervjuerna är att det Giddens säger om den 
tekniska utvecklingen stämmer. För tio år sedan hade inte alla mobiltelefoner och inte heller 
datorer. I dagens samhälle har väldigt många människor det. Tyvärr anser många av gode 
männen att den tekniken som vi idag har tillgång till även ställer till det för godemännen, 
framförallt ekonomiskt. 
 
Många av gode männen hade huvudmän som nyttjade datorn och Internet handeln, de 
beställdes varor över nätet som det sedan inte fanns ekonomisk täckning för. Några av 
huvudmännen hade tecknat olika abonnemang bl.a. mobiltelefon abonnemang vilket 
resulterade i att man ibland hade dubbla abonnemang, vilket i sig påverkade huvudmannens 
ekonomi. Många av gode männen ansåg att vissa bolag som sålde varor och tjänster ”lurade” 
på deras huvudmän erbjudanden trots att de med ögat kunde se att huvudmannen inte var 
kapabel till att ta dessa beslut själv, eller att de bara förbisåg att de hade en god man. Gode 
männen upplevde ofta att de måste komma på nya idéer för att lösa vissa saker som dagens 
teknik leder till, t.ex. att byta ut ett telefonabonnemang till ett kontantkort till telefonen. Gode 
männen var ständigt på jakt efter nya billigare abonnemang vilket ansågs mycket 
tidskrävande. De olika lösningarna som gode männen kom fram till var något de kom på 
själva, de har idag ingen förening eller liknande som kan hjälpa till med detta. Vissa av 
lösningarna så som t.ex. kontantkort till telefonerna ledde istället fram till nya bekymmer, 
huvudmännen tjatade i stället på gode männen om att fylla på kontantkortet. Även detta 
upplevdes som en jobbig del av uppdraget. Gode männen ansåg att när man har en lösning till 
ett bekymmer så ligger olika bolag steget före med andra alternativ, det tar aldrig slut. T.ex. 
detta med att man kan fylla på kontantkortet till mobilen via datorn så att räkningen kommer 
på interneträkningen.  
 
Här kan man se hur den snabba utvecklingen av samhället och allt det har att erbjuda påverkar 
och oftast ökar den gode mannens arbetsbörda. Det finns abonnemang att binda upp sig på 
överallt, mobiltelefonen blir pengakrävande då den används flitigt och det utvecklas hela tiden 
nya sätt att utnyttja tjänster på.  
 
 De ekonomiska bekymren som hänger ihop med tekniken ansåg majoriteten av gode männen 
var det allra jobbigaste med att vara god man. Det resulterade i att gode männen måste lägga 
enormt mycket tid och energi på att engagera och motivera huvudmannen till ett annat 
beteende, samt att det tog var energi och tidskrävande att hitta alternativa lösningar till de 
ekonomiska problemen som uppstod i samband med att huvudmannen hade dator och 
mobiltelefon. I intervjuerna om teknik och ekonomi lyfte flera av huvudmännen upp frågan 
om dessa ekonomiska problem även hängde ihop med att huvudmännen hade en lätt 
utvecklingsstörning som kunde resultera i att de inte förstod vilka konsekvenserna blev av 
deras handlande. En normalbegåvad utsätts för samma exponering som huvudmännen men 
med skillnaden att de i de allra flesta fall kan ha en inre dialog och ta ett informerat beslut 
med kunskapen om vad konsekvenserna av deras handlande blir. Gode männen sa också att 
om huvudmännen skulle veta och förstå godemannens strikt rådgivande roll och att 
huvudmannen har all rätt att ta ut alla sina pengar så skulle ekonomin köras i botten direkt. 
Med detta i åtanke kan man se att godemännens befogenheter in skulle räcka till om det var så 
att huvudmannen hade klart för sig vad de får och inte får göra. Många gånger fungerar 
uppdraget just för att huvudmannen inte har detta klart för sig. 
 
                                                 
110  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid17. 
111  Johansson, Thomas (1995) Rutinisering och reflexivitet Studentlitteratur, Lund, sid78. 
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Flera av gode männen ansåg att de inte hade rätt befogenheter i sitt uppdrag för att handskas 
med de ekonomiska bitarna. De såg sin roll som strikt rådgivande och att de därmed inte hade 
några befogenheter alls. Gode männen ville att befogenheterna angående de ekonomiska 
bitarna borde utökas. Här var inte en förvaltare lösningen enligt dem på grund av att detta 
skulle leda till att huvudmannen inte skulle råda om sin ekonomi så gott som alls.  
Gode männen ansåg även att massmedia och direktreklam hade en inverkan på huvudmännen, 
delar av massmedia och direktreklam påverkade huvudmännen att köpa vissa varor, vad de 
skulle göra, vara eller hur de skulle se ut. Direkt reklamen hade ofta erbjudanden som innebar 
att om man köpte en viss vara så fick man en annan vara på köpet. Allt detta påverkade 
huvudmannens ekonomi och därmed även godemannens uppdrag. 
Gode männen upplevde även här att den ekonomiska biten var tung och jobbig. De fick ofta 
använda huvudmännens sparkapital för att täcka upp för dessa extra kostnader. Även här kan 
man se hur huvudmannens handikapp spelar in då han/hon inte har sin ekonomi i åtanke och 
”nappar” på reklam trots att det varken är något denne behöver eller har råd med. Det är just 
därför personen i fråga har en god man, för att hon/han inte kan hantera sin ekonomi, men i 
dessa situationer finns det inget gode mannen kan göra.  
  
 Gode männen upplevde att tjat om pengar var vanligt. Inte bara från huvudmännen utan även 
från anhöriga, dessa ville att huvudmännen var med i insamlingar till presenter till släktingar, 
eller att de inte förstod varför de inte hade pengar. Vissa av gode männen hade sökt fonder för 
att få pengarna att räcka till. Andra hade gått till socialtjänsten för att få bistånd, något som 
inte var helt bekymmersfritt, godemannen var inte betrodd och de hade tagit väldigt lång tid 
att få pengarna. En god man tog av sina egna pengar för att hjälpa huvudmannen ekonomiskt, 
huvudmannen var dock hennes syster. Men även en av de andra gode männen uppger att hon 
funderat på att låna ut av sina egna pengar till huvudmannen vid de situationer som pengarna 
ej har räckt till.  
 
Bristen på pengar upplever huvudmännen som mycket stressande samt att det tar otroligt 
mycket tid och energi för att försöka ha en hållande budget då de aldrig vet från ena dagen till 
den andra hur huvudmannens utgifter ser ut, eller de utgifter som är utöver de fasta utgifterna. 
Denna tid anser de sig inte ha betalt för men att det dåliga samvetet för huvudmännen gör att 
de ändå lägger mycket tid på uppdraget. Tid som de tar från sig själva och deras fritid.  
 
Många av gode männen upplevde att tekniken i dagens samhälle leder till ekonomiska 
bekymmer, det handlar om att huvudmannen har dyra eller flera abonnemang till både 
mobiltelefon och dator, att de köper saker via Internet, etc. Någon av gode männen uttrycker 
att om dessa tekniska saker ej skulle finnas så skulle inte heller dessa bekymmer med 
ekonomin finnas. Men flertalet gode män upplever att de skulle behöva andra befogenheter 
och resurser när det gäller den ekonomiska biten, de anser att man måste utveckla just den 
ekonomiska biten i uppdraget, så att huvudmännen inte kan ta sms-lån, handla över internet 
osv. 
 
I och med att den tekniska utvecklingen och dess olika tjänster utvecklas i en rasande takt 
medan juridikens och lagarnas kuggar mal på ett mycket långsammare tempo så upplever 
flertalet av gode männen att tekniken gång på gång går förbi godemännens befogenheter i och 
med de ekonomiska konsekvenserna som blir i av nyttjandet av dagens teknik. Och frågan är 
om det är lagarna som styr uppdraget som bör ändras eller om det istället skulle vara lättare att 
ändra de lagar som styr det som reglerar de tekniska tjänsternas villkor. Dvs. hur och vem 
som får nyttja sms-lån etc. Men för den skull att det inte blir diskriminerande för någon grupp 
människor. 



38 
 

 

6.2 Expertsystem 

Giddens skriver att expertsystemen som finns i samhället genomtränger det mesta, den teknik 
vi använder, vad vi äter, mediciner vi tar, byggnaderna vi bor i, transporter vi använder etc. 112  
Det finns idag mängder av olika expertsystem där experter erbjuder individen garantier för 
olika saker.113 Det gör att vi litar på främmande människors förmågor, människor som man 
aldrig har träffat.114 Här har även massmedia en stor inverkan då de skriver eller talar om 
dessa expertsystem dagligen.115   
 
Alla intervjupersoner anser att media inverkar på huvudmännen. Gode männen tar även här 
upp reklamens inverkan och påverkar på huvudmännen, det får dem att köpa vissa saker och 
då även belasta deras ekonomi. Då det gäller expertsystem och medias inverkan säger flera av 
gode männen att det påverkar huvudmännens bild av sig själva. De vill bli smalare, snyggare 
och köpa vissa varor som de sett i media. Ett av resultaten det kan leda till är att gode man 
kontaktar sjukvård eller dietister, för att deras huvudmän ska få hjälp att skapa bra mat och 
motions rutiner, de kontaktar boendet så att alla ska köra på samma linje etc.  
Trots dessa insatser går det oftast inte bra utan huvudmannen trillar tillbaka i gamla matvanor.  
Följden av medias fokuserig på ett smalt kroppsideal inverkar på huvudmannen och när han 
eller hon misslyckas med att nå dessa ideal blir förljuden att gode männen får ta mycket av 
deras misslyckanden i form av gråt och ångest. Gode män upplever att det är jobbigt, de ger 
energi och avsätter tid på att hjälpa huvudmannen i detta och sen när huvudmannen 
misslyckas ringer de till godemannen och gråter och är ledsna. Även här säger gode männen 
att det går åt tid till att försöka att motivera och engagera både huvudmannen samt personalen 
i gruppbostaden samt till att hjälpa huvudmannen med kost och motivation. Vissa av gode 
männen upplever att detta sker gång på gång utan resultat det är som att trampa vatten.   
 
Även här kan man se hur den gode mannens arbetsbörda ökar pga. samhället runt omkring. 
Dessa saker är självklart sådan som påverkar gemene man, men när det handlar om huvudmän 
så ingår det i den gode mannens uppdrag att sörja för person, något som blir svårt när 
omgivningen spelar in så pass mycket. 
 
Vad gäller tilliten till de olika expertsystemen som berör arbetet som god man så säger gode 
männen att de känner en stor tilltro till överförmyndaren. Något som de flesta gode män höll 
med om. Gode männen kände att de kunde vända sig till överförmyndaren om de fick några 
problem eller bekymmer, att de litade på att han viste vad man skulle ta sig till och hur man 
skulle lösa problemen som uppstod eller hur man eller var man skulle ansöka om olika saker 
eller hur mans kulle fylla i vissa blanketter. Enligt Giddens är det precis detta vi gör i det 
moderna samhället, vi lägger vår tillit till experterna.116 Vissa av gode männen sa att det som 
de inte kan det har överförmyndaren eller Kommunförbundets jurist utbildning till att kunna, 
de är de som är experterna. Många av gode männen kände en stor trygghet i överförmyndaren. 
 
I frågan om huvudmannan kände tillit till de olika experterna som de träffade, så som läkare, 
gode män, habiliterings personal etc. var inte svaren helt lätta att tyda. Vissa av gode männen 
ansåg att huvudmännen litade fullständigt på vad experterna sa, medan andra sa att det 
                                                 
112 Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 28. 
113  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder . Studentlitteratur, Lund sid35. 
114  Giddens, Anthony (1996)  Modernitetens följder. Studentlitteratur, Lund sid33. 
115 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid92. 
116 Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 276 
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berodde på situationen. Gode männen ansåg att huvudmännen kände tilltro till dem och om en 
annan expert t.ex. en läkare hade gett huvudmannen ett beslut eller besked som de inte tyckte 
var bra eller som de ogillade av någon anledning, t.ex. att de måste sluta röka, så ringde de 
genast till godemannen för att få det bekräftat att det inte var riktigt. Här upplevde gode 
männen att det kunde vara svårt att nå fram till huvudmannen på grund av att de så gärna ville 
att de skulle hålla med. Men höll godemannen istället med läkaren så trodde huvudmannen på 
läkare. Även om det innebar att de blev arga på godemannen.  
I andra fall kunde de vara så att huvudmannen bara lyssnade på distriktssköterskan och inte på 
godemannen när det t.ex. gällde en förändring av kosten. Då utnyttjade gode männen gärna 
experten, distriktssköterskan i detta fall, genom att han eller hon fick komma med idén, detta 
för att godemannen skulle få igenom sitt förslag. Här kan man se att huvudmännen känner 
tillit till olika experter och att det är lite olika vem de väljer att litar på och känna tillit till. Vi 
kan inte avgöra om det är så att huvudmannen känner tillit till godemannen på grund av att 
han är en expert eller om det faktiskt är så att huvudmannen ser godemannen som en god vän. 
En av gode männen sa just att det ibland kan ta tid att skapa en relation, precis som det är med 
vänner. Tilliten växer med åren. 
Kontentan av det hela är dock att många av gode männen upplever att det finns en tillit till 
dem från huvudmannens sida och de upplever att de är behövda. De säger också att saker och 
ting tar tid att genomföra, så som beteende förändringar och att vissa saker upplevs jobbiga 
och tidskrävande. Men de upplever också att det finns yrkes stolthet i att bli betrodd och litad 
på. 
 
Att gode männen skulle anse att samhällsutvecklingen skulle påverka deras uppdrag gällande 
expertsystem gäller mestadels massmedias påverkan, för återigen om massmedia inte skulle 
finnas för att påverka huvudmannen skulle inte många av dessa problem finnas. Utseende 
fixeringen, speciella kläder och varor som exponeras och marknadsförs i stor skala skulle inte 
påverka på samma sätt som det gör idag. I dag finns massmedia tillgänglig överallt och många 
delar av massmedian är i maskopi med varandra. Filmer och filmstjärnor regerar inom filmens 
värld samtidigt som olika tidningar lägger allt större fokus på dessa kändisar, smala, vackra 
människor som sponsras av vissa klädmärken osv. återfinns idag överallt. Detta påverkar och 
inverkar på huvudmännen om än på lite olika sätt.  Återigen upplever gode männen att det är 
den ekonomiska biten som resurserna tryter i samhällsutvecklingens påverkan på uppdraget. 
 
Gode männen upplever även gällande dessa aspekter att uppdraget tar enormt mycket tid och 
engagemang, tid som de idag inte upplever att de får betalt för. Några av gode männen ger 
förslag på att man kan utveckla uppdraget genom utbildning, både till dem själva men även 
till personalen på gruppbostäder samt till anhöriga. Allt fler måste få kunskap om vad en 
godemans uppdrag innebär och vilka förväntningar och krav de kan ställa på godemännen, 
men även i fråga om samarbete så att fler kan vara med att dra det tunga lass som t.ex. en 
beteende förändring kan innebära. 
 

6.3 Tillit och ontologisk trygghet 

Enligt Giddens teori hänger synen på experten ihop med tilliten. Att det är experter, personer 
och olika abstrakta system ger oss möjligheten att ”våga hoppa” i tron om att dessa människor 
vet bättre eller har en annan kunskap än vad gemene man har. Vi känner tilltro för att vi själva 
har en okunskap om det som ämnet berör. 117 Det är svårt att säga något konkret om gode 
mäns upplevelse av tillit. Det råder delade meningar om detta. Som vi påpekade i analys delen 

                                                 
117  Giddens, Anthony (1999)  Modernitet och själv identitet. Göteborg, Diadalos AB, sid 276 
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om expertsystem så anser vissa av godemannen att de är på grund av vänskap som 
huvudmannen litar på dem. Andra som är släkt med sin huvudman säger att de har litat på 
varandra i hela deras liv, medan andra säger att tillit är något som växer till sig under årens 
lopp. Några av gode männen upplever att deras huvudmän känner en stark tillit till olika 
experter i samhället, andra är mer skeptiska, detta gör att vissa gode män känner ett lugn i allt 
som har med experter och samröret med dem att göra, medan andra upplever att det blir mer 
jobb på grund av att huvudmannen känner en större tillit till godemannen än till experter som 
läkare etc.  
 
Att känna tillit till andra främmande människor anser gode männen är ett större bekymmer för 
dem än för huvudmannen. Gode männen är bekymrade för att huvudmännen på något sätt ska 
utnyttjas av andra i samhället. Det leder till en känsla av oro och att de bekymrar sig för 
huvudmannen, speciellt under helger. Några av gode männen upplever att huvudmännen 
utnyttjas av andra i samhället vilket leder till en känsla av otillräcklighet hos godemännen, då 
de vill finnas där för dem samtidigt som de ej kan vara med dem jämt och ständigt då detta 
inte ens ingår i deras uppdrag. Vissa av huvudmännen utnyttjades på olika sätt (t.ex. att 
huvudmannen alltid fick vara chaufför) av ”normal begåvade”, saker som ledde både till 
ekonomiska och etiska frågor. De etiska frågorna rörde sig mest om vem det egentligen var 
som utnyttjade vem eller om bägge parter ansåg att de fick ut de dem ville av situationen.  
 
Den ontologiska tryggheten är enligt Giddens en känsla av att det finns något som är konstant, 
att det finns en ordning i händelser.118  Om den ontologiska tryggheten hotas får människor 
det svårare att klara av livet.119 Mycket av människors vardagsliv handlar om att skapa rutiner 
för att man ska få en känsla av ontologisk trygghet. Rutiner ger människan ett visst skydd mot 
ångest och otillräcklighet120. På frågor om struktur och rutiner i huvudmännens vardagsliv 
upplever flertalet av gode männen att det är viktigt med rutiner, men flertalet säger även att 
deras huvudmän ibland bryter de rutiner som de byggt upp tillsammans med godemannen. Att 
bryta rutiner leder till en sorts dominoeffekt där sena nätter leder till att man ej kliver upp på 
morgonen, vilket innebär att huvudmannen inte går till jobbet osv. Gode männen upplever att 
detta är jobbigt på grund av att det leder till krav på dem från personalen på boendet, tjat från 
anhöriga, men även olika pekpinnar från huvudmännens arbetsplatser. Det blir merjobb åt 
gode männen som måste försöka motivera huvudmännen till att ta tag i sina rutiner igen. 
Gode männen upplever att detta sliter på relationen mellan huvudmannen och godemannen, 
men även mellan godemannen, personalen på boendet samt mellan godemannen och anhöriga. 
Gode männen känner att alla ställer krav på honom eller henne och att de förväntar sig att 
godemannen ska lösa situationen. 
 
Även de organisatoriska förändringarna ger liknande konsekvenser och upplevelser för 
godemännen. Om det sker omorganisationer på arbetsplatsen, boendet etc. leder det ibland till 
många samtal mellan gode männen och huvudmannen som innebär att trösta och/ eller 
uppmuntra. Huvudmännen kan reagera på organisatoriska förändringar på många olika sätt, 
sätt som innebär olika känslor som gode männen får ta del av eller ta tag i. man kan se hur 
dessa människor är i behov av strukturer i sitt liv. Dagens samhälle omorganiseras allt som 
oftast, något som skapar osäkerhet hos huvudmannen. 
 

                                                 
118  Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid92 
119 Johansson, Thomas (1995) Rutinisering och reflexivitet Studentlitteratur, Lund, sid45. 
120 Johansson, Thomas (1995) Rutinisering och reflexivitet Studentlitteratur, Lund, sid45. 
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Giddens säger att alla valmöjligheterna som omger oss i samhället och all den information 
som flödar, 121 gör att individen själv bestämma och ta ansvaret för sina val. 122 Detta är något 
som de flesta gode männen är överens om, deras huvudmän kan inte alla gånger ta bra beslut. 
Eller det är snarare så att det är de dåliga besluten som ger konsekvenser för godemannen och 
dennes uppdrag. Många av besluten leder till konsekvenser som huvudmannen inte hade 
kunnat föreställa sig. Det kan handla om dåliga köp, olika abonnemang som de skaffar sig, 
kärleksgnabb etc. Även här upplever gode männen att det blir mycket merjobb som tar tid att 
reda ut. Gode männen upplever att de aldrig vet vad som komma ska, ena dagen är allt bra 
och man har kontroll över läget för att det nästa dag ska vändas till helt kaos på grund av 
huvudmannens dåliga beslut. Gode männen berättar om situationer där man ena dagen ordnat 
upp en ekonomisk situation till att vara stabil med avbetalningar osv. för att nästa dag få 
ytterligare utgifter som kommer helt oväntat.  
 
Det är svårt att säga om och hur den snabba samhällsutvecklingen påverkar godmanskaps 
uppdraget och dess befogenheter i fråga om tillit och ontologisk trygghet. Speciellt som det 
råder delade meningar om hur och för vem man känner tillit. Därav har gode männen svårt att 
se om detta påverkar deras befogenheter på något sätt.  
Huvudmännen upplever dock att huvudmännens beslut kan ge konsekvenser för deras 
ekonomi och att de inte kan ha 100% kontroll över huvudmännen och deras ekonomi. 
 Några gode män säger att huvudmännens beslut kan hänga ihop med en oförståelse för 
konsekvenserna av besluten. Enligt flera gode män skulle det vara önskvärt att utveckla 
uppdraget i form av att det skulle finnas lokala eller regionala samtalsgrupper där gode 
männen skulle kunna få stöttning i olika frågor som gäller ekonomi, etiska frågor, men även 
att de bara kan få stöttning och ork av andra gode män som kan ha gått igenom liknande 
situationer.  
 

6.4 Sammanfattning av analysen 

I dag har gode männen framför allt en rådgivande roll åt sina huvudmän. Gode männen får en 
kort information och en bok som utbildningsmaterial när de börjar sitt uppdrag. De har få 
resurser till sitt förfogande, de har hjälp och stöd av överförmyndaren och 
Kommunförbundets jurist. Med dessa resurser ska gode männen sedan ta sig an ett mycket 
viktigt uppdrag, att bevaka en annan människas rätt, bevaka hans eller hennes egendom 
och/eller sörja för hans eller hennes person. Något som bland annat innebär att de ska ge en 
annan människa ett gott liv. Hur upplever gode männen då sitt uppdrag? 
 
När man arbetar med eller för en annan människa finns det både positiva och negativa bitar 
med, något som även intervjuerna bekräftade. Det vi har kommit fram till i vår analys är att 
gode männen upplever att godmanskapsuppdraget tar mycket av deras tid, mycket mer än det 
de får betalt för. Anhöriga som är gode män upplever att det lägger väldigt mycket tid på sitt 
uppdrag, mer än de gode män som inte är släkt med huvudmannen. De upplever att det beror 
på att man har dåligt samvete för sina släktingar och att det är otroligt mycket känslor 
inblandat i uppdraget. Majoriteten av gode männen upplever att den ekonomiska delen av 
gemenskapen är det som är stressande och att det tar väldigt mycket tid och energi. Man 
måste vara engagerad i att leta efter fonder, billigare abonnemang, billigare mat, ringa runt 
och få lägre räntor samt göra upp olika avbetalningsplaner. 
 

                                                 
121 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid 138. 
122 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund sid 138. 
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När det gäller tekniken så är gode männen rörande överrens om att det är positivt i många 
avseenden, de har en större social möjlighet och det kan, och detta var viktigt, nås vid alla 
tillfällen genom sin mobiltelefon. Samtidigt ansåg många att detta också utgjorde en 
stressfaktor. Det var också tydligt att exponeringen och framväxten av nya tjänster och 
produkter har en negativ inverkan på huvudmannen både ekonomiskt och psykiskt. Man 
behöver inte söka upp handlare och företag, de söker upp dig man kan tillexempel binda upp 
sig på ett abonnemang i en galleria eller ta ett lån från soffan.  
 

7 DISKUSSION 

I vår uppsats har vi bl.a. belyst den tekniska utvecklingen i samhället som vi tror är en av de 
bidragande faktorerna. Man kan se att det finns en tydlig koppling mellan samhällets 
utveckling och gode männen arbete, inte minst om man ser till arbetsbördan. Det som är 
enklast att se problem med är ekonomin då det är den som lämnar tydligast spår. 
Tillgängligheten av varor i vårt samhälle är lockande för många, inte minst för personer med 
god man då de har ett annat utgångsläge. Många gånger har de inte samma konsekvenstänk 
som en normalbegåvad vilket gör att de många gånger köper på sig saker de inte har råd med. 
Du får hem reklam med erbjudanden i brevlådan där du kan köpa direkt, reklam till inkorgen 
på mejlen, pop-up reklam på internet, annonser på hemsidor, tv-shop osv. Det finns en hel 
uppsjö med forum att handla ifrån och det är svårt för gode männen att ha koll på dessa och 
skaffa sig en bra överblick av huvudmannens ekonomi. Betalningssätt har också utvecklas, du 
kan skaffa krediter på ditt kontokort, skaffa flera kreditkort, medlemskort, avbetalning, 
faktura osv. Detta leder självklart också till att kontrollen över ekonomin för gode männen 
försvåras.  
 
Även när man pratar om de andra delarna av uppdraget som att bevaka rätt och sörja för 
person påverkar samhället mycket. Huvudmännen påverkas av tex massmedia i många 
avseenden, något många inte kan hantera. Det kan vara utseende eller vikt som det rör sig om, 
situationer där huvudmannens välmående påverkas och som den gode mannen måste ta tag i. 
Det kan också vara, som vi sett, organisatoriska förändringar eller tillit som leder till 
svårigheter. Många av dessa problem har funnits en längre tid, om inte jämt, men i och med 
att samhället har utvecklats i den riktning som den har ökar också problemen. Du är mer 
tillgänglig och mer utsatt för omgivningen.  
 
Man kan diskutera om gode männen verkligen har de förutsättningar och befogenheter de 
egentligen behöver för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Det man kan se är att gode männen på 
grund av sin rådgivande roll inte kan uppfylla de uppgifter de har, som att tex bevaka 
egendom. För att hålla tex ekonomin stabil måste man ha kolla på vilka inkomster och utgifter 
man har, när huvudmannen på eget bevåg ökar utgifterna till den punkt att inkomsterna inte 
räcker till är det självklart att ekonomin inte går ihop. Där brister gode mannen i sitt uppdrag, 
men det finns ingenting han kan gör mer än att råda sin huvudman att inte handla, men som 
det framkommer av studien har många huvudmän inte förmågan att se konsekvensen av sitt 
handlande vilket leder till att de inte följer råden.  
 
Kanske skulle gode männen ha mer befogenheter när det gäller att styra över sin huvudman. 
Vi uppsatsförfattarna kan också se att en förvaltare inte är lösningen. Det är idag mycket svårt 
att få till ett förvaltarskap och i dags läget finns det inget mittemellan god man och förvaltare. 
Skulle man byta ut gode män mot förvaltare skulle glappet bli för stort och det skulle inkräkta 
för mycket på individen, en individ som i andra avseenden har förmåga att klara sig själv och 
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inte behöver någon företrädare i form av en förvaltare. Frågan är svår att svara på och inte 
heller de tillfrågade hade några förslag till förbättring. 
 
Något som vi inte hade tänkt på innan uppsatsen skrevs men som blev en positiv överraskning 
var att mycket av den samhällsutveckling som skett har varit till gagn för gode mannen och 
dennes huvudman. Mobiltelefoner gör kommunikationen mellan dessa enklare och i 
situationer när det behövs kan man alltid nå varandra. Datorn är även det ett verktyg som 
underlättar uppdraget för godemannen man kan skicka mejl till huvudmannen och vice versa. 
Men datorn påverkar även huvudmannens sociala liv, man har större tillgång till forum där 
man kan ta kontakt med människor, men det ger även en möjlighet att hålla kontakt med 
vänner på annan ort. Internetbank är också en positiv följd av utvecklingen, du kan enkelt föra 
över pengar och betala räkningar utan större ansträngning. Gode männen får också en bättre 
överblick över huvudmannens ekonomi genom internetbankenas tjänster. 
 

8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Under tiden vi skrivit denna uppsats har många frågor kring samhällsutvecklingen och 
godmanskap dykt upp. Ju mer insatta vi har blivit i ämnet desto mer funderingar har vi fått. Vi 
samlar dessa funderingar under denna rubrik där vi fritt problematiserar och funderar över bla 
godmanskapet. Dessa funderingar hoppas vi kan ge andra studenter uppslag till kommande 
examensarbeten. 
 
Det första vi kom i kontakt med var när vi fyllde i etiska nämndens blankett och upptäckte att 
du som god man inte har någon tystnadsplikt. Detta var något vi tyckte var konstigt då gode 
mannen inte bara har kontakt med sin huvudman utan även är med på vårdplaneringar och 
möten där övriga deltagare har tystnadsplikt. Gode mannen kan då alltså ta del av information 
som ligger under tystnadsplikt men kan själv föra informationen vidare.  
 
En fråga som väcktes under tidens gång var huruvida godemannens utbildning påverkar vilka 
förutsättningar de har i uppdraget. Av de vi intervjuare så fanns det socionomer, sociologer, 
vårdbiträden och vaktmästare, alltså ingen homogen grupp av yrken. De flesta hade 
yrkeserfarenhet från vården och bara någon hade ekonomisk utbildning eller yrkeserfarenhet. 
När man utses som godeman så får man en kort introduktion och lite material att läsa, men 
ingen ingående utbildning. Frågan är om det räcker till? Gode mannen har ändå ett stort och 
omfattande ansvar för en annan människa och det ställs inga krav alls på utbildning eller 
tidigare kunskap. 
 
Man kan också se till om det finns någon skillnad i att vara god man och anhörig eller att vara 
god man till en främling. I studien kom det många gånger fram att det var svårt att skilja på 
rollerna för dem som var god man till en anhörig. När agerar man i rollen som god man och 
när agerar man som anhörig? Det kan även ses som godtyckligt att huvudmannen själv väljer 
sin gode man. Gode mannens ansvar gäller många gånger att säga ifrån och råda sin 
huvudman till saker denne inte håller med om. Huvudmannen kan då välja en god man som 
de anser lämplig och som de kanske kan ”styra”. Och eftersom det är huvudmannen som 
”anställer” den gode mannen kan denne närsomhelst säga upp uppdraget om han så vill, vilket 
kan göra det svårt i en situation där huvudmannen kräver mycket arbete. Gillar inte 
huvudmannen att han inte får spendera sina pengar på det sätt han tycker är passande kan han 
helt enkelt säga upp sin gode man.  
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Som blivande socialarbetare reflekterade vi över det här med ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten. Alla gode män var väl orienterade i att man kunde gå till socialtjänsten och 
ansöka om ekonomiskt bistånd. Men det vi reflekterat över är vilket bistånd de får. Om 
gemene man går till socialtjänsten får de ekonomiskt bistånd via SoL. Det innebär att du och 
jag ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.123 Om en person tillhör en personkrets inom LSS 
så ska han eller hon tillförsäkras goda levnadsvillkor, där insatserna ska vara varaktiga och 
samordnade och att de ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att 
de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv.124 Vår fundering om detta är att om en god men ansöker om ekonomiskt 
bistånds så får huvudmannen bistånd via SoL. Kan huvudmannen då verkligen tillförsäkras 
goda levnadsvillkor, då biståndet utgår ifrån en skälig levnads nivå. Är detta riktigt rätt eller 
skulle godemannen kunna överklaga ett beslut som tas via SoL.  
Något som berördes på några ställen i intervjun var att huvudmannen ofta inte vet om sina 
rättigheter. Det är ingen som informerar huvudmannen om vad som gäller när han/hon får en 
god man. Detta ses ibland som positivt eftersom det ger gode mannen mer spelrum till att 
bestämma och styra över huvudmannen. Men frågan är om det är etiskt rätt att inte låta 
huvudmannen veta att gode mannen egentligen inte har några befogenheter och att han/hon 
har tillgång till sina pengar närsomhelst och rätt till att spendera de hursomhelst. Många 
gånger är det ju som sagt detta som räddar situationen, men det går att diskutera om det i ett 
sådant uppdrag ska behövas att huvudmannen inte vet om sina rättigheter för att det ska 
fungera. Borde inte gode mannen ha befogenheter att kunna utföra sitt uppdrag ändå? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 4 Kap 1§ SoL 
124  1 Kap 7§ LSS 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjumall 
 
# Hur många år har du varit god man?  
# Har du flera huvudmän? 
# Vilket eller vilka kön har din huvudman/huvudmän? 
# Vilken relation har du och din huvudman? 
# har du haft fler huvudmän varit lätt utvecklingsstörda i åldern 18-30 år? 
 
Tema tekniskutveckling 
 
# Har din huvudman någon teknisk utrustning, så som dator eller mobiltelefon etc.?  
# Har detta på något sätt påverkat upplevelsen av ditt arbete som god man? 
# Har det påverkat din och din huvudmans relation? 
# Har det påverkat din och din huvudmans kommunikation? 
# Har det påverkat din huvudmans ekonomi på något sätt? Om ja hur? 
# Har din huvudman tagit sms-lån eller köpt varor på Internet? Om Ja har det lett till några 
konsekvenser? 
# Upplever du att den tekniska utrustning leder mest till positiva eller negativa upplevelser i 
arbetet som god man? 
 
Tema expertsysten  
 
# Upplever du att massmedias påverkan din huvudman på något sätt? 
# Känner du som god man tillit till de expertsystem (t.ex. styrdokument, överförmyndaren 
etc.) som du berörs av i ditt arbete som god man? 
# Upplever du att din huvudman känner tillit till olika experter så som läkare, psykologer, dig 
som god man etc.? Vad ger detta för konsekvenser i din upplevelse av att vara god man? 
 
Tema tillit och ontologisk trygghet  
 
# Anser du att det finns en förändring i tilliten till dig som god man? (Det kan vara mellan dig 
och samhället, dig och huvudmannen, dig och överförmyndaren, dig och anhöriga etc.) Om ja 
vad ger det för konsekvenser och hur upplever du att detta påverkar godmanskapet?   
# Anser du att din huvudman känner tillit till främmande människor och påverkar detta ditt 
arbete som god man? 
# Anser du att din huvudman har rutiner och struktur och på vilket sätt påverkar det dig som 
god man?  
# Upplever du att olika sorters organisatoriska förändringar påverkar godmanskapet? Det kan 
t.ex. handla om olika förändringar på huvudmannens gruppbostad.  
# Anser du att din huvudman kan ta ansvar för sina beslut och valmöjligheter och hur 
påverkar detta godmanskapet? 
 
Övriga frågor om uppdraget 
 
# Upplever du som gode man att den snabba samhällsutvecklingen påverkar 
godmanskapsuppdraget och dess befogenheter och i sådana fall på vilket sätt? 
# Anser du att gode män har de resurser och befogenheter för att klara av ditt uppdrag? 
# Anser du att godmanskapsuppdraget kan utvecklas, i sådana fall på vilket sätt? 
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Bilaga 2  Missivbrev 
 
Information om förfrågan om att medverka i en studie som kartlägger godemannens 
upplevelse av deras uppdrag i dagens svenska samhälle. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Högskolan Dalarna som läser sista året på socialarbetarprogrammet 
och vi gör nu vårt examensarbete i socialt arbete. Syftet med studien är att belysa hur det är att 
vara god man i dagens utvecklade samhälle. Vi är intresserade av att se om godmanskapet har 
påverkats av den stora samhällsutveckling som skett de senaste åren. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Studien kommer att bygga på enskilda intervjuer med ca 10 gode män. Intervjuerna beräknas 
att ta mellan 30-60 minuter. Allt arbetsmaterial som samlas in kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i den 
färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer att spelas in på digital ljudfil för att sedan 
avidentifieras genom att vi skriver ut intervjuerna i textformat och sedan raderar ljudfilen. Det 
kommer att finnas möjlighet att ta del av intervjuutskrifter såväl som den färdiga uppsatsen 
om du så önskar. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av uppsats vid Högskolan Dalarna. Studien kommer att genomföras under december 
månad. 
 
Vi söker gode män med huvudmän som har funktionshinder lätt utvecklingsstörning. 
Huvudmannan bör också vara mellan 18 år gammal, (eller 21 år i de fall då huvudmannan 
studerar på gymnasium) och 30 år. Vi ser helst att du har minst tio års erfarenhet av rollen 
som god man. 
 
För att kunna föra fram vår förfrågan har vi bett överförmyndaren i Leksandskommun att 
vidarebefordrat detta brev till er, vilket innebär att vi inte har vetskap om vem du som erhållit 
brevet är. Om du tillhör den grupp av gode män som vi söker och är intresserad av att delta i 
studien är vi tacksamma om du kontaktar oss snarast.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Falun den 20 november 2009 
 
 
 
 
 
Isabelle Kronlund    Tanja Lysén 
073-XXXXXXX    070-XXXXXXX 
H06isakr@du.se    h06tanly@du.se  
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