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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att öka kunskapen och förståelsen för hur det fungerar att ha en 
förälder som god man utifrån den enskildes perspektiv. De frågeställningar som låg 
till grund för syftet rörde hur relationen påverkades av att föräldern var god man, hur 
personen upplever sitt beroende av föräldern och fördelar och nackdelar med 
föräldern som god man. I studien användes socialkonstruktionismen som visar på 
omgivningens betydelse, interpersonell makt och integreringsteorin. Fem kvalitativa 
intervjuer ligger till grund för undersökningen. Till intervjuerna användes en 
temainriktad intervjuguide för att underlätta. Litteraturgranskningen visade att det 
fanns ont om rapporter som tar upp temat förälder som god man och att det då främst 
lade perspektivet ur den gode mannens synvinkel. Den tidigare forskningen visar att 
det finns fördelar och nackdelar med föräldrar som gode män men att det kan vara 
svårt när man vill känna sig självständig. Resultatet har visat att det kan vara bättre 
med en utomstående god man än en förälder bland annat för att det kan hämma 
individens möjlighet att bli självständig.  
 
Sökord: God man, anhörig god man, utvecklingsstörning, godmanskap 
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Inledning 
Den gode mannen har en väldigt viktig roll att fylla för många människor som har en 
lindrig utvecklingsstörning. Personer som har en utvecklingsstörning är en utsatt 
grupp som har lätt att bli utnyttjade. Att vara ensam individ och kräva sin rätt eller 
sköta ekonomi är inte alltid lätt. Det blir ännu svårare när man har en 
utvecklingsstörning då man många gånger har svårt att förstå pengars värde och hävda 
sin rätt. Det gör att dessa personer lätt blir lurade att köpa dyra varor som man 
egentligen inte vill ha eller att sälja en värdefull sak för en struntsumma. (Nilsson, 
2003:74) 
 
Många gode män är också föräldrar. Det kan hänga ihop med att man känner personen 
och vet vilka behov som finns, engagerar sig i sitt barn men också att arvodet är lågt 
och att det är svårt för överförmyndaren att hitta gode män. Sista åren har det uppstått 
en diskussion runt godmanskap för personer som har en utvecklingsstörning då det 
har funnits brister i kunskap och engagemang. Det kan säkert bidra till att föräldrar 
inte vågar släppa ifrån sig ansvaret till någon utomstående. (Nilsson, 2003:9) 
 
Många av de personer med en utvecklingsstörning har en önskan om att inte vara 
annorlunda och inte behöva hjälp. Att helt klara sig själv kanske inte alltid är möjligt 
men ibland kanske beroendet av hjälp märks tydligare när det är en förälder som 
hjälper till. Samtidigt kan en förälder kännas trygg. Ett av de teman som behandlas är 
beroendet av föräldern när denne är god man. 
 
Relationen till föräldrarna är likväl som till den gode mannen något viktigt men 
rollerna kan bli svåra att skilja ut när föräldern har rollen som god man. Uppdraget 
som god man får man av en formell institution där uppdragsgivaren är den som 
behöver god man, huvudmannen. Denna växling från att uppträda i formella 
sammanhang och vara en professionell god man till att vara förälder kan vara svårt. 
(Albertsson, 1997:3) 
 
Uppdraget som god man till den här gruppen individer kan vara under många år, 
behovet kan vara livslångt och då påverkas relationen. Den kan givetvis påverkas till 
både det bättre och det sämre. Relationen mellan barn och föräldrar växlar hela livet, 
men om föräldern har både en informell föräldraroll och en formell roll som god man 
kan det bli svårare. Detta kan vara svårt då barnet har ett beroende av hjälp från 
föräldern samtidigt som det vuxna barnet ska kunna leva så självständigt som möjligt. 
Hur relationen till föräldern påverkas när föräldern har ett uppdrag som god man 
kommer att tas upp under detta tema.  
 
Det sista temat som kommer att tas upp är fördelar och nackdelar med en förälder som 
god man jämfört med en utomstående god man. Alla människor fungerar olika, en del 
föredrar tryggheten med en förälder medan andra gärna vill klara sig själva i den mån 
det går. Man kan lyfta fram gemensamma fördelar och nackdelar men också vad som 
skiljer sig åt. Kanske kan det vara till hjälp att det finns skrivet för någon som 
funderar på att ansöka om god man eller någon som hjälper till med ansökan. Att få 
veta vad andra tycker kan därmed vara ett stöd för att själv kunna bestämma sig. 
Förhoppningsvis kan denna rapport då vara till god hjälp.  
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och förståelsen för hur det fungerar utifrån 
den enskildes perspektiv att ha en förälder som god man.  
 
Frågeställningar 
• Hur påverkas relationen mellan ett vuxet barn och föräldern när ena föräldern 

verkar som god man åt sitt vuxna barn? 
• Hur upplever personen sitt beroende av föräldern när denne är god man? 
• Vilka fördelar och begränsningar kan finnas när den gode mannen är en förälder åt 

sin huvudman?  
 
Historik 
Tidigare har den gode mannens uppgifter enbart varit en angelägenhet för familjen 
och släkten. 1669 fanns en förmyndareförordning som reglerade utövandet av 
förmynderskap över minderåriga eller andra omyndiga. Det dröjde ända tills 1949 
som reglerna bytte tillhörighet och föräldrabalken skapades. God man var då endast 
tillämpbar vid övergående sjukdomstillstånd. Det dröjde ytterligare fram tills 1976 
som man inkluderade varaktiga tillstånd. (Albertsson, 1997:6, 7) 
 
Många som föddes på 50- eller 60-talet har vuxit upp i ett samhälle där ”sinnesslöa” 
eller ”efterblivna” inte alls hade samma villkor som idag. Föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning fick tidigt rådet att lämna bort sitt barn till en anstalt och försöka 
glömma barnet. Att lämna bort barnet innebar en stor sorg och var väldigt svårt men 
likaså var det svårt att behålla barnet och stå ut med omgivningens oförstående och 
fördömande. Öppna omsorger fanns inte för dessa barn. De föräldrar som behöll sina 
barn hemma fick ofta försaka allt. Relationen mellan dessa barn och föräldrar 
präglades av ett starkt beroende då de var väldigt utlämnade åt varandra. Attityderna i 
samhället har förändrats snabbt och många insatser har tillkommit. Föräldrar till barn 
med en utvecklingsstörning och kanske även barnen som då fått höra att dessa barn 
inte var något att satsa på vågar inte alltid lita på att personer med en 
utvecklingsstörning har ett människovärde idag. (Bakk, 2004:193) 
 
Myndigheten vid 18-års ålder innebär att man får rösta i allmänna val, ingå avtal, råda 
över och förvalta sin egendom. Man får också föra sin egen talan inför domstol och 
myndigheter. När omyndigförklaringen fanns fråntogs personer sin rättsliga 
handlingsförmåga. Omyndigförklaringen kunde ske vid sinnessjukdom, slöseri, svårt 
missbruk, svag hälsa eller oförmåga att sköta sina angelägenheter. Personer med en 
utvecklingsstörning klassades som oförmögna. I den gamla omsorgslagen fanns en 
skyldighet för tjänstemän att samråda med föräldrarna kring det som rörde deras barn. 
Allt som myndigheten innebar togs därmed bort. Omyndigförklaringen upplevdes ofta 
som mycket kränkande och den togs bort 1989 liksom skyldigheten att samröra med 
föräldrarna. Istället ska stöd ges med hjälp av en god man som är mindre ingripande 
eftersom individen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga. (Penton & Skog, 1995:5, 
6; Hagstrand, 1990:7) 
 
Under en god ekonomi och tilltro till central styrning växte normaliserings- och 
integreringsprinciperna fram. Tankarna omvärderades under 1980- och 1990-talen när 
det gick sämre samhällsekonomiskt. För att minska kostnaderna decentraliserade man. 
Kommun och landsting fick mer frihet att själv bestämma över verksamheten. I den 
vevan, 1989, avskaffades omyndigförklaringen. Några år senare, 1994 kom Lagen om 
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stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tanken bakom den var återigen 
normaliseringsprincipen och en tanke om frivillighet i de insatser som finns. Både 
tanken om normalisering och tanken om frivillighet återfinns i godmanskapet. 
(Albertsson, 1997:6, 7; Hammarström, 2004:7) 
 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
LSS (1993:387) trädde kraft 1:a januari 1994. Det är en rättighetslag vilket innebär att 
innehållet och förutsättningarna i lagen är noggrant preciserade, beslut går att 
överklaga och det finns statlig tillsyn och kontroll över de myndigheter som har hand 
om förvaltningen. LSS är även en pluslag vilket innebär att den går före ramlagar som 
Socialtjänstlagen (SoL). Tillsynsansvaret ligger hos Socialstyrelsen. Den riktar sig till 
personer som har stora och varaktiga funktionshinder. Det innebär att många personer 
med funktionshinder bör få sina behov tillgodosedda inom annan lagstiftning som 
SoL eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). (Socialstyrelsen, 1997:7, 8, 12) 
 
Några tankar till att det behövdes en utvidgad rättighetslag framgår av förarbetena. En 
tanke bakom är att funktionshindret och omständigheter i övrigt kan leda till att det är 
svårt att hävda sina intressen gentemot offentliga organ. Ytterligare en tanke är att den 
ska vara mer konkret med vilka insatser som finns än SoL. LSS ska ses som ett 
komplement till SoL och HSL. SoL säger att om behovet kan tillgodoses på annat sätt 
ska man nekas insatsen medan motsvarande för LSS gäller om behovet faktiskt 
tillgodoses på annat sätt. Vid bistånd genom SoL 4:1 ska man ”tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå” medan man genom LSS 7 § 2 p ”tillförsäkras goda levnadsvillkor”. Den 
enskilde har möjlighet att välja om denne vill söka om t.ex. kontaktperson enligt SoL 
eller LSS men LSS är till fördel för den enskilde. (Socialstyrelsen, 1997:7-9; Sveriges 
lagar, 2003:2457, 2463) 
 
LSS riktar sig till de personer med funktionshinder som har störst behov. Personkrets 
1 innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
Personkrets 2 innefattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som kommit sig av yttre våld eller 
fysisk sjukdom. Personkrets 3 omfattar personer med varaktiga, fysiska eller psykiska 
funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande, om de orsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen vilket ger ett omfattande behov av stöd och 
service. För att få insatser enligt LSS ska man tillhöra personkretsen. Personen ska 
behöva hjälp i livsföringen och behoven kan inte tillgodoses på något annat sätt. 
Behovsbedömningen ska vara individuell och jämföras med vad som kan anses vara 
normalt för andra personer i samma ålder som inte har något funktionshinder. 
(Socialstyrelsen, 1997:12, 13) 
 
LSS insatser beskrivs av Socialstyrelsen (1997:10, 11) består av tio olika insatser och 
ska utformas utifrån individens egna behov. Hänsyn ska tas till den enskildes 
självbestämmande och integritet. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade.  
1. Råd och stöd innebär rådgivning och annat personligt stöd. T.ex. kontakt med 

kurator, psykolog, logoped och sjukgymnast.  
2. Personlig assistans finns för att klara det dagliga livet med dess grundläggande 

behov.  
3. Ledsagarservice består av att ha någon annan som stöd för att kunna delta i 

samhällslivet.  
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4. Kontaktperson finns till för att bryta isolering genom samvaro. Finns även att få 
genom SoL.  

5. Avlösarservice finns för att anhöriga som har ansvar för en familjemedlem ska få 
avlösning.  

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till avlastning för anhöriga men 
också att tillgodose enskildas behov av miljöombyte och rekreation.  

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ges utanför hemmet i anslutning till 
skoldagen och lov. Ungdomar med stora funktionshinder kan behöva omvårdnad 
och tillsyn utanför skoltiden.  

8. Boende för barn och unga. Barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar kan 
få bo hos en annan familj eller i en bostad med särskild service.  

9. Boende för vuxna finns när personen behöver omvårdnad och service. Vanligast 
är gruppbostad.  

10. Daglig verksamhet gäller enbart för personkrets 1 och 2. Det skall tillgodose 
behovet av gemenskap, utveckling och aktivitet.  

 
Bostad med särskild service 
Bostadsalternativ som regleras i LSS finns i två huvudformer, gruppbostad och  
servicebostad. Det finns en öppning för andra boendeformer som kallas annan särskilt 
anpassad bostad. Målsättningen med att ha bostad med särskild service är att 
människor som har funktionshinder ska kunna leva och bo så likt andra människor 
som det är möjligt. Institutionella förhållanden ska undvikas. Då vissa speciella 
förhållanden råder kan boende i gruppbostad inte jämställas med ett vanligt 
hyresförhållanden. (Wigzell & Börjesson, 2003:33, 36) 
 
I en gruppbostad är det nödvändigt med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 
personal för att personerna har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det ska 
finnas en fast bemanning som huvudsakligen ska täcka de boendes stödbehov. Syftet 
med boendet är att man trots att man inte klarar av ett eget boende eller servicebostad 
ändå ska kunna flytta från föräldrahemmet. En gruppbostad har ett litet antal 
lägenheter som ligger nära gemensamma utrymmen. De gemensamma lokalerna ska 
ligga nära eller i direkt anslutning till lägenheterna och bör kunna fungera som en 
samlande punkt för de boende. För att kunna tillförsäkra goda levnadsvillkor bör det 
vara tre till fem boende i en gruppbostad. Att det är få människor kan ha betydelse för 
att få en tillhörighet, skapa vänskapsrelationer och att kunna förstå och förutsäga 
andras reaktioner. (Wigzell & Börjesson, 2003:33, 34) 
 
Servicebostaden består, liksom gruppbostaden av några lägenheter som har tillgång 
till gemensam service och anställd personal. Ett serviceboende är en mellanform 
mellan gruppbostad och ett självständigt boende. Gemensamma utrymmen ska finnas 
för service och gemenskap. Det kan bo fler personer i en servicebostad än i en 
gruppbostad. (Wigzell & Börjesson, 2003:33, 34) 
 
Annan särskilt anpassad bostad för vuxna avser bostäder med en anpassning för 
funktionshindrade men utan fast bemanning. Stöd kan ges genom t.ex. personlig 
assistent eller hemtjänst. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fritids- eller 
kulturella aktiviteter. (Wigzell & Börjesson, 2003:33, 34) 
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Begreppsförklaring 
Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning är en samlingsbeteckning för nedsatta intellektuella funktioner 
som uppstår före 16 års ålder vilket betecknas som utvecklingsåren. Det kan bero på 
ärftlighet, hjärnskador före, under eller efter förlossningen, kromosomavvikelser, 
virus och understimulering. Den psykologiska gränsen för vad en utvecklingsstörning 
är om personen har ett IQ under 70. Intelligensen utvecklas hos alla människor upp 
till 20 års ålder. För personer som har en utvecklingsstörning går det långsammare. 
Liksom alla människor kan även personer med en utvecklingsstörning använda sig av 
erfarenheter. (Tideman, 2000:42; Nilsson, 2003:11).  
 
En person som har en utvecklingsstörning har nedsatt begåvning. Begåvningen ordnar 
de sinnesupplevelser man får efter tids- och rumsuppfattning, kvantitet, kvalitet och 
orsakssamband. Med hjälp av begåvningen kan man plocka fram tidigare erfarenheter 
och upplevelser och använda sig av dem. Symboler ingår också i begåvningen. En 
annan sak som kan vara svårare för personer med en utvecklingsstörning är minnet. 
(Göransson & Wallgren, 1988, sid 9-11; Molander, 1989, sid 27-30, 72) 
 
Utvecklingsstörningar delas in i A-, B- och C-stadiet vilka tar sin utgångspunkt i 
förståndsmognaden. A-stadiet motsvaras av en svår eller djup utvecklingsstörning, B-
stadiet motsvaras av en måttlig utvecklingsstörning och C-stadiet motsvaras av en 
lindrig utvecklingsstörning. (Hammarström, 2004:8; Tideman, 2000:43) 
 
Lever man på A-stadiet lever man mycket här och nu på en väldigt konkret nivå så att 
man förstår att man ska äta med gaffeln och dricka ur glaset medan fotografier kan 
vara svåra att förstå. Begrepp som igår, idag och imorgon är svårt. Man kan känna 
igen människor och saker och ha förväntningar på att något ska hända. En del som 
lever på A-stadiet lär sig aldrig att tala men kan kommunicera genom gester, ögon och 
mimik. En del kan även lära sig att trycka på knappar som spelar upp meddelanden 
för att kommunicera. När man har en svår utvecklingsstörning behöver man känna 
igen sig, ha ordning så att allt sker i samma ordning och struktur i vardagen för att 
känna sig trygg. (Nilsson, 2003:12) 
 
Har man en B-stadiet eller måttlig utvecklingsstörning förstår man enkla och konkreta 
saker. Man känner igen välbekanta saker, foton, närmiljön runt bostaden, förstår talat 
språk och bilder. Tid, pengar och orsakssamband är abstrakt och kan vara svårt att 
förstå. Det kan också vara svårt att sätta sig in i situationer som man inte har varit med 
om, veta vilka kläder som passar till vilket väder, städa och laga mat. Korttidsminnet 
är kort vilket försvårar mycket. (Nilsson, 2003:13) 
 
När man lever med en lindrig utvecklingsstörning eller på C-stadiet klarar man 
mycket själv. Kanske kan man bo i en egen lägenhet och ha en lönebidragsanställning 
eller arbeta på Samhall. Ofta kan man läsa enkla texter och förstå pengar i kontanter. 
Ofta kan man addera och subtrahera medan det kan vara svårt att förstå om en vara är 
nedsatt med 30 % eller jämföra olika varors pris och utgångsdatum. Däremot kan 
kontokort vara för abstrakt liksom symbolspråk, ironi och metaforer. Många personer 
med en lindrig utvecklingsstörning kan klockan men har svårt att förstå när det är fem 
minuter kvar tills någonting eller hur lång tid man behöver på sig. Ofta tar det längre 
tid att förstå saker, det kan vara svårt att se skillnader och likheter och det kan vara 
svårt med metaforer. Många gånger är man medveten om sitt funktionshinder. Ibland 
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blir man bemött på ett nedvärderande sätt vilket kan leda till en känsla av att vara 
mindre värd än andra. Många lär sig att dölja sina svårigheter vilket kan leda till 
missförstånd, att man inte kan få den hjälp man behöver och har rätt till och sexuellt 
eller ekonomiskt utnyttjande. (Nilsson, 2003:13- 15; Hammarström, 2004:9)  
 
Funktionshinder 
WHO definierar begreppet funktionshinder som att det är följden av en fysisk 
sjukdom, skada eller annan störning. Funktionshindret är de begränsningar som 
uppkommer när en person ska göra saker till följd av skadan, sjukdomen eller 
störningen. Olika funktionshinder kan vara att ha en utvecklingsstörning, synskada 
eller ett rörelsehinder. (Gotthard, 2002:10; Nilsson, 2003:11) 
 
God man 
Ett uppdrag som god man innebär att man hjälper någon, huvudmannen att bevaka 
rätt, sörja för person eller förvalta egendom. En god man kan tillsättas av olika skäl. 
Det kan handla om en tillfällig ersättare för en förmyndare för vården av en 
minderårigs angelägenheter, när en minderårig har intressen som strider med 
förmyndarens intressen eller när någon bortavarande kan behöva få sin rätt bevakad. 
Andra skäl till att få god man är då myndiga personer p.g.a. sjukdom, 
utvecklingsstörning, psykisk störning eller liknande förhållande inte kan bevaka sin 
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sig. Att ha god man är frivilligt vilket innebär 
att den gode mannen måste ha huvudmannens samtycke i allt han gör för dennes 
räkning. Uppdraget kan innefatta alla tre deluppdragen eller något av dem. (Fälldin, 
2001:18; Holmberg, 1996:12) 
 
• Att bevaka rätt kan innebära att söka om lagliga rättigheter och överklaga beslut.  
• Att sörja för person kallas också för det sociala uppdraget. Då har man ansvar för 

att huvudmannen har det bra på det psykiska, fysiska och sociala planet. 
Huvudmannens självständighet ska främjas. Man ska få känna trygghet och tilltro 
till sin förmåga. Uppdraget kan då innebära att man deltar i möten med 
kommunen för att ordna en bra bostad och arbete, söka kontaktperson, söka bidrag 
av olika slag eller ordnar en resa  

• Att förvalta egendom innebär att man sköter huvudmannens ekonomi, betalar 
räkningar, lämnar fickpengar, tar hand om bidrag, lön eller pension, deklarera och 
ta hand om värdehandlingar och fastigheter. (Nilsson, 2003:30, 34, 39, 76) 

 
Fungerar det inte mellan huvudmannen eller den gode mannen kan man vända sig till 
överförmyndaren för att byta god man. Om överförmyndaren misstänker att uppdraget 
inte sköts görs en utredning som kan leda till byte av god man eller en reducering av 
arvodet. (Penton & Skog, 1995:36, 37) 
 
Huvudman 
Huvudman är den person som har en god man. (Nilsson, 2003:9) 

 
Metod 

Vetenskapsfilosofisk position 
Hermeneutiken kommer att ligga till grund för tolkningen och analysen. Den 
hermeneutiska cirkeln är central där man växlar mellan delarna och helheten. Delarna 
kan vara temana. Växlingen upphör när man kommit fram till en rimlig mening. Ofta 
gör man så att man först läser igenom intervjun för att skaffa sig en allmän mening, 
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sedan går man tillbaka till temana för att se efter deras mening och går sedan tillbaka 
till helheten med lite mer förståelse. (Kvale, 1997:50, 51) 
 
Förförståelsen, tolkningen och meningen är viktiga delar i hermeneutiken. Den 
ursprungliga avsikten var att tolka och förstå hur människors existens och liv kommer 
till uttryck i språket. Förutom språket är kommunikationen, förståelsen och tolkningen 
av texter viktiga delar. Man utgår från att motiv realiseras genom handlingar, gester 
och språk. Människor lever i ett bestämt nutida och historiskt sammanhang som 
tillhandahåller en mängd gemensamma symboler och begrepp. De materiella ting som 
finns kring oss går också att tolka. Allt det tillsammans utgör vår verklighet och inom 
ramen för det tolkar och förstår människan sin omvärld. Möjligheten att förstå sin 
omvärld sker genom att andra definierar sin värld, sina upplevelser och reaktioner på 
ett liknande sätt som vi själva med hjälp av språket. Tänkande och förståelse kan 
enligt hermeneutiken inte ses isolerat utan det finns alltid en människa bakom som har 
tolkat utefter sina erfarenheter. Tolkningsarbetet sker med hjälp av att ställa frågorna 
vad, var, hur och varför till texten. (Olsson & Sörensen, 2004:78, 97, 100, 101) 
 
Centralt inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Där ser man de olika 
temana som en cirkel och problemet i mitten. En ständig växling sker mellan en 
tolkning utefter varje del av problemet som kan vara ett tema och helheten. Den här 
processen ska vara en fruktbar cirkel som ger en djupare förståelse. Ett sätt kan vara 
att först läsa igenom hela intervjun för att få en allmän mening, sedan går man tillbaka 
till varje tema för att söka deras mening och sedan se tillbaka till helheten med 
tankarna på den djupare delkunskapen. När man har kommit fram till ett inre 
sammanhang i texten kan man avsluta tolkningen. (Kvale, 1997:51) 
 
Förförståelse 
Den andra praktikterminen på socionomutbildningen var förlagd på ett 
habiliteringscenter. En stor del av brukarna där hade en utvecklingsstörning och 
många hade god man varav en hel del var föräldrar till vuxna barn. De sammanhang 
där samtal skedde med både brukarna och deras gode män har bidragit till synen på 
problematiken som finns kring denna relation och beroendeförhållandet som finns. 
Ibland fungerade relationen ypperligt och ibland kunde det kanske ha varit bättre med 
en utomstående god man.  
 
Design 
Kvalitativa intervjuer har använts i studien med hjälp av socialkonstruktionismen, 
integreringsteorin och interpersonell makt. Undersökningen bygger på fem intervjuer 
varav en testintervju. Dispositionen är lineär vilket är typiskt för en traditionell 
forskningsrapport. Det innebär att upplägget har en logisk följd. (Backman, 1998:61) 
Syftet var att förstå och beskriva de teman som intervjupersonerna upplever och 
förhåller sig till. (Kvale, 1997:34) Med hjälp av den temainriktade intervjuguiden 
försöker man komma åt olika aspekter av intervjupersonernas livsvärld, ett 
inifrånperspektiv. Resultaten är bundna till specifika tidpunkter, miljöer och fenomen. 
(Olsson & Sörenson, 2001:40). Som hjälp till tolkningen och analysen har en 
hermeneutisk vetenskapsfilosofi använts och teorierna socialkonstruktionism och 
tankar om integrering och interpersonell makt.  
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Datainsamling 
Med hjälp av valda teorier och hermeneutiken undersöktes problemområdet. 
Hermeneutiken betonar förförståelsens vikt som därför lyfts fram som en egen rubrik. 
Kvalitativa intervjuer låg till grund för insamlandet av data.  
 
En fördel med kvalitativa intervjuer är dess öppenhet. Den kvalitativa intervjun med 
temainriktade intervjuguider är tekniskt sett halvstrukturerad, varken ett öppet samtal 
eller ett strängt formulerat frågeformulär. Trots detta blir många intervjuer rätt 
standardiserade. En poäng med intervjuer är ändå en öppenhet och flexibilitet där 
många avgöranden sker under intervjun. Flexibiliteten gör att man kan få fram 
kunskap från olika vinklar och även de som inte funnits i tankarna innan 
intervjutillfället. Det går inte att på förhand veta vad som kommer att hända och vilka 
frågor som kan vara viktiga att ställa. Det ställer stora krav på förberedelserna inför 
intervjun. Det är just frånvaron av regler vid intervjun som skapar möjligheter att 
utveckla kunskap, insikt och intuition. (Kvale, 1997:32, 82) 
 
Den första intervjun blir en testintervju. Detta för att intervjuaren ska kunna känna sig 
säker i sin roll men också för att kunna redigera frågeställningarna om det visar sig att 
någon fråga är för svår, irrelevant eller om språket är för svårt. Språkets 
svårighetsgrad har särskilt stor betydelse med tanke på att intervjupersonerna har en 
utvecklingsstörning och det inte är säkert att alla vågar säga till om man inte förstår.  
 
Intervjun kommer att ske med hjälp av en temainriktad intervjuguide. De aktuella 
temana rör förhållandet beroende kontra självständighet, relationen till den gode 
mannen och sist fördelar och begränsningar med en förälder som god man. För att 
underlätta samtalet har specifika frågor skrivits under varje tema för att på ett konkret 
sätt fånga in temana. Se även bilaga med intervjuguide.  
 
Av praktiska skäl användes bandspelare. Det gör att intervjuaren kan koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i samtalet. Det blir lättare att fånga upp trådar i samtalet om 
full kraft läggs på samtalet. Vid bandning kan intervjuaren vid ett senare tillfälle gå 
tillbaka och lyssna in pauser och tonfall för att få en bättre tolkning. Nackdelen med 
bandspelare är att det möjligtvis kan ses som störande i ett samtal. Man missar också 
kroppsspråket, hållningen och ansiktsuttryck som går att få med vid en 
videoinspelning men det blir en hanterlig mängd information. Med detta till grund 
valdes en bandspelare som lånades på Socialhögskolans vaktmästeri. (Kvale, 
1997:147, 148) 
 
Planering 
Vid planeringen av en intervjuundersökning gäller tre nyckelfrågor, vad, varför och 
hur. Vad man ska skaffa sig kunskap om och vad som ska undersökas, varför pekar på 
syftet med undersökningen och hur man förvärvar kunskap om intervju- och 
analystekniker och vad som är lämpligast. (Kvale, 1997:91) 
 
Urval 
Kvalitetskriterier för intervjupersoner är att de bör vara kunniga, vältaliga och villiga 
att prata om sin situation och därigenom ge så täta beskrivningar som möjligt. Urvalet 
är därmed syftesbestämt, ”purposeful sampling”. (Kvale, 1997:135; Patton, 1990:169) 
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Först kontaktades en kurator på ett habiliteringscenter för att se om det var möjligt att 
använda sig av en tjejgrupp där. Detta visade sig inte vara möjligt men kuratorn gav 
tips på ett gruppboende för personer med utvecklingsstörning. Med tanke på etik och 
sekretessfrågor så togs kontakt med föreståndaren på gruppboendet för förmedling av 
telefonnummer och medverkan i urvalet. Att föreståndaren var med i urvalet med 
tanke på etiken berodde på att om intervjun skulle väcka tankar om exempelvis byte 
av god man så var det viktigt att det inte skulle väcka ångest eller andra obehagliga 
känslor hos intervjupersonerna långt efter. Eftersom utvecklingsstörningen många 
gånger för med sig svårigheter att reflektera är det då viktigt att det finns någon annan 
att tala med och även om telefonnummer till författaren har getts ut så fanns en risk att 
personalen på boendet skulle bli involverad i eventuella ändringar i godmanskapet.  
 
Föreståndaren fick då information om syfte, frågeställningar, hur intervjuerna skulle 
gå till och att de som kunde vara aktuella för intervjun skulle ha en 
utvecklingsstörning, ha en verbal förmåga och ha en god man. Då syftet med 
undersökningen rör när en förälder är god man var det också ett krav att några av 
intervjupersonerna skulle ha en förälder som var god man.  
 
Etiska överväganden 
Larsson (2005:119) skriver att de etiska frågorna är viktiga i kvalitativa studier. Detta 
gäller speciellt om informationen som kommer fram är känslig. Några grunder gäller 
att man har ett informerat samtycke, konfidentialitet och vilka konsekvenser för 
intervjupersonerna att delta i studien.  
 
Det informerade samtycket innebär att intervjupersonerna ska ha fått information om 
syftet med undersökningen och i stora drag hur den är upplagd. Information bör ges 
om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst utan att behöva ange skäl kan 
avbryta intervjun. Konfidentialiteten syftar på att personliga data inte kommer att 
redovisas i rapporten på ett sådant sätt identiteten hos intervjupersonen inte går att 
härleda. Konsekvenserna för intervjupersonerna att delta i studien syftar till att 
intervjupersonerna ska lida så lite skada som möjligt. Det innebär att hänsyn ska tas 
både till intervjupersonerna men också till gruppen som intervjupersonerna 
representerar. (Larsson, 2005:119, 120; Kvale, 1997:110) 
 
Kontakt togs först med föreståndaren på boendet för att hon skulle prata med de 
personer i gruppbostaden som hade god man. Att hon deltog i urvalsprocessen var 
med tanke på att hon kände de personer som bodde i servicebostaden och kunde se 
om någon på grund av sitt funktionshinder på något sätt kunde må dåligt av att bli 
intervjuad och därför inte skulle bli tillfrågad. Hon fick då ett samtycke från 
intervjupersonerna till att boka tider för intervjun. I början av intervjun gjordes 
ytterligare en förfrågan om deltagandet. Då gavs information om att det var möjligt att 
när som helst utan anledning avbryta intervjun. Information gavs också om syftet med 
rapporten, upplägget, konfidentialiteten och att oavsett vad som sades så skulle detta 
inte påverka godmanskapet. Det sistnämnda sades med tanke på intervjupersonernas 
beroendeställning till sin gode man och deras utvecklingsstörning så att de skulle våga 
säga även negativa saker. Detta visade sig vara viktigt för flera intervjupersoner.  
 
Föreståndaren för gruppboendet är den enda personen som vet vilka som har fått 
förfrågan om att delta i studien. Då adressen ledde till de gemensamma lokalerna 
innebar det att delar av personalen också visste om vilka som skulle bli intervjuad. 
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Intervjupersonerna informerades om vilka som visste om intervjun men också att 
deras namn skulle ändras i rapporten liksom vilket gruppboende det var inte skulle 
anges. Detta för att så långt det är möjligt garantera att intervjupersonerna inte skulle 
gå att identifiera i rapporten.  
 
Innan intervjuns början gavs en förfrågan om det gick bra att intervjun spelades in på 
band. Som förklaring gavs att allt skulle bli korrekt då det finns en risk att 
intervjuaren glömmer något annars. När förklaringen gavs gick detta bra för alla. För 
att underlätta intervjun och som minneshjälp för att intervjupersonerna efteråt gavs ett 
papper ut som låg på bordet. Med tanke på intervjupersonernas utvecklingsstörning 
var det skrivet med enkla ord i större storlek för att underlätta läsningen. Då det 
visade sig att alla intervjupersoner inte kunde läsa gjordes en överenskommelse att 
personen behöll pappret med telefonnumret och bad personalen om hjälp vid behov. 
Intervjuaren läste då upp vad som stod. Se även bilaga.  
 
Mobiltelefonnummer gavs ut om utifall att några funderingar och känslor skulle dyka 
upp efter intervjun. Information gavs om vart mobiltelefonnumret gick, att det gick att 
ringa om man ville ventilera tankar eller känslor som intervjun gett samt att det fanns 
en telefonsvarare där det gick att prata in för att senare bli uppringd. Personalen hade 
också tillgång till det angivna mobilnumret om någon skulle behöva ha hjälp med att 
ringa. 
 
Då intervjupersonernas utvecklingsstörning skulle göra det svårt att läsa igenom 
utskrifterna efteråt och kanske också svårt att få en lång text uppläst gjordes många 
sammanfattningar och avstämningar under intervjuerna. Detta för att allt skulle bli rätt 
tolkat.  
 
Lilja (2005:278) menar att ett viktigt instrument för intervjuaren är empati. Olika 
sorters empatiska beteenden som Lilja tar upp är ögonkontakt, pauser och 
kroppsspråket. Empati handlar om inlevelseförmåga och kräver intresse av den andra 
personens känslor och föreställningar. För att kunna vara empatisk krävs att man 
anpassar språket efter intervjupersonen vilket också är viktigt för att undvika 
missförstånd.  
 
Litteratursökning 
Sökning gjordes i Libris och SveMed+. Sökorden som använts var god man, godman, 
”god man”, förvaltare, förvaltar*, utvecklingsstörn*, funktionshindrade, attityder till 
personer med funktionshinder, utvecklingsstörd och psykiska funktionshinder. Via 
internet söktes FUB:s, Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
och handikappupplysningens hemsidor.  
 
En del litteratur hittades genom annan litteraturs referenslista.  
 
Kontakt togs även med en framstående forskare inom handikappvetenskap för att 
diskutera lämpligt val av teori. Delar av litteraturen användes på förslag från 
forskaren.  
 
Intervju 
Intervjuerna skedde hemma hos intervjupersonerna eller i de gemensamma 
utrymmena i gruppboendet och i sådana fall i ett lugnt och låst rum. Detta främst för 
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att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i miljön men också med tanke på att 
resor både är kostsamma och många gånger kan vara ansträngande för personer som 
har en utvecklingsstörning. Då det gemensamma utrymmet var ledigt fick 
intervjupersonerna välja var de ville vara. Detta utrymme var bekvämt inrett vilket 
främjade ett avslappnat samtal.  
 
Innan bandspelaren sattes på fördes ett allmänt samtal med intervjupersonen om hur 
personen hade det, hur de trivdes, umgänget och allmänt prat för att skapa en 
förtroendefull kontakt. Detta skrevs ner omedelbart efter intervjun. Frågan om 
intresset av att delta kontrollerades en extra gång liksom det gavs information om att 
det som sägs inte påverkar godmanskapet, att allt som sägs stannar i rummet dvs. att 
personen är anonym i rapporten, att det är frivilligt att svara på frågor, att det går att 
avbryta intervjun när som helst om personen skulle vilja, tiden och behovet av 
bandspelare. Inspelningen på band förklarades med att anledningen till det var en 
hjälp för att allt skulle bli rätt och att man skulle komma ihåg allt. På bordet låg en 
förenkling av intervjuguiden. Den fungerade både som checklista till intervjuaren om 
att allt är med men också för att intervjupersonen ska kunna komma ihåg vad samtalet 
handlade om. Där fanns telefonnummer till intervjuaren om tankar dyker upp som rör 
intervjun. Då det visade sig att alla intervjupersoner inte kunde läsa beskrevs vad som 
stod. Intervjupersonen fick behålla detta papper då telefonnumret fanns där liksom det 
kan vara bra att koppla telefonnumret till sammanhanget för att lättare komma ihåg. 
Se även bilaga för denna förenklade intervjuguide.  
 
Intervjuerna tog ungefär en timme. Bandupptagningen bidrog till att allt fokus låg på 
intervjupersonen samt att tolkningen blev korrekt efterhand. De störningsmoment som 
fanns var då intervjupersonernas hemtelefon ringde. Dessa samtal var korta och av 
hänsyn till intervjupersonernas integritet så stängdes bandspelaren av dessa minuter.  
 
Sammanfattningar och avstämningar att tolkningen blev korrekt gjordes löpande 
under intervjun. Detta framförallt med tanke på att det inte var möjligt för 
intervjupersonerna att läsa utskrifterna efteråt. I slutet av intervjun frågades om 
intervjupersonen hade något att tillägga eller undrade något.  
 
Databearbetning 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant vilket inkluderade en del ljud som hm. Pauser och 
tonfall har inte tagits med då detta försvårat läsningen av texten markant och att man 
då måste veta hur lång tid tystnaden ska vara innan det blir en paus. Det har varit vid 
ett fåtal tillfällen som det har varit svårt att höra vad som sägs på bandet. Vid dessa 
tillfällen har en markering gjorts för att visa att en viss osäkerhet finns. Dessa osäkra 
bitar har inte varit av viktigt slag och därför inte behövts ta med i resultatet. (Kvale, 
1997:150, 151) 
 
Då intervjupersonernas funktionshinder gör att det kan vara svårt att läsa och förstå ett 
längre stycke som är uppläst har små sammanfattningar och avstämningar gjorts 
under intervjuns gång för att vara säker på att undvika missförstånd.  
 
Analysen har skett i flera omgångar. Dels under intervjuns gång då intervjuaren tolkar 
och sänder tillbaka meningen. Intervjupersonen har då fått möjlighet att bekräfta eller 
dementera tolkningen. På det sättet har man fått fram en så riktig tolkning av 
personens mening och ord som det är möjligt. En annan del av analysen är tolkningen 
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av den utskrivna intervjun. Den metod som använts till analysen är ad hoc. Det är ett 
eklektiskt tillvägagångssätt där man kan växla mellan det allmänna intrycket och 
sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt. En ad hoc-metod är att göra jämförelser vilket 
här görs vid t.ex. fördelar och nackdelar med förälder som god man. (Kvale, 
1997:171, 184, 185) 
 
Triangulering 
Triangulering kan ske på olika sätt och är till för att öka säkerheten och trovärdigheten 
i datainsamlingen och analysen. De som använts här är teoritriangulering och  
undersökartriangulering. Teoritrianguleringen syftar till att både social-
konstruktionismen, integreringsteorin och begreppet makt har använts som teori. 
Undersökartriangulering syftar till man gjort om analysen för att se om det håller. 
Triangulering har även skett i form av att brottsstycken från banden har skrivits ut 
dubbla gånger och jämförts. (Larsson, 2005:109) 
 
Reliabilitet 
Då forskningen stödjer sig på förförståelsen blir kvalitativ forskning subjektiv på 
grund av forskarens förväntningar. Det har betydelse för reliabiliteten. (Ruth, 
1991:283)  
 
Vid datainsamlingen kan man fråga flera liknande frågor som fokuserar på samma 
tema. Ibland har detta gjorts. Trianguleringarna som har gjorts genom undersökar- 
och teoritriangulering är ett sätt att pröva reliabiliteten. (Larsson, 2005:117) 
 
För att stärka reliabiliteten finns flera saker att göra. Intervjuerna har skett på liknande 
sätt där man följt den förenklade intervjuguiden men för att stärka kontakten följt med 
i samtalet. Under intervjun har tillförlitligheten stärkts genom att vara kritisk och 
fråga om så att man vet att tolkningen blir rätt. Att använda sig av en analysmetod, 
som här ad hoc är ytterligare ett sätt. (Kvale, 1997:189, 139, 165) 
 
Validitet 
Trianguleringen som har gjorts stärker också validiteten. Vid kvalitativa studier med 
små urval eftersträvar man i första hand en hög intern validitet. Undersökningen man 
gör är detaljerad och intensiv och intervjupersonernas berättelser beskrivs noga där 
man antar att de är typiska. Hur typiska fallen är kan man inte veta. Validiteten har 
därför vid kvalitativ forskning har mer koppling till undersökarens förmåga att samla 
in informationsrika beskrivningar och analysen än till urvalsstorleken. Öppna 
intervjufrågor är ett sätt som har använts för att på ett bra sätt fånga in innebörden i 
vad som sägs. (Larsson, 2005:116, 117)  
 
Även för att stärka validiteten har samtalet styrts och varit kritiskt under intervjun. De 
frågor som ställs till texten har stor betydelse. (Kvale, 1997:261) 
 
Generaliserbarhet 
I kvalitativ metod där man har små urval finns begreppet extrapolering som visar på 
möjligheten att göra försiktiga uttalanden om ifall resultaten kan vara tillämpbara på 
situationer som visar exakt samma förhållanden. Generaliserbarhet finns i olika 
former. Det som är aktuellt här är naturalistisk och analytisk generalisering. Den 
naturalistiska syftar på kunskap som verbaliseras och därmed går från tyst till en 
formulerad kunskap. Den analytiska gör en bedömning om resultaten kan ge 
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vägledning om vad som kommer att hända i en annan situation vilken grundar sig på 
en teoretisk analys. (Larsson, 2005:118) 
 
Universell generaliserbarhet är inte det viktigaste och knappast möjlig utan istället 
ligger tonvikten på kunskapens heterogenitet och kontext. (Kvale, 1997:261) 
 
Studiens begränsningar 
Man skulle även kunna gett en vinkling där man jämfört huvudmännens syn på 
temana med respektive gode mans syn.  

 
Teori 

Socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionismen bygger på att allting är sociala konstruktioner som är 
beroende av tid och rum. Man menar att inget tillstånd är ett problem utan att det blir 
det. Processen där individer och grupper i ett samhälle ger mening och betydelse åt 
olika fenomen skapar problem då vissa förhållanden tillskrivs karaktären av problem. 
Socialkonstruktionismen är influerad av bl.a. Alfred Schutz och fenomenologin och 
den symboliska interaktionismen med George Herbert Mead. Alla individer föds in i 
en institutionaliserad värld som talar om för oss hur vi ska göra och varför. Den 
främsta förmedlaren av dessa regler, normer och uppfattningar är språket. Med 
institutionaliserad värld bygger på institutioner. Institutioner uppstår när en grupp 
individer delar en uppsättning handlingsmönster och det sätt som aktiviteter ska 
utföras på. Handlingsmönstren objektiveras över tid som fakta blir en del av 
verkligheten, hur det är och hur man gör. Objektiveringen förstärks genom att man 
legitimerar hur aktiviteterna ska utföras, varför och hur de interagerar med varandra. 
Här skapas ett symboliskt universum. (Bergmark & Oscarsson, 2000:143-145) 
 
Det socialt konstruktionistiska synsättet betonar att det inte finns en enda bild av 
verkligheten. De sociala aspekterna av kunskap så som ekonomiska, politiska, 
kulturella och historiska aspekter har stor betydelse för den egna verkligheten. Man 
frågar sig vem som skapat denna enighet och hur den har uppstått. Relationerna 
mellan individerna och kontexten påverkas ömsesidigt. (Payne, 2002:47, 59, 60) 
 
Gränserna mellan människorna och kontexten är oklar och ska ses som integrerad. 
Både människan, jaget och medvetandet uppfattas som något socialt. Vad som styrs 
inifrån tanken och utifrån samhället har därför inte någon betydelse. Jaget är inget 
som ska eller kan beskrivas i sig utan ska ses som ständigt föränderlig eller som en 
historia som rör relationer. Jaget beskrivs i Stevens bok Att förstå människor 
(Wetherell & Maybin, 1998:243) som ”summan av och myllret av deltagare i det 
sociala livet”.  Det betyder att vi har en rad kontextuella jag. Beskrivningarna av 
människors identitet måste därför ta hänsyn till motsägelser och motsättningar som 
finns i människors reaktioner, handlingar och personlighet i olika situationer. Mycket 
i teorin handlar om att människan aldrig blir färdigkonstruerad utan förändras hela 
tiden. Jaget blir då multipelt där delarna kan vara motsägande. Nya sociala identiteter 
måste samexistera med tidigare identiteter och andra parallella. (Wetherell & Maybin, 
1998:243, 244, 255, 256)  
 
En fransk antropolog, Marcel Mauss beskrev begreppen ”personne” och ”moi”. Dessa 
två begrepp är till för att kunna hantera frågan om alla människor upplever samma 
känslor och har samma grundläggande upplevelser. ”Moi” refererar till människans 
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upplevelse av att ha en kropp och vara medveten. Det innefattar de mest eller en 
biologisk bild som finns hos alla människor. ”Personne” är mer kulturspecifikt och 
gäller de sociala begrepp som beskriver vad det innebär att vara en person eller en 
människa. De begrepp som utgörs av ”personne” återfinns i samhällets organ så som 
släktskapssystemet, religionen, moralen och rättssystemet. Det är de idéer som säger 
vad en människa är, hur hon bör bete sig och om de faktorer som påverkar en 
människa. (Wetherell & Maybin, 1998:259, 260) 
 
Ska man se till kulturen så kan ett samhälle karaktäriseras bäst genom aktiva och 
framförallt föränderliga fält som rymmer vissa framträdande uppfattningar om och 
synsätt på jaget och sociala handlingsmönster. Det innehåller också vissa spänningar 
och konflikter mellan olika människosyner vilka kan få utlopp i både människans inre 
värld och mellan olika grupper av individer. (Wetherell & Maybin, 1998:265) 
 
Socialkonstruktionisten Michelle Rosaldo menar att känslor härstammar från sociala 
handlingsmönster som i sin tur organiseras av berättelser som vi både berättar och 
utför. Detta är en radikal ståndpunkt även inom socialkonstruktionismen. Hon syftar 
på att känslor innefattar tankar vilka ger oss en direkt upplevelse av vilka vi är och 
den nuvarande känslan om vad man gör kan bli ifrågasatt eller förstärkt av det 
skeende som vi reagerar på. På så sätt är känslor kopplade till de berättelser, myter 
och konventioner som finns i en kultur och som leder människor i hur de ska reagera. 
Känslouttryck blir vanemässiga och typiska för en kulturell grupp vilket är en följd av 
det. Känslorna i kulturen är förknippade både med jaguppfattningen och våra 
aktiviteter. Jagbilden i sin tur är kopplad till kulturellt olika uppfattningar om 
lämpliga saker att engagera sig i. (Wetherell & Maybin, 1998:266) 
 
I det naturliga språket finns det tre egenskaper som falsifierar antagandet att språket är 
ett neutralt och icke-störande medium. Förhållandet mellan tal och handling är det 
första. Alla språkliga yttranden både säger något och gör något. Kommunikationen 
kan beskrivas som att man vill säga något, sedan kodas tanken till ord och därefter 
överförs budskapet till ett annat öra. När vi skriver och talar så agerar vi också. Den 
andra egenskapen är att språket är neutralt och osynligt. Det finns en verklighet och 
även ord som beskriver och kanske ger en sann bild av verkligheten. Mentala 
skeenden som tankar, sinnesstämningar, tolkningar och åsikter och vad språket gör är 
att förmedla den inre verkligheten. När man beskriver situationer bygger man även 
upp sin sociala värld, konstruerar och materialiserar sina liv. Prat är inte en neutral 
redovisning av vad som händer utan orden konstituerar både det personliga och det 
sociala livet. Allmänt sett så förändras utpekande uttryck med de sammanhang som de 
används i, t.ex. vid ironi. (Wetherell & Maybin, 1998:275, 276)  
 
Har man ett konstruktionistiskt perspektiv anser man att det inte finns någon 
oberoende verklighet som kan observeras. Kunskapen grundas genom och av språket. 
Enligt socialkonstruktionismen är det omöjligt att skilja på språk och verklighet då det 
inte går att tala om en verklighet utan att språket har en konstruerande roll. 
(Bergström & Boréus, 2000:23) 
 
Varför används socialkonstruktionismen som teori 
Tanken om att allting är sociala konstruktioner fungerar kring de flesta problem, så 
även på konstruktionen om godmanskapet. Behovet av en god man skulle inte uppstå 
om vi inte hade konstruerat det samhälle vi lever i och därmed är godmanskapet en 
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social konstruktion. Att det inte finns en bild av verkligheten utan att varje individ 
skapar sin egen gör att man lättare kan förstå olika synvinklar och tankesätt. Olika 
deljag som samexisterar kan bidra till förståelsen av varje människas inre värld. 
Begreppen ”personne” och ”moi” kan kanske bidra till förståelsen. Språket har 
betydelse för förståelsen av det mesta, kanske allting men mer eller mindre tydligt. 
Att tydliggöra betydelsen är alltid bra för att underlätta förståelsen av meningen.  
 
Integreringsteori 
Tanken om integrering hade sina rötter i en princip om stödet till svaga och glömda 
grupper. En motsägelse som finns i principen om stöd till de svaga grupperna kring 
personer med utvecklingsstörning är att man betraktar sig som vanlig och normal men 
lyfter samtidigt fram olikheterna i prestationsförmågan för att få rätt till stöd och 
service. Det innebär att samhället på ett sätt försöker få människor att känna sig 
vanliga genom t.ex. att ha små gruppbostäder i vanliga områden och integrerade 
klasser i skolorna medan man när man behöver stöd och hjälp måste framhäva sina 
svårigheter och allt som är olikt det vanliga. Ofta har det varit förespråkare för 
integrering som visat på att det ligger en motsättning i att vilja skapa jämlika villkor 
för människor med funktionsnedsättningar genom att skapa särlagstiftning och 
särskilda omsorger. Det i sig kan verka stämplande och därmed motverka 
integreringen. (Gustavsson, 1998:113, 115) 
 
Integrering finns i olika former, lokal, funktionell och social integrering. Lokal 
integrering innebär att personer med funktionshinder bor i samma område eller hus 
och går i samma skola som personer utan funktionshinder. Funktionell integrering 
innebär att man ska kunna använda sig av samma inköpsställen, kommunikationer och 
liknande. Social integrering syftar till att personer med funktionshinder accepteras och 
bemöts på samma sätt som andra. Bemötande blir därför en indikation på huruvida 
funktionshindrade personer är socialt integrerade i samhället. Dåligt bemötande och 
negativa värderingar är ofta orsaker till att personer med funktionshinder stöts ut. 
Motståndet som finns beror till viss del på alla människors värderingar men också på 
en bristande förståelse. Denna bristande förståelse rör hur mycket integreringen kan 
berika samhället. (SOU 1998:16, sid 79, 80)  
 
SOU-rapporten (SOU 1998:16, sid 87) refererar till Gustavsson i frågan om grannars 
bemötande av personer med utvecklingsstörning. Där konstateras att det största 
hindret för boendeintegrering är negativa attityder från omkringboende. I Sverige är 
13 % av de omkringboende negativa till att ha ett gruppboende som granne. Hindren 
för kontakt och integration är inte öppen fientlighet utan mer om att inte bli utvald för 
umgänge.  
 
Något som framgår av Gustavssons (1998:15) undersökning då han intervjuade 
personer med lindrig utvecklingsstörning och deras integrering i samhället var att 
deras sociala liv till stor del levdes i små världar. Enklaverna som han kallar nätverket 
bestod av personer som hade egna erfarenheter av utvecklingsstörning, anhöriga och 
professionella. Enklaverna utgjorde en viktig bas för att personerna skulle klara sig i 
integreringssamhället. De hölls ihop av ett eget synsätt på bl.a. konsekvenserna av och 
utvecklingsstörningen men betraktades inte som en egen gruppering. En enklav hade 
uppstått genom familjen, några professionella och kanske några kompisar på en 
träfflokal. Detta kan vara ett exempel på att det finns förutsättningar för människor 
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med utvecklingsstörning att leva bland andra utan att tvingas till ensamhet och 
isolering.  
 
En annan syn på den sociala utstötningen är den naturliga segregationen. Den 
naturliga segregationen menar att bortväljandet av umgänge är sekundärt och istället 
är valet av personer med likartade intressen och liknande primärt. Tanken bakom 
detta är att de som inte blir valda inte nödvändigtvis behöver ha en egenskap som 
diskvalificerar denne från att bli vald i alla sammanhang utan att man kommer vid 
sidan av i de prioriteringar av sin umgängeskrets som alla människor gör. 
(Gustavsson, 1998:16) 
 
Relevant för integreringen är attityderna till personer med utvecklingsstörning. En 
SOU-rapport (SOU 1998:48, sid 135) visar att det finns en misstro mot samhället, 
myndigheter och dess representanter. Misstron kommer från funktionshindrade vilket 
gör att det bör påpekas att funktionshindrade är ett vidare begrepp än 
utvecklingsstörning. Denna misstro föds i utanförskapet. Rapporten visar även att det 
har skett ett brott i utvecklingen vilket bidrar till att personers förväntningar på livet 
och deras möjligheter att förverkliga sina mål skiljer sig mer och mer. Det här gör 
också att ett positivt bemötande ses som ett undantag som hör ihop med den 
personens egenskaper snarare än ett system. (SOU 1998:48, sid 135, 136) 
 
Att lära sig mönster för sociala kontakter, hur man ska bete sig och vara, sker ofta 
utan att den som lär sig är medveten om kunskapen. Det är kunskap som ingår i 
vardagskunskapen som Bourdieu kallar doxa. De här inlärda mönstren får starkt 
inflytande över människors agerande eftersom det upplevs som det enda sättet att 
vara. Ett inlärt mönster är att man kan bibehålla distansen även när man bor fysiskt 
nära varandra. Ser man till det kan det ses som en förklaring till att integreringen är så 
svår. För även om en fysisk integrering sker i bostadsområden och på vissa 
arbetsplatser så behöver det inte påverka människornas sociala kontakter med 
varandra. (Gustavsson, 1998:17) 
 
Ett annat sätt att se på den sociala selektionen är att människor väljer och väljer bort 
sitt umgänge för att man strävar efter att bekräfta och forma sin egen identitet. Det ger 
många gånger en känsla av trygghet med likhet och därför väljer vi människor som är 
lika oss själva med t.ex. intressen eller arbete när vi träffar främmande människor. Av 
samma anledning undviker människor att umgås med de som betraktas som sämre då 
man annars riskerar att bli placerad i samma kategori. (Gustavsson, 1998: 17, 18) 
 
Gemenskap kan ske på olika villkor. Gustavsson (1998:22-24) visar på tankefiguren 
gemeinschaft och gesellschaft som bygger på en distinktion mellan individ- och 
grupporienterade samhällen. Denna skillnad bör inte ses som oförenliga utan som 
aspekter som framträder mer eller mindre synligt i samhällen. Gemeinschaft och 
gesellschaft är en utveckling mot ett mer gesellschaft eller individorienterat samhälle 
som hänger ihop med det ökande marknadstänkandet. Det individorienterade 
samhället karaktäriseras av ett annat slags språk och vilja än det grupporienterade och 
de olika samhällena bygger på olika sorters sociala gemenskaper. Gesellschaftspråket 
har ingen genuin gemenskap och uppstår när individers intressen sammanfaller men 
samvaron faller sönder om en konflikt uppstår. På det sättet är det individorienterade 
samhället en marknad inte bara för varor och tjänster utan även för sociala och 
individuella handlingar. Det sociala livet i det individorienterade samhället är av 
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ekonomisk karaktär där umgänget baseras på ömsesidiga val. Det grupporienterade 
samhället bygger på en naturlig organisatorisk gemenskap. Det traditionella 
familjelivet kan ses som en urtyp för gemeinschaft. Språket har här sin grund i 
närheten och omsorgen mellan mor och barn men också att intellektet är en  
gemensam bas. Men även i det gruppinriktade samhället kan särbehandling finnas 
inom gemenskapen. Ett exempel på detta som tas är byfånen som deltog i byns 
aktiviteter men hade en låg status och därmed särbehandlades.  
 
Varför används integreringsteorin 
Integreringsteorins syfte är att integrera personer med utvecklingsstörning med andra. 
(Gustavsson, 1998:113, 115). Genom att visa på den bristande integreringen kan man 
förstå det vilken betydelse den gode mannen har i det sociala nätverket. Det sociala 
nätverket har betydelse för relationen mellan den gode mannen och huvudmannen 
liksom det har betydelse för beroendet.  
 
Interpersonell makt 
Makt kan finnas på olika nivåer i samhället, den som är relevant här är den som rör 
förhållandet mellan två individer, t.ex. mellan den gode mannen och huvudmannen. I 
en relation mellan människor som ger och tar emot hjälp finns ett maktförhållande då 
den ene är beroende av den andra. Den här makten mellan den som hjälper och tar 
emot hjälp eller den gode mannen och huvudmannen menar Jacobsson (2000:41) att 
den sortens makt endast kan upptäckas av den som befinner sig i underläge. Av den 
anledningen kan det även vara svårt för den som har makten att acceptera att den finns 
och vad makten kan få får konsekvenser i praktiken.  
 
En ojämlikhet som förstärker maktrelationen som tas upp i en assistanssituation är att 
den som ger assistans ofta är fysiskt överlägsen assistansmottagaren. På samma sätt är 
den gode mannen många gånger intellektuellt överlägsen gentemot huvudmannen. 
(Jacobsson, 2000:41) 
 
Maktrelationer kan vara latenta. Den som innehar makt har en möjlighet att utöva 
makt utan att denne gör det. Den som är beroende kan tycka att det är svårt att hävda 
sina behov och önskemål på grund av att makten kan tas fram och finnas vid behov. 
Om åsikter och värderingar kolliderar och en konflikt uppstår kan maktförhållandet 
bli synligt. Sådana konflikter kan leda till känslor av underlägsenhet eller rädsla. 
(Jacobsson, 2000:42, 43) 
 
Makt handlar om att känna att man kan påverka sitt liv. I grunden är behovet av makt 
ett behov av inre kontroll över det egna livet. Motsatsen, maktlöshet sätter ofta igång 
andra känslor och då framför allt skam. Känner man sig maktlös en längre tid 
utvecklar man ett beroendeförhållande till personer i omgivningen. Det beroendet 
hindrar människor att fatta beslut som gynnar den egna livssituationen. Det i sin tur 
leder till att individens behov förblir otillfredsställda vilket kan framkalla känslor av 
hopplöshet, ångest, nedstämdhet och aggression riktad mot det egna jaget. (Starrin, 
2000:76) 
 
Om man hamnar i en känsla av maktlöshet för många gånger ger man upp. Det gör att 
man slutar att ta initiativ och kanske inte ens försöker använda den makt man har 
nästa gång. För att känna att det är någon idé att använda sig av sin makt måste man 
bli sedd och respekterad. (SOU 1990:19, sid 34-36) 
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Varför används interpersonell makt som teori? 
Den interpersonella makten är den makt som finns mellan två människor. När det 
finns ett beroendeförhållande mellan två människor blir makten än tydligare. 
(Jacobsson, 2000:41). Känslan av maktlöshet kan bidra till att skapa ett 
beroendeförhållande. (Starrin, 2000:76) Maktsituationer kan hjälpa till att förklara 
konflikter som uppstår vilket i sin tur bidrar till att förstå hur relationen påverkas. 
Maktsituationen hänger tätt ihop med beroendeförhållandet.  
 

Kunskapsläge 
God man 
En god man kan tillsättas av olika skäl. Den anledning som har betydelse här är då 
myndiga personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning, utvecklingsstörning, 
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte kan bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom eller sörja för sig. Detta regleras i FB 11:4. (Fälldin, 2001:18; Holmberg, 
1996:12) 
 
För att få en god man skickas en ansökan till kommunens överförmyndare eller till 
tingsrätten. Ansökan om god man får göras av personen själv men även 
överförmyndaren, föräldrar, make/maka, sambo eller en nära släkting kan göra 
ansökan. Samtycke ska lämnas av den det gäller och det är frivilligt. Kan inte 
samtycke lämnas p.g.a. personens tillstånd krävs ett läkarintyg till ansökan. Den som 
får en god man kallas för huvudman. Denne behåller sin rättshandlingsförmåga vilket 
innebär att man har kvar sin bestämmanderätt. Den gode mannen måste ha sin 
huvudmans samtycke i det som görs för huvudmannens räkning. Undantag från 
samtycket finns när huvudmannen inte kan lämnas när denne t.ex. inte kan uttrycka 
sin vilja. Den gode mannens uppgift är att ge hjälp och råd men huvudmannen kan när 
som helst gå emot den gode mannens råd. Är det inte tillräckligt med god man kan en 
förvaltare förordnas. Förvaltaren har då bestämmanderätt över huvudmannens 
egendom inom ramen för sitt uppdrag. För att en förvaltare ska ordnas ska det finnas 
risk för att huvudmannen kan komma till skada. (Leimanis Johansson, 2005; Nilsson, 
2003:19) 
 
De tre godmansuppdragen delas upp i att sörja för person, att bevaka rätt och förvalta 
egendom. Sörja för person kallas även för det sociala uppdraget. Då har man ansvar 
för att den personliga omvårdnaden fungerar. Det innebär att man ska se till att 
huvudmannen får det stöd och den hjälp som behövs i det dagliga livet. Man ska få 
känna trygghet, säkerhet och bli stärkt i sin tilltro till sin förmåga. Huvudmannens 
självständighet ska främjas. Hit hör att se till att huvudmannen får den hjälp han 
behöver från andra samhällsorgan t.ex. bostad med särskild service, daglig 
verksamhet eller att ansöka om kontaktperson för att kunna ha en bra fritid. Finns det 
brister ska den gode mannen försöka se till att de blir avhjälpta. Att bevaka rätt kan 
innebära att söka om lagliga rättigheter och att överklaga beslut. Men det kan också 
betyda att den gode mannen polisanmäler om huvudmannen har blivit utsatt för brott 
och att sälja eller köpa en bostad. Att förvalta egendom innebär att sköta 
huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna 
fickpengar, deklarera, förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter. Den gode 
mannen ska redovisa den ekonomiska förvaltningen till överförmyndaren varje år. 
(Nilsson, 2003:30, 34, 39, 76) 
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För att vara god man ska man enligt FB 11:12 vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig kvinna eller man”. (Nilsson, 2003:21) En god man får inte vara straffad för 
allvarligare brott eller ha betalningsanmärkningar. Utifrån hur uppdraget ser ut ska 
den gode mannen hålla sig informerad om sin huvudmans förhållande. För att hjälpa 
till med ekonomin kan det också vara till hjälp att hålla sig informerad om 
huvudmannens boendeförhållanden, behov av sociala kontakter och rekreation. Målet 
för godmansuppdraget är att huvudmannens levnadsvillkor ska bli så bra som möjligt, 
kunna leva självständigt och delta i samhällslivet. Meningen med uppdraget är att 
man ska kunna hjälpa till när inte huvudmannen själv klarar av att tillgodose sina 
behov och rättigheter men man ska inte ta över huvudmannens vilja. (Nilsson, 
2003:20-22) 
 
När det inte fungerar 
Att det blir konflikter mellan huvudmannen och den gode mannen är inte konstigt. 
Huvudmannen är vuxen och vanligtvis kan vuxna bestämma själva vad som är bäst 
för sig själv men om man på grund av funktionshindret saknar den förmågan kan 
meningarna lätt gå isär. Förutom personen själv kan det finnas många andra som har 
åsikter om vad som är bäst t.ex. den gode mannen, andra anhöriga, gruppbostadens 
personal, personal på daglig verksamhet, kurator eller psykolog. Alla har olika 
perspektiv och ser därför bara en del av personens liv. Juridiskt sett är det den gode 
mannen som ska företräda huvudmannen. För att kunna avgöra vad som är bäst måste 
han ha kontakt med alla dessa personer om inte huvudmannen motsätter sig det. I 
slutändan kan huvudmannen bestämma helt själv oavsett hur många som tycker 
annorlunda. Den gode mannen har skyldighet att försöka se till att brister avhjälps. 
(Penton & Skog, 1995:35, 36) 
 
Förutom konflikter kan en anledning till att det inte fungerar handla om att man 
behöver utöka eller begränsa uppdraget. Det går att ordna efter kontakt med 
överförmyndaren. Ibland kan det inträffa att den gode mannen känner sig oönskad 
eller otillräcklig, kanske har inte huvudmannen funderat igenom ordentligt innebörden 
av en god man. Fungerar det inte kan ett byte av god man vara nödvändigt. Initiativet 
till ett byte kan ske av den gode mannen, huvudmannen eller överförmyndaren. Vid 
ett byte av god man går man inte via tingsrätten utan detta ordnar överförmyndaren 
själv. (Fälldin, 2001:76, 77; Björnefeldt-Rex & Dahlstedt, 2001:25) 
 
Ett byte av god man kan vara nödvändigt dels vid konflikter men också om den gode 
mannen inte hinner med sitt uppdrag eller om den gode mannen eller huvudmannen 
flyttar långt bort. Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
har kurser för gode män där det 2003 hade deltagit drygt 2000 personer. Där tar man 
upp vad som är viktigt för att godmanskapet ska fungera. Förhållandet mellan 
huvudmannen och den gode mannen är grunden för att fungera. Ett ömsesidigt 
förtroende är nödvändigt för att personkemin ska fungera. Relationer med andra runt 
huvudmannen och kunskap är andra saker som lyfts fram som nödvändigt för ett 
fungerande förhållande. En bra kontakt med andra runt huvudmannen har stor 
betydelse för att det underlättar den gode mannens funktion men främst för 
huvudmannen. Kunskap är viktigt för att veta vad som krävs av den gode mannen. 
(Nilsson, 2003:25-29) 
 
Fungerar inte samarbetet kan man vända sig till överförmyndaren. Någon tjänsteman 
som har till uppgift att medverka till ett bra samarbete för personer runt huvudmannen 
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kan ibland också hjälpa till. Överförmyndaren har till uppgift att se till att gode män 
fullgör sina uppdrag men gör inget annat än att granska redovisningarna om det inte 
behövs. Likaså ingriper inte överförmyndaren mot passiva gode män. Misstänks att 
uppdraget inte sköts gör överförmyndaren en utredning. Den gode mannen kan få 
reducerat arvode eller skiljas från uppdraget. (Penton & Skog, 1995:36, 37) 
 
Utnyttjande 
En längtan efter en kompis kan vara så stor hos personer med utvecklingsstörning att 
man betalar ett högt pris. Ekonomiskt utnyttjande förekommer. Det handlar om en 
insikt i att alla människor inte går att lita på och att veta när man kan lita på vem är 
inte lätt. Det kan leda till en misstänksamhet mot alla människor som leder till 
isolering. Men det kan också vara svårt att se att man inte alltid får vänner om man 
alltid delar med sig av pengarna eller bjuder. Det är svårt att bedöma om någon blir 
utnyttjad eller har riktiga vänner. Att ifrågasätta någons relationer är svårt och kan 
upplevas som integritetskränkande. (Gotthard, 2002:169, 170) 
 

Tidigare forskning 
Anhörig som god man 
En stor del av de gode männen är anhöriga till huvudmannen. Det kan vara en 
värdefull tillgång, speciellt om uppdraget gäller att sörja för person då en anhörig ofta 
har värdefull kunskap om personen och vill göra en god insats för denne. För 
huvudmannen kan det vara tryggt med en bekant person. Anhöriga har många gånger 
extra engagemang för sin huvudman och kan utföra en del arbete ideellt vilket för 
utomstående goda män kan upplevas svårare. (SOU 2004:112, sid 791) 
 
I ett projekt under 1998 från Uppsala Universitet skedde 30 kvalitativa intervjuer med 
olika personer för att få olika perspektiv på godmanskap hos personer med en 
utvecklingsstörning. Intervjupersonerna hade olika roller så som representanter för 
FUB, föräldrar, anhöriga, jurister, LSS-handläggare, gode män, personer med 
utvecklingsstörning, överförmyndare och andra personer med erfarenhet inom 
området. Hos föräldrar som är gode män framgår det att en del inte vågar lämna ut 
sina barn till den hårda verkligheten och därför fortsatte det arbete som de lagt ner 
under barndomen. Föräldrar är känslomässigt berörda vilket kan göra det än tyngre att 
både orka med sina egna problem och samtidigt slåss för barnet genom 
godmanskapet. Majoriteten av de intervjuade i rapporten ansåg att föräldrar inte skulle 
vara gode män. (Ericsson & Stefansson, 1998) 
 
I en FoU-rapport från Vårdhögskolan i Växsjö (Albertsson, 1997:33, 34) tas 
godmanskapet upp ur den gode mannens synvinkel. Flera gode män i rapporten 
berättar att uppgifterna alltid har funnits där och att man bara fortsätter när barnet blir 
vuxet. Att ha ett officiellt uppdrag som god man kan vara en trygghet för båda parter 
även om uppgifterna alltid funnits där. Tryggheten finns för att man vet vem man ska 
fråga men också för att det inte är något som sköts på nåder utan något som är 
förankrat i samhället. Där tas upp att samhällets kontroll för att undvika att den gode 
mannen missbrukar sitt uppdrag kan vara bra.  
 
Penton & Skog (1995:22) framhäver saken ur förälderns synvinkel. Många föräldrar 
menar att det är naturligt att fortsätta bevaka barnets intressen även då barnet är vuxet. 
Det kan också kännas svårt att anförtro barnets ekonomi och möjligheten att påverka 
barnets levnadsförhållanden åt en främmande människa. Ibland kan det vara så att 
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anhöriga gode män visar ett större engagemang än utomstående gör. De pekar på att 
det finns fler sidor och att en del föräldrar som inte är gode män tycker det är ett stöd 
och avlastning att ha en god man att dela sitt engagemang med. Ibland kan det vara 
lättare för en utomstående som inte är lika känslomässigt berörd att driva fram 
förändringar och ställa krav.  
 
För en del huvudmän är det nödvändigt att ha en utomstående god man. Detta för att 
kunna vara självständig. De flesta föräldrar har antagligen svårt att se sina barn som 
vuxna och det blir ännu svårare när barnet har en utvecklingsstörning. Ett beroende av 
varandra kan utvecklas när barnets ekonomi är nödvändig för att föräldern ska kunna 
bo kvar. Föräldern kan också må bra av att i den mån det är möjligt bara ha rollen som 
förälder. (Nilsson, 2003:22, 23) 
 
SOU-rapporten (SOU 2004:112, sid 791) framhåller att man från överförmyndarhåll 
menar att det många gånger kan vara mindre lämpligt att föräldrar blir gode män åt 
sitt vuxna barn när denne har en utvecklingsstörning. Flera överförmyndare menar att 
många föräldrar vid barnets 18-årsdag regelmässigt går över från att vara förmyndare 
till god man. Det kan också innebära att personen bor kvar hos föräldrarna vilket leder 
till isolering. En del anhöriga kan även se ett ekonomiskt intresse i att ha barnet 
boende hos sig. Det kan leda till att barnet får svårare att lösgöra sig från relationen 
barn-förälder och aldrig blir vuxet. Finns det motsättningar mellan huvudmannens 
anhöriga finns risken att individen hamnar i kläm. Överförmyndaren menar i 
rapporten att det inte får vara svårare att avskeda en olämplig anhörig god man som 
en annan olämplig god man. (SOU 2004:112, sid 791, 792) 
 
Överförmyndarens uppfattning om nackdelarna med föräldrar som gode män delas 
inte av alla organisationer för personer med utvecklingsstörning. En del anser istället 
att det vid vissa funktionshinder kan vara främst de närmast anhöriga som kan tolka 
personens behov av hjälp. Ett förslag från SOU-rapporten är att man skulle kunna dela 
upp uppdraget så att föräldrarna sköter de personliga angelägenheterna medan en 
utomstående god man sköter ekonomin. (SOU 2004:112, sid 792-794) 
 
Albertsson (1997:34) skriver om godmanskapet i familjen där det beskrivs som 
naturligt att fortsätta med uppgifterna när barnet blir vuxet. Huvudmannen och de 
anhöriga kan se det som att någon utomstående inte har att göra med huvudmannens 
ekonomi och att det kan vara svårt med för många personer runt personen. Kring 
identiteten mellan att vara god man och att vara förälder så tar föräldrarollen 
överhanden då det är där som känslorna finns. Något som kan vara svårt för föräldern 
kan vara att ta betalt av sitt vuxna barn för något man alltid har gjort när man vet att 
barnet har en dålig ekonomi. (Albertsson, 1997:34, 37, 38) 
 
Konflikter kan finnas mellan alla huvudmän och deras gode män liksom mellan 
föräldrar och vuxna barn. Ibland kan konflikter vara ett sätt att få fram vad 
huvudmannen vill. Det kan finnas rädslor för att skapa konflikter. Det kan också 
skapas konflikter mellan den gode mannen och annan personal, ett exempel på detta 
är när någon hjälper huvudmannen för mycket. (Albertsson, 1997:40, 41) 
 
Beroende av hjälp 
Att ha god man innebär att man till viss del är i en beroendeställning till en annan 
människa. Behovet av hjälp skulle finnas även om man inte hade en god man. 
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Huvudmannen har full rättshandlingsförmåga men kan behöva hjälp med att förstå 
innebörden, kunna handla det billigaste eller betala räkningarna. Finns behov kan den 
gode mannen utföra rättshandlingar åt sin huvudman men måste då ha huvudmannens 
samtycke. Här finns ett stort ansvar att göra både det som huvudmannen vill men 
också det som kan bli bäst för huvudmannen. (SOU 2004:112, sid 276) 
 
För att få en bra självkänsla och en personlig integritet krävs att man har inflytande 
över sitt eget liv. När man är beroende av andra i det dagliga livet finns en stor risk att 
andras vilja, behov, antaganden och rutiner styr vardagen. Rutiner kan innebära 
trygghet men också leda till att individen avstår från att ifrågasätta eller ta initiativ för 
att man kanske upplevs som krävande eller besvärlig då. Det kallas för inlärd 
hjälplöshet. (Kihlman, 2004:11) 
 
I en rapport från Centrum för folkhälsoforskning skriver man om orsaker att inte 
ansöka om insatser. De anledningar som beskrivs är att man vill vara oberoende i den 
mån det går, att man inte vill belasta samhället, ekonomiska skäl, osäkerhet i kontakt 
med nya människor och bristande förståelse från tjänstemän. Alla dessa anledningar 
skulle gå att applicera på gruppen med en utvecklingsstörning som är i behov av god 
man. Man kan bara fråga sig om det finns människor som är i behov av en god man 
men som avstår för att de t.ex. vill vara självständiga. (Axelsson, Hall-Lord, Laurell, 
Magnusson och Skårberg, 1996:13, 14) 
 
Att vara beroende av hjälp kan delas in i två kategorier. En kognitiv och en emotionell 
nivå. Den kognitiva nivån är en medveten och kunskapsmässig nivå. Att anpassa sig 
är något man tvingas vänja sig vid när man är beroende av andra även om det inte 
betyder att man har accepterat det. Det kan handla om när och var man träffas och vad 
man får hjälp med. Att vara beroende kan bli till en vana. När man är beroende av 
andra kan det leda till att man känner sig utanför eller annorlunda. Den emotionella 
nivån är den känslomässiga. Trygghet kan uppstå när man vet vem man kan vända sig 
till när man behöver hjälp. Man kan ha perioder av nedstämdhet när man känner sig 
annorlunda. Andra känslor som kan komma sig av beroendet är skam, irritation och 
uppgivenhet. (Axelsson et al., 1996: 15-24)  
 
Slutligen ska tilläggas att beroende även kan vara att inte få hjälp och tvingas att be 
om hjälp då det i sådana fall blir mer frivilligt. Att vara oberoende behöver inte vara 
nödvändigt för att nå självständighet. Det beror på vad som är viktigt för varje person 
och hur varje individ värdesätter självständigheten. (Lindberg, 2001:58) 
 

Resultat 
Presentation av intervjupersonerna 
Resultatet kommer att presenteras med varje tema för sig. Först kommer en liten kort 
presentation av varje person. Intervjupersonerna är mellan 25 och 55 år. Det har varit 
tre kvinnor, Elisabeth, Sofie och Pia och två män, Jonas och Dan. Namnen är 
fingerade. De bor på en gruppbostad vilket innebär att de får en del hjälp i vardagen. I 
den här gruppbostaden har varje hyresgäst en egen lägenhet men det finns 
gemensamma utrymmen. Flera dagar i veckan äter man middag gemensamt. Om det 
skulle vara något eller att någon känner sig orolig finns någon personal som sover där. 
Alla intervjupersoner har god man, några gode män är föräldrar och några är 
utomstående gode män.  
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Intervjuerna tog ca en timme och skedde mestadels hemma hos intervjupersonerna, i 
deras lägenheter. Intervjun med Sofie skedde i ett av de gemensamma rummen som 
kunde låsas inifrån så att intervjun kunde ske ostört. Under intervjun med Elisabeth 
och Pia så ringde deras hemtelefon under samtalet. Med tanke på intervjupersonernas 
integritet stängdes bandspelaren av under den tiden som telefonsamtalet pågick.  
 
Elisabeth är i 40-årsåldern och har bott på gruppbostaden runt 20 år. Hon trivs bra där. 
Hon har en pojkvän som hon träffar på semestrarna men avståndet gör att de inte kan 
ses oftare. På fritiden umgås hon med sina föräldrar, syskon och sina systerbarn. Hon 
har även en granne som hon umgås med. Tidigare hade hon sin syster som god man 
men systern hann och orkade inte med uppdraget så idag har Elisabeth en 
utomstående god man som hjälper henne med ekonomin.  
 
Sofie är i 30-årsåldern. Hon har en mamma, styvpappa och en bror. Hon är arbetslös 
och tycker att ensamheten på dagarna är svår. Hon ska snart ut och resa med kompisar 
från FUB. Från början hade hon sin styvpappa som god man men har bytt till sin 
mamma som god man. Sofies gode man hjälper henne med räkningarna.  
 
Pia är i 35-40 årsåldern och arbetar med djur. Hon har en kontaktperson som hon går 
på bio och spelar golf med. Familjen består av Pia, hennes föräldrar, syskon, mormor 
och mostern. Kontakten med pappan och hans nya tjej är konfliktfylld. Umgänget sker 
främst med mamma, mormor och kontaktpersonen. Hon planerar att tillsammans med 
sin mamma flytta närmare Pias syster när mormodern har gått bort.  Pia tror inte att 
hennes mamma vågar inte flytta innan dess. Hon har sin mamma som god man som 
hjälper henne med ekonomin.  
 
Jonas är knappt 30 år och arbetslös. Han tycker om att resa. Ibland är de några stycken 
i gruppbostaden som gör saker tillsammans. Umgänget sker mest med familjen som 
består av föräldrarna och syskonen. En av systrarna har ett uppdrag som 
kontaktperson. Jonas har först haft sin pappa som god man, bytt ett par gånger för att 
sedan ha en utomstående god man idag som han är nöjd med. Jonas gode man hjälper 
honom just nu med ekonomin, kontakten med försäkringskassan och att ordna ett 
arbete.  
 
Dan är i 55-60 årsåldern och arbetar. Till familjen hör föräldrarna och en syster. Han 
umgås främst med sin kontaktperson på gruppbostaden och andra boende i 
gruppbostaden när de ska göra något tillsammans. Hans mamma är god man och 
hjälper honom med hans ekonomi.  
 
Tema 1: Relationen 
Relationen syftar på relationen mellan huvudmannen och den gode mannen, ibland 
har det även varit relevant med relationer till tidigare gode män. Frågor har ställts om 
vem den gode mannen är, om det har funnits en annan god man tidigare, hur 
umgänget med den gode mannen ser ut och om det finns konflikter. Följdfrågor har 
ställts utifrån vilka spår samtalet har kommit in på.  
 
Som tidigare framgått har Sofie, Pia och Dan sin mamma som god man. De upplever 
alla att det fungerar bra med att ha sin mamma som god man. Dan och Pia beskriver 
det som självklart att det är mamma som är god man. Olika tankar kommer fram. En 
mamma som god man kan vara bra för att man är van vid varandra och att mamman 
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är så snäll. Att kunna prata om allting med sin mamma är något positivt som tas upp 
vilket både Sofie och Dan säger.  
 
Det geografiska avståndet har betydelse för val av god man. För Jonas var det långa 
avståndet en del i att det inte fungerade med pappan som god man. Dan tycker också 
att avståndet till föräldrarna ibland har betydelse, framförallt är det något han har i 
åtanke när han funderar över vem som kan bli hans gode man när mamman inte orkar 
längre.  
 
Dans mamma som är hans gode man är drygt 80 år. Han är orolig för vad som 
kommer att hända när mamman inte orkar längre. Mamman har alltid funnits för Dan 
och han är undrande till vem han kommer att få vända sig till sedan och hur det 
kommer att gå.  
 
Byte av god man har några gjort. För Sofie skedde bytet från sin styvpappa till sin 
mamma men i praktiken var bytet mest på pappret då mamman ändå skötte 
uppgifterna. Därför blev det inte någon större förändring för henne vid bytet. Då 
mamman och hon hade mycket konflikter då var det inte helt lätt. För Jonas och 
Elisabeth har byte av god man inneburit en förändring för dem som inte bara varit 
positiv. När Elisabeth först fick veta att systern skulle sluta som god man tyckte hon 
det var tråkigt men visste att det blev för mycket för systern med godmanskapet, 
familjen och arbetet. Jonas har bytt god man flera gånger vilket han tycker att har 
varit jobbigt. Jonas säger: 
 

Ja, hon ville inte fortsätta. Hon sade det får jag inte mer pengar då slutar jag. 
Det var ju ett svek från hennes sida. Det var ju inte mitt fel det var kommunen 
som betalade, det var systemet. … Jag har lite dåliga erfarenheter av gode 
män. Ja, det är jättejobbigt. Men jag tycker det är bra nu.  

 
Anledningarna till att man bytt god man har varit olika. För Sofie var det att mamman 
ändå gjorde gode mannens uppgifter. Bytet för Elisabeth berodde på att systern inte 
orkade med familj, barn och en sviktande hälsa. Allt det blev för jobbigt för henne. 
Jonas har bytt god man flera gånger. Hans första gode man var hans pappa. Då tyckte 
de båda att det var bäst att byta till en utomstående. Den första anledningen som 
nämns var att han vill ha en annan relation med sin pappa än med sin gode man. Men 
det var också svårt för Jonas att åka till pappan vilket bidrog till att Jonas gjorde av 
med mer pengar än han skulle. En annan god man han hade kunde han inte lita på då 
hon glömde saker och tappade hans räkningar. Den gode mannen var också mycket 
äldre än Jonas och han vill ha någon i närliggande ålder. En god man ville ha mer 
betalt och slutade därför. Den gode mannen som han har idag är han nöjd och glad 
över att han har.  
 
Erfarenheten av den nya gode mannen har varit blandad. Jonas berättar att han fick en 
god man som var mycket äldre än honom och som glömde saker och tappade 
räkningar vilket var en försämring från pappan som han hade först. När han sedan fick 
den gode mannen som han har nu funkade det bra. Henne hade han träffat en del 
innan då hon arbetar på en servicebostad. Elisabeth beskriver sin nya gode man som 
att det tog ett tag innan de trivdes tillsammans men relationen har förändrats mycket 
till det bättre när den gode mannen har lärt Elisabeth mer. Elisabeth säger: 
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Det var lite nervöst i början bara men sedan gick det bra. Nu har det gått 
jättebra. … Då (i början av deras kontakt) slarvade jag med pengarna, tog 
slut på två dagar och hon vart jättearg då. Då gick inte bra. Det var inge 
roligt då. Sen lärde hon mig mer och mer och mer. Sedan har det blivit bättre 
senaste åren.  

 
Elisabeths kontakt med hennes syster som tidigare var god man till henne är 
fortfarande bra. Idag händer det att hon hälsar på hos systern eller så ses de på fester. 
Systern kunde inte fortsätta med uppdraget då det blev för mycket för henne med 
familj och jobb vilket blev jobbigt.  
 
Kontakten med den gode mannen sker olika mycket. Jonas träffar sin gode man någon 
gång per månad för att betala räkningar men de ses oftare då den gode mannen arbetar 
på servicebostaden. Pia, Dan och Elisabeth träffar sin gode man varje vecka medan 
Jonas ser sin gode man varje månad för att betala räkningar men de ses lite nu och då i 
området.  
 
Kontakten med den gode mannen behöver inte bara handla om det som faktiskt rör 
ekonomin. Både Jonas, Pia och Elisabeth beskriver träffarna med sin gode man som 
något väldigt socialt, man äter tillsammans, handlar och umgås. Elisabeth har varit 
hemma hos sin gode man när dennes barn fyllde år även om besöket handlade om 
ekonomin. Elisabeth säger: 
 

Vi brukar handla, billiga saker där. Det är jättebra där nere. Det är ett 
varuhus. Så kan man köpa rengöring, hårschampo och billiga saker hemma. 
Himla bra. Liten utflykt och det är lite tjejgrej. Katrine och jag och Katarina 
(en kompis) ska åka och en till. Ta lite tjejsnack, dricka lite vin, prata lite och 
ha lite trevligt. Ja det brukar vi göra.  

 
Att träffa sina föräldrar hemma hos dem kanske inte är så konstigt då de trots allt ändå 
är föräldrar. Både Elisabeth och Jonas som har utomstående gode män har varit 
hemma hos dem och ätit. Ibland har detta skett i samband med att de pratat om 
ekonomin. Dan pratar också om att han åker hem till sin mamma för att få pengar 
ibland då han måste hämta kontanter där eftersom han inte har något bankomatkort.  
 
Ibland kan den gode mannen ta kontakt med andra personer runt huvudmannen. Pia 
och Elisabeth beskriver att en del sker direkt mellan gode mannen och någon annan 
runt dem. För Elisabeth handlar det om att hennes gode man pratar med Elisabeths 
pappa då hon ska åka på en resa tillsammans med pappan. För Pia handlar det om att 
hennes kontaktperson pratar direkt med den gode mannen när de ska göra saker 
tillsammans. Pia säger: 
 

Ibland Lena ringer min mamma. Så ringer min mamma mig sen efter att hon 
har pratat med henne. Så säger hon jag ska möta henne vid tunnelbanan, 
trappen där du vet.  

 
En annan del av relationen till den gode mannan är konflikter. Dan och Pia har aldrig 
någon konflikt med sin mamma som hos båda är deras gode man. För Dan kan hans 
pappa ibland bli arg på honom om han har kommit för sent till jobbet. Elisabeths gode 
man sade till henne en del i början när hon blev god man. Det berodde på att Elisabeth 
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gjorde av med pengarna snabbt men hon tyckte ändå att det var jobbigt. De hade då 
till slut ett möte där de pratade om situationen och hur de skulle göra. Idag går det 
bättre.  
 
Jonas och Sofie pratar båda om konflikter som en del av relationen. Jonas beskriver 
det som något som hör till och att man inte alltid kan tycka likadant. Det som han 
nämner är att hans nuvarande gode man tycker att han ska spara mer pengar än han 
själv tycker. Samtidigt säger han att något av det som inte var bra när hans pappa var 
god man åt honom var bristen på kontroll och att han hade möjlighet att göra av med 
pengar.  
 
Idag har inte Sofie haft någon konflikt med sin mamma som är hennes gode man 
sedan något år tillbaka. Innan dess kunde de inte prata med varandra överhuvudtaget 
utan att de blev osams. Det som hände var till slut att Sofie fick medicin och att de 
tillsammans tog kontakt med en kurator. Idag är deras relation mer lik en 
kompisrelation. Hon tror att mammans och hennes ständiga konflikter var en 
anledning till att det från början var tänkt att styvpappan skulle vara god man. Det var 
han men det var mamman som skötte uppgifterna. När Sofie inte fick som hon ville 
eller inte nådde fram till mamman bad hon sin bror eller styvpappa om hjälp att 
medla. Sofie säger: 
 

Jag tror inte hon har lyssnat på det örat riktigt. Då vill jag tjata. För skulle 
hon inte lyssna då, då ber jag min styvpappa prata med henne, eller min bror. 
När jag känner att nej det här funkar inte, det går inte, vi kommer bara bli 
osams om vi fortsätter. Så då kan jag ringa brorsan, kan du hjälpa mig med 
morsan.  

 
Gemensamt för Pia, Elisabeth, Sofie och Jonas är att de får fickpengar varje vecka. 
Dans sätt är istället att han åker ut och hämtar pengar hos sin mamma när han behöver 
det. Sofie beskriver dessutom att hon får mer pengar när det har varit mindre 
räkningar. Det blir som en belöning för henne, har hon pratat lite i telefon så får hon 
mer pengar. Muntligt beröm får både Elisabeth och Sofie när de kan få pengarna att 
räcka hela veckan eller har gjort av med mindre pengar.  
 
De har alla gränser för när de behöver ringa sin gode man innan de gör något för att se 
om de har råd. Det handlar om allt från att man mest köper godis och viss mat själv 
och annars får hjälp av sin gode man till att köpa det mesta utom möbler eller saker 
som kostar flera tusen själv.  
 
När man inte har råd agerar de olika. För Jonas är detta med att spara pengar något 
som han och gode mannen har olika åsikter om, han vill använda pengarna nu. Det är 
något som han tar upp när samtalet rör sig kring konflikter. Han vill ha mer pengar än 
han har och då han är arbetslös har han ont om pengar. Men han tycker ändå det är bra 
på det sättet att han förut alltid var helt pank och nu har pengar även om han skulle 
önska mer. Då den gode mannen håller i pengarna så finns det lite som hon lägger 
undan så när han behöver köpa kläder så finns det pengar. Detta säger Jonas är den 
gode mannens förtjänst att det då finns pengar. Sofie blir belönad med mer pengar när 
hon gör av med mindre. Om hennes mamma som är god man säger att hon inte har 
råd så brukar hon inte kräva så mycket. Pia får alltid fråga andra människor i affärer 
vad saker kostar och få det uppskrivet på en lapp för att kunna visa mamman. Ett sätt 
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för dem för att få det billigare är att de planerar att flytta till en mindre ort när Pias 
mormor har gått bort. Flytten sker också för att komma närmare släkten.  
 
Det sociala nätverket i övrigt är olika stort. För alla är föräldrar eller syskon viktiga. 
Det kan handla om att få hjälp utöver godmanskapet men också att träffas och umgås. 
Pia och Jonas har en kontaktperson som de gör saker tillsammans med. Ibland gör 
man saker på servicebostaden tillsammans. Dan tycker mycket om dessa göromål. 
Sofie och Elisabeth är de enda som pratar om vänner. Omvänt är Sofie och Jonas de 
som pratar om ensamhet. För båda två har det betydelse att de är arbetslösa och går 
hemma  hela dagarna. Sofie har ändå kompisar som hon träffar ibland som står 
utanför grannskapet och inte har en professionell roll. Elisabeth och Jonas som båda 
har utomstående gode män tycker båda att umgänget med gode mannen är viktigt, att 
man fikar eller äter middag tillsammans. Ändå säger Elisabeth som slutkläm att 
hennes gode man är en personal.  
 
Tema 2: Beroende kontra självständighet 
Självständighet kan vara många saker. Det kan handla om att göra allting själv, även 
sådant som man kanske egentligen är för svårt med konsekvenser att man alltid är 
pank. Men likaväl kan självständighet beskrivas som att man gör det man klarar av 
och är nöjd med det som att man själv går till banken och tar ut pengar.  
 
En del av självständigheten är hur pass delaktig man är i de beslut som rör en själv. 
Beslutet i att få god man och vem denne är, är ett beslut som rör individen själv. 
Uppfattningen hur man har fått god man och sin egen del av beslutet skiftar. När 
Elisabeth fick sin första gode man, sin syster så var det servicebostaden som bestämde 
det. Hon ville ha systern och tyckte det var bra att det blev så. Sofie vet inte men tror 
att hon fick sin styvpappa för att hon och mamma hade så mycket konflikter. Att 
mamman sedan tog över uppdraget berodde på att det var hon som i praktiken skötte 
uppgifterna. Om de behövde prata fick styvpappan eller brodern ibland rycka in för att 
medla. Sofie säger att det blev så att styvpappan blev god man: 
 
 Nej, det blev så. Jag vet inte hur. Kan vara, som jag har gissat mig fram, det  

kan vara så att jag och mamma inte gick så bra överens då. Så det vart jobbigt  
mellan henne och mig.  

 
Pia ville själv ha sin mamma som god man men har aldrig tänkt på möjligheten att ha 
någon annan. Jonas har bytt god man flera gånger. När han först skulle byta från att ha 
sin pappa som god man till en utomstående var de överens om att det var bättre med 
någon annan. Vid andra tillfällen har Jonas sagt till sin gode man att det inte 
fungerade vilket gjorde henne ledsen. Även när hon blev ledsen så talade han om för 
henne att han ville ha någon som han kunde lita på. Jonas blev besviken den gången 
som den gode mannen ville sluta för att det var för dåligt betalt. Jonas har därmed 
varit väldigt aktiv i beslutet om vem som ska vara hans gode man.  
 
När ens förälder är god man finns en kontakt sedan länge. När Jonas och Elisabeth 
fick sina gode män hade de båda en kontakt med personerna sedan innan. Detta då 
bådas gode män arbetade nära dem. Trots en redan etablerad kontakt så kände sig 
Elisabeth nervös i början av hennes kontakt med den nya gode mannen. Jonas 
däremot tycker det var bra att han fick byta till den han har nu.  
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Elisabeths tidigare gode man, hennes syster hjälpte henne med räkningar, sparkontot, 
handla och att ha kontroll över ekonomin. Hennes nuvarande gode man hjälper henne 
med ungefär samma saker men idag har hon lärt sig att planera så att pengarna räcker 
hela månaden och har ett konto som hon kan ta ut pengar på själv. Jonas som också 
har bytt god man beskriver dels att det var långt att åka till pappan och att det då blev 
svårt för pappan att hålla koll på pengarna. Han har även haft andra gode män som 
inte har fungerat. Ett tag betalade han räkningarna själv och då hände det ibland att 
han missade någonting. Då var han också alltid pank. Idag har han en utomstående 
god man som hjälper honom med ekonomin och som för hans talan. Idag gör han 
mindre själv eftersom han får hjälp med räkningar och sparkontot. Det tycker han är 
bättre då hon har bättre koll på hans pengar och han har inte möjlighet att ta ut sina 
sparpengar. Att han kan spara någonting beror på att hans gode man har kontroll över 
pengarna och styr.  
 
Hjälpen man får av sin gode man gäller ekonomin för alla. Att betala räkningar är 
svårt för alla men av olika anledningar. Dan, Pia och Elisabeth har aldrig betalat 
räkningarna själv. Jonas och Sofie har båda betalat räkningar. Sofie har provat vid ett 
tillfälle vilket inte gick bra. Jonas däremot har betalat räkningarna själv. Han tyckte 
inte att det gick bra eftersom han alltid var pank.  
 
Förutom att betala räkningar, kunna spara en del till resor och liknande, så får alla 
hjälp med att ha kontroll över ekonomin och då främst utgifterna. Att kunna få hjälp 
med att hålla i pengarna beskriver Jonas tydligast: 
 

Jag har ett konto där för sparpengar. Jag vet inte vilket nummer för jag vill 
inte veta. Då kanske jag går och tar ut och då är det bättre att jag inte vet. 
Annars kanske det inte blir några pengar kvar. Maria (gode mannen) frågade 
vill du veta numret dit men jag sade nej. Jag vill ha säkert för mig själv också.  

 
Kontroll kan se ut på andra sätt. Pia köper bara godis och mat själv, annars är hennes 
mamma med och handlar. Sofie, Dan och Jonas ringer sina gode män om de vill 
handla kläder, musik eller gå ut och fika för att veta om de har pengar vilket kräver en 
viss planering.  Jonas gode man följer med honom och handlar kläder. Elisabeth får 
hjälp med att handla möbler men handlar mindre saker själv. Ibland följer hennes 
gode man med när hon ska handla kläder men hon beskriver det då som ett socialt 
umgänge, en tjejgrej.  
 
Jonas vill gärna se vad som händer med pengarna och är ofta med sin gode man. Först 
äter de middag tillsammans och sedan pratar de lite och sätter sig vid datorn. Han vill 
vara delaktig i sin ekonomi och sitter därför med.  
 
Elisabeth och Pia har speciella platser där de skriver upp eller lägger alla kvitton för 
att den gode mannen ska kunna se det sedan. Pia måste i affären fråga någon vad 
varan kostar för att själv kunna veta.  
 
Att resa är något som Sofie, Jonas och Elisabeth tar upp där den gode mannen har 
uppgiften att planera. Sofie får också hjälp med posten. Pia får hjälp med allt som rör 
banken. Jonas och Pias gode män hjälper dem med annat också. Pias gode man deltar 
i möten om hennes kontaktperson och Jonas gode man sköter kontakten med 
försäkringskassan.  
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Att kunna lita på och ha förtroende för sin gode man har betydelse för kontakten. Idag 
litar de alla fullt på sin gode man. Där den gode mannen även är mamma, hos Sofie, 
Pia och Dan talar man om allting med sin mamma. Jonas tog upp tilliten i samband 
med en tidigare utomstående god man där han inte kunde lita på henne och därför 
kunde hon inte fortsätta sitt uppdrag.  
 
Hur mycket man kan, vill och faktiskt sköter själv behöver inte stämma överens. 
Elisabeth har fått lära sig mer, Sofie vill lära sig mer om sin ekonomi medan Dan, Pia 
och Jonas tycker det fungerar bra ändå. Då Jonas tidigare har betalat räkningar själv 
kan han det men vill inte för att veta att han har pengar så han inte tar ut för mycket 
pengar. För Elisabeths del har nya kunskaper inneburit att hennes relation till sin gode 
man har förbättrats. Innan hon kunde hushålla med pengarna uppstod konflikter och 
den gode mannen sade till Elisabeth. Nu har hon tränat på att hushålla med pengar så 
att de räcker hela månaden och får beröm för att hon kan ta ansvar. Hon kan också ta 
ut pengar från bankomat själv idag.  
 
Sofie vill lära sig mer om sin ekonomi. Ett sätt att lära sig mer är att hon tänker köpa 
en bok som handlar om ekonomi som är skriven på ett lättläst sätt. Hon funderar 
också på att försöka få sin mamma som är god man att försöka lära henne mer. Sofie 
säger om att få prova och få lära sig mer själv: 
 

Vill hon säkert tänka först tror jag. Men sedan brukar hon, ja men du kan få 
prova. För det gjorde hon ju sist jag fick prova för henne och sen när jag sade 
jag skulle vilja lära mig sade jag. För om jag säger att jag vill lära mig, att 
hon sitter med mig kanske några gånger så, så tror jag. För då kan hon 
förklara ungefär exakt.   

 
Sofie provade en gång att betala räkningarna själv men då fick hon tillbaks den. 
Därför tror hon att det är bra om mamman sitter med den här gången. Om hon får lära 
sig att betala räkningarna så tror hon att hon så småningom kan klara sig utan god 
man. Den tanken skiljer sig då Jonas och Elisabeth tycker att de har stort behov av sin 
gode man och Dan och Pia har svårt att föreställa sig hur det skulle vara utan god 
man.  
 
Hämta pengar kan ske på olika sätt. Gode mannen får veta uttaget antingen nästa gång 
de ses eller genom telefonkontakt. Sofie ringer sin mamma om hon behöver veta om 
hon har pengar eller om hon kan ta ut pengar. Elisabeth och Jonas har sina fickpengar 
på ett speciellt konto som de kan ta ut från. Dan har inget bankomatkort utan får åka 
till sin mamma som är god man för att få pengar av henne. Pia hämtar sina pengar på 
banken men gör det själv. Där har banken en viktig roll att se till att hon får rätt 
summa. Efter att hon varit där ringer hon sin mamma och talar om det. Hon säger: 
 

Jag ringer mamma säger nu har jag hämtat ut pengar. Det är bra säger hon. 
Banken vet hur många pengar dem ska lämna ut. Hur många pengar till mig 
och de vet hur många pengar jag ska ha. De räknar så säger de hur många 
pengar jag får. Lämnar de till mig sedan. Det har jag gjort.  

 
Hur mycket man gör själv kan vara väldigt olika. Pia är nöjd med att hon följer med 
sin mamma till banken och skriver namnteckningen där det behövs. Jonas har gjort 
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mycket själv men känner att det är bättre idag när han har större kontroll över sig då 
han inte vet lika mycket om sin ekonomi. Elisabeth gör en del själv idag då hon har ett 
konto där hon får använda pengarna till vad hon vill. Hon har också lärt sig att planera 
så att pengarna räcker hela månaden. Dessa framsteg är hon glad över. Sofie vill lära 
sig mer men hon är inte övertygad om att hennes mamma kommer vara lätt att 
övertala om att lära henne mer. Dan beskriver sin roll som att han hämtar pengar 
hemma hos sin mamma när han behöver det.  
 
När andra saker som man behöver hjälp med dyker upp kan även andra släktingar få 
hjälpa till. Även de föräldrar som inte är gode män hjälper Sofie, Jonas, Elisabeth och 
Dan. Sofies styvpappa hjälper henne att prata med mamman som är god man. Jonas 
får ekonomisk hjälp av sina föräldrar då han själv har ont om pengar. Elisabeth ska 
följa med sin pappa på en resa utomlands och resan planeras då av pappan 
tillsammans med den gode mannen. Dans pappa sade till honom när han kom för sent 
till arbetet. För Pias del är det tvärtom, hon och mamman har bett Pias pappa om hjälp 
men han kunde inte. Istället fick en moster rycka ut och hjälpa henne så att Pia kände 
att hon behövde köpa en present som tack.  
 
Jonas syster är hans kontaktperson. För honom har kontaktmannaskapet betydelse så 
att han kommer ut mer. Sofie har också en bror som hjälper en del. Brodern skyddar 
henne om någon skulle bete sig illa mot henne och hjälper henne med saker som rör 
lägenheten och om hon behöver hjälp med annat. Sofie beskriver hur hon behöver en 
toalettsits och hur svårt det är: 
 

Då brukar jag (säga), jag behöver lite hjälp. Jag vet inte, jag kan inte det. 
Snälla, kan du hjälpa mig. Så jag ska få en toalettsits av honom nu. Jag kan ju 
inte när man kommer ner till en sån affär, jag sade vad är det för modell 
ungefär, då står man där och inte vet någonting.  

 
Att få hjälp av andra beskrivs på olika sätt. Som det syns i citatet ovan ber hon sin 
bror om hjälp ibland. I gengäld fick brodern låna hennes vind. Jonas tycker inte om att 
behöva få ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Han är nästan 30 år och vill klara sig 
själv. När Pia fick hjälp av en moster köpte hon en present som tack. Dan hjälper sina 
föräldrar med att kratta löv på deras sommarställe. 
 
Elisabeth och Sofie säger båda att de får beröm när de har varit duktiga. För Sofie 
handlar det om när räkningarna är mindre. Elisabeth får beröm när hon planerar sin 
ekonomi. Idag är det så att den gode mannen får säga att hon får unna sig saker istället 
för att säga till henne för att inte pengarna ska ta slut med det samma. Berömmet 
lyfter båda fram som något positivt som får dem att fortsätta. Jonas säger att han vill 
ha en morot kring sökandet efter ett arbete men syftar då på att bli garanterad ett 
arbete. Elisabeth och Sofie har båda fått lära sig mer om sin ekonomi. För Sofie 
handlar det om att ringa mindre i telefonen. Då ber hon istället andra att ringa henne. 
Elisabeth har lärt sig mer om att se till att pengarna räcker. Till och med så långt att 
hennes gode man säger att hon får unna sig lite ibland.  
 
Dan tar upp att han ska prata med någon personal på servicebostaden om vad som 
händer när hans mamma inte längre orkar vara god man åt honom. Att prata med 
personalen gör han själv men han har även pratat med sin mamma om det tidigare. 
Det Pia lyfter fram som positivt som hon gör själv är att hon följer med sin mamma 
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till banken och skriver under. Att gå själv till banken och ta ut pengar gör hon ibland 
vilket hon också tycker är bra. Samtidigt tycker hon bättre om när mamman följer 
med då hon får sällskap och det blir trevligare.  
 
Tema 3: Fördelar och nackdelar med att ha en förälder som god man 
Vad som var fördelar och nackdelar med att ha en förälder som god man framkom 
mestadels på ett indirekt sätt genom samtalen. Jonas är den enda personen som direkt 
reflekterar över pappans roll som pappa och god man. Idag har Pia, Sofie och Dan sin 
mamma som god man medan Elisabeth och Jonas har utomstående gode män. 
Elisabeth har bytt från att ha sin syster som god man till att ha en utomstående god 
man. Jonas har bytt från sin pappa till utomstående gode män.  
 
Varken Pia eller Dan tror att gode mannens dubbla roller som både god man och 
mamma har haft någon betydelse. Elisabeth tror inte heller att systerns tidigare dubbla 
roller har haft någon  betydelse. Sofie vet inte varför hon fick sin styvpappa som god 
man först men tror att hon fick honom för att hon och hennes mamma hade så mycket 
konflikter. När mamman ändå skötte uppgifterna med styvpappan eller brodern som 
medlare gjorde att mamman tog över uppdraget. Jonas hade från början sin pappa som 
god man men upptäckte att svårigheterna att ta sig till pappan bidrog till att pappan 
inte kunde ha tillräcklig kontroll över Jonas pengar vilket gjorde att han var pank. 
Neutraliteten till pengarna kunde inte pappan ha och då var det bättre med en 
utomstående god man. Jonas säger: 
 

Det där med neutral kanske. Neutral gentemot pengar och så. Det var väl så 
här att jag gjorde av med för mycket pengar förmodligen. Jag har inte så 
mycket koll på det där. Han var där och jag var här. Jag kunde lätt få ut mer 
pengar än jag skulle osv. för att ha mer koll på det är det bättre att ha någon 
annan istället.  

 
Elisabeth och Jonas har bytt från en nära anhörig till en utomstående god man. 
Elisabeth bytte från sin syster för att systern inte orkade längre. För systern blev det 
för mycket med arbete, familj, en egen sviktande hälsa och uppdraget som god man. 
Precis som för Elisabeths syster så upplevde Jonas pappa att det blev för mycket med 
godmansuppdraget. Jonas var överens med sin pappa om att det var bättre med någon 
annan. Jonas säger: 
 

Så är det inte så bra kanske att ha både gode man och pappa. Gode man och 
far samma person, man vill ha lite, en annan relation med sin far än vad man 
har med gode mannen. Jo, jag tyckte, vi var överens om det att det var svårt 
att hålla koll osv. det var bättre att splitta.  

 
Kring kontrollfunktionen som de gode männen har ser det olika ut. Dan får hämta sina 
pengar hemma hos sin mamma. På det sättet har Dans gode man mer kontroll över 
pengarna än Jonas pappa hade när denne var god man. Pia, Sofie och Elisabeth har 
något mellanting där de ringer sin gode man i samband med att de har tagit ut pengar 
men det finns ändå en viss kontroll då.  
 
Både Jonas och Elisabeth fick förändringar när de bytte god man från en nära anhörig 
till en utomstående. För Elisabeths del kom förändringen i och med att hon fick lära 
sig att hushålla med pengarna så att de räckte hela månaden. Jonas har haft det lite 
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annorlunda. Han fick fortsätta sköta räkningarna själv även när han fick sin första 
utomstående gode man. Den gode mannen trivdes han inte med och han var ofta pank, 
precis som när pappan hjälpt honom. När han fick den gode mannen som han har idag 
tog hon över betalandet av räkningar och såg till att det fanns ett sparkonto som Jonas 
inte ville ha tillgång till. Då blev mycket bättre.  
 
Ser man till de andra två utomstående gode männen som Jonas har fått pröva fanns 
flera negativa saker. Saker som har betydelse var att åldern var liknande, att den gode 
mannen inte har för mycket egna problem, att denne går att lita på och att man passar 
ihop. Den sista och nuvarande utomstående gode mannen fungerar bra. Hon är i 
liknande ålder och de fungerar bra ihop. När Jonas bytte god man till den nuvarande 
så var det en person som han redan kände till lite grann och likadant var det för 
Elisabeth.  
 
Något som försvårar godmanskapet och att få hjälp är när det finns konflikter. Sofie 
hade många konflikter med sin mamma som var så djupa att de inte kunde prata med 
varandra. Brodern eller styvpappan fick då gå in och medla. Mellan Pias föräldrar 
finns en spänd stämning som hon också upplever. Den stämningen gör att hon inte 
alltid vill träffa sin pappa samtidigt som hon vid andra tillfällen vill ha hjälp från 
honom.  
 
Att ha sin mamma som god man tycker Pia är bra vilket hon numer delar med Sofie 
och Dan. Pia tycker det är bra att ha mamman som god man för att hon är snäll, de är 
vana vid varandra och att de aldrig har några konflikter. Pia syftar på godmanskapet 
och säger slutligen:  
 
 Hon tycker om att hjälpa till och så.  
 
För Dans del innebär godmanskapet en del funderingar. Hans mamma blir äldre och 
kanske inte orkar hela livet. Funderingar rör hur länge hon orkar, vad som händer 
sedan och vem han då ska vända sig till.  
 
Döden har betydelse även för Pia. Hon och hennes mamma kommer att flytta närmare 
andra släktingar när mormodern dör. Pia kommer att flytta när mamman flyttar och 
mamman vill inte lämna mormodern själv då hon kanske skulle känna sig ensam.  
 

Analys 
I det här avsnittet kommer socialkonstruktionismen, integreringsteorin och begreppet 
makt att användas för att kunna besvara frågeställningarna. Frågeställningarna liknar 
temana och lyder: hur påverkas relationen mellan ett vuxet barn och föräldern när ena 
föräldern verkar som god man åt sitt vuxna barn, hur upplever personen sitt beroende 
till föräldern när denne är god man och vilka fördelar och begränsningar kan finnas 
när den gode mannen är en förälder åt sin huvudman. Varje frågeställning kommer att 
besvaras var för sig men på många fronter går de i varandra. Först kommer det att kort 
tas upp om utvecklingsstörningens betydelse.  
 
Utvecklingsstörningens betydelse 
Intervjupersonerna har en utvecklingsstörning. Det innebär att begåvningen är nedsatt. 
Hur mycket och på vilket sätt är naturligtvis individuellt. Det ger svårigheter med att 
uppfatta och förstå tiden, rumsuppfattningen, abstrakta saker, kvantitet, 
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orsakssamband och symboler. När man har en utvecklingsstörning kan man ha svårt 
med korttidsminnet. (Göransson & Wallgren, 1988, sid 9-11; Molander, 1989, sid 27-
30, 72) 
 
Om man har en måttlig utvecklingsstörning förstår man konkreta och enkla saker. 
Man förstår talat språk, bilder och känner igen närmiljön runt bostaden och 
välbekanta saker. Tid, pengar och orsakssamband kan vara svårt att förstå liksom det 
kan vara svårt att sätta sig in i situationer som man inte själv har varit med om. Har 
man en lindrig utvecklingsstörning klarar man en hel del själv. Man kan ofta läsa 
enklare texter och förstå pengar i kontanter. Addition och subtraktion kan man kunna 
medan procent och att jämföra varors pris och utgångsdatum är för svårt. Kontokort 
kan också vara för abstrakt. Att förstå skillnader och likheter kan ta längre tid.  
(Nilsson, 2003:13-15; Hammarström, 2004:9) 
 
Kopplar man detta till behovet av god man behöver man komma ihåg hur mycket 
pengar man har och komma ihåg hur mycket man kan använda. Man måste också 
kunna se samband och ha en överblick över sin ekonomi när man handlar, speciellt 
vid dyra varor. Överblicken måste räcka så långt att man kan planera sina inköp för en 
hel månad och se att om det är knappt om pengar kan man t.ex. inte köpa kläder just 
då. Man måste kunna förstå skillnader i pris och kvalitet. För att förstå en del post och 
kunna betala räkningar måste man kunna läsa. Man måste också kunna veta vilken 
post som går att slänga direkt och vilken post man ska läsa noggrant. Allt det kan vara 
svårt när man har en utvecklingsstörning och gör att den gode mannen är viktig. 
 
Hur påverkas relationen mellan ett vuxet barn och föräldern när ena föräldern 
verkar som god man åt sitt vuxna barn? 
Integreringsteorins syfte är att integrera bland annat personer med utvecklingsstörning 
med personer utan utvecklingsstörning. Intervjupersonerna bodde i en servicebostad 
men i ett område där andra människor bor vilket är den lokala integreringen. 
Beroende på hur stort område man ser till är integreringen olika stark. Inom 
bostadsgruppen finns gemenskap och därmed en sorts integration. Samtidigt brister 
integreringen på det sättet att de boende har en utvecklingsstörning men inte 
personalen. Personalen finns till för de boendes skull.  
 
Ser man till det sociala nätverket och den sociala integreringen är de dåligt 
integrerade. Föräldrar och syskon var viktiga för alla intervjupersoner liksom den är 
för de flesta människor. Ibland ses man för att träffas och umgås men ibland ses man 
för att man behöver hjälp utöver godmanskapet. Godmanskapet i sig är även det ett 
skäl att träffas. De man träffar förutom familjen är främst professionella i olika 
sammanhang. Förutom familjen gör man saker tillsammans i servicebostaden och har 
en del gemensamma måltider. Det bidrar till att upprätthålla sociala kontakter men 
man umgås ändå med andra personer med utvecklingsstörning och även om 
servicebostaden är integrerad i ett område med andra människor så tycks det vara en 
isolerad ö.  
 
Sofie och Elisabeth är de enda som pratar om att de har vänner. Sofies vänner 
kommer från arbetet och Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 
Det innebär att en del av vänkretsen också är personer som har utvecklingsstörningar. 
Full integration kanske är att man har en bekantskapskrets som består av olika 
människor. De som pratar om ensamhet är Sofie och Jonas där de båda är arbetslösa. 
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Samtidigt kan det bero på att ensamhet är något abstrakt och kan vara lättare att känna 
än att förstå innebörden av ordet. Den sociala integreringen syftar även till att 
personer med funktionshinder accepteras och bemöts på samma sätt som andra. Dåligt 
bemötande bidrar till att stöta ut personer med funktionshinder ur gemenskapen. Det 
kan kanske kopplas till viljan att delta och följa med till t.ex. banken. Pia tycker om 
att följa med sin mamma till banken och påpekar att hon gått till banken och tagit ut 
pengar själv. Då hon gärna gör detta kan man anta att bemötandet har varit positivt för 
henne vilket gör att den sociala integreringen är god.  
 
Umgänget med den gode mannen har betydelse. Elisabeth och Jonas är de som har 
utomstående gode män och båda framhäver umgänget med den gode mannen och att 
det är något mer än ett uppdrag för denne. Att träffa föräldrarna skulle man kanske 
gjort ändå om det inte finns för mycket konflikter Att umgås med någon annan ger 
både nya kunskaper då den gode mannen är utomstående för båda parter och 
förebygger eller bekräftar fördomar. Dessutom utökar man det sociala nätverket även 
om integrationsaspekten finns även om det är ytterligare en professionell.  
 
Konflikter med den gode mannen var en del under relationstemat. Varken Dan, Pia 
eller Elisabeth hade några konflikter med sina gode män. Här kan man fråga sig 
vilken roll som utvecklingsstörningen och personernas ålder hade i sammanhanget. 
De som beskrev konflikter var yngre än de övriga, Sofie och Jonas. Jonas har numer 
en utomstående god man som han ibland tycker vill spara pengarna för mycket. Han 
beskrev konflikter som en naturlig del av alla relationer. Sofie hade tidigare många 
konflikter med sin mamma som är och var hennes gode man. Lägger man ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt på det ser man att känslorna som finns i konflikterna 
innefattar tankar som härstammar från sätt att handla på som står för vem man är. 
Känslouttrycken i konflikterna blir vanemässiga för kulturella grupper så som en 
åldersgrupp. (Wetherell & Maybin, 1998:266) 
 
Ser man relationen mellan den gode mannen och huvudmannen så är det en 
maktsituation. Den gode mannen ska hjälpa huvudmannen och är intellektuellt 
starkare än denne. När värderingar och åsikter kolliderar uppstår lätt en konflikt och 
då kan maktförhållandet bli tydligare. Makt handlar om att man känner att man kan 
påverka sitt liv. (Jacobsson, 2000:41-43; Starrin, 2000:76) 
 
Har man en förälder som god man kan det innebära, som det kanske blev för Jonas, att 
föräldern inte utövar den makt som denne är tilldelad genom godmanskapet. Med de 
gode mannen han har idag har han större makt då han kan påverka mer vilket får som 
konsekvens att han har pengar kvar. Men makten syns också genom att Dan måste åka 
hem till sina föräldrar och hämta ut pengar och allas gode män i mer eller mindre 
omfattning är med i inköpsbeslut. Det påverkar givetvis relationen.  
 
Hur upplever personen sitt beroende till föräldern när denne är god man? 
Socialkonstruktionismen menar att allting konstrueras utefter tid och rum. Planterar 
man den tanken på godmanskapet så kan behovet av god man liksom den gode 
mannens uppgifter vara socialt konstruerade. Att det eventuellt kan bli ett problem att 
ha en förälder som god man kan ses som att det i det här samhället är individualistiskt. 
Det i sin tur innebär att man ska klara sig själv och speciellt som vuxen förväntar sig 
omgivningen att man ska klara av att skaffa ett arbete, själv ta hand om sin ekonomi 
och själv bevaka sina rättigheter. Dels försvåras detta i och med att utvecklings-
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störningen blir ett stort hinder då samhället kräver att man kan t.ex. jämföra priser i 
affären och förstå innebörden av ett bankomatkort. Detta kan alltså kallas för en 
institution då de allra flesta delar uppfattningen att man som vuxen ska klara av att 
t.ex. betala räkningar själv. Hur det är och hur man gör blir fakta som är en del av 
verkligheten. Då många inte klarar av detta själv krävs en anpassning t.ex. genom god 
man. (Bergmark & Oscarsson, 2000:143-145) 
 
Det kan också vara en förklaring till att Jonas har försökt betala räkningar själv liksom 
att Sofie vill kunna mer. Även när Jonas hade sin pappa som god man tog han ut mer 
pengar än han hade och betalade räkningarna själv. Det kan ses som en vilja att vara 
självständig gentemot sina föräldrar. Idag fungerar Jonas ekonomi bättre när han har 
en utomstående god man där kontrollfunktionen är större.  
 
Makt handlar många gånger om att känna att man kan påverka sitt liv och därmed är 
det ett behov av inre kontroll. När man en längre tid känner sig maktlös kan man 
utveckla ett beroendeförhållande till personer i omgivningen. Känslor av maktlöshet 
gör att man lätt slutar att ta initiativ. (Starrin, 2000:76; SOU 1990:19, sid 34-36) 
 
Att inte vara beroende av andra kan vara ett sätt att få känna att man har makt över sitt 
liv. Ser man till hur den gode mannen tillsattes och vilken delaktighet huvudmannens 
hade i beslutet finns både passivitet och en stark vilja och medvetenhet om att man får 
bestämma själv vem man vill ha. I beslutet kring Elisabeths gode man var det 
personalen i servicebostaden som beslutade att systern först skulle bli god man vilket 
Elisabeth ville och tyckte var bra. Sofie vet inte men tror att hon först fick styvpappan 
som god man på grund av hennes och mammans konflikter. Bytet av god man skedde 
för både Sofie och Elisabeth på grund av den gode mannen. Pia ville ha sin mamma 
som god man men har heller inte övervägt möjligheten att ha någon annan. Hos alla 
tre ser man en passivitet i beslutet av god man som kanske härstammar av att många 
andra har försökt hjälpa till och bestämma åt dem då andra kanske tror sig ha bättre 
vetande. Så småningom kan en känsla av maktlöshet uppstå och då slutar man 
engagera sig i besluten som rör en själv.  
 
Jonas är den som är medveten om sin makt att påverka sin situation. Detta trots att 
även han har många runt sig. När han ville byta från pappan till en utomstående kan 
det ha underlättat att pappan också tyckte att ett byte var bäst. Man kan också tänka 
sig att åldern och antalet erfarenheter av att inte komma till tals har betydelse. Kanske 
har Jonas som är bland de yngre inte känt sig maktlös tillräckligt många gånger för att 
sluta att ta initiativ utan att han rentav har vunnit makt genom att han har kontroll över 
sitt liv genom att släppa delar av kontrollen.  
 
Detta kan man även se ur en socialkonstruktionistisk synvinkel där man betonar de 
ekonomiska, politiska, kulturella och historiska aspekternas betydelse för den egna 
verkligheten. Man menar också att individen och kontexten påverkar varandra 
ömsesidigt. (Payne, 2002:47, 59, 60) 
 
Här ser man tydligt att individen påverkas av känslan av att ha eller att inte ha makt 
liksom möjligheten i sammanhanget påverkar den känslan tillbaka. Likaså kan man 
anta att omgivningen har betydelse för viljan av att klara sig själv. Sofie och Jonas 
som är yngst har båda försökt klara att betala räkningar själv, Jonas har insett att han 
inte klarar allting medan Sofie tror att hon klarar mer om hon får hjälp på vägen. Här 
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kanske föräldraskapet och den nära relationen påverkar då varken Dan, Pia eller Sofie 
beskriver sin delaktighet som särkilt stor. Elisabeth och Jonas har sedan de bytt till en 
utomstående god man fått lära sig mer och känner därmed också att de har en större 
kontroll. För Elisabeth visar det sig i att hon har en bättre relation till sin gode man 
sedan hon fått lära sig att hushålla med pengarna lite mer. För Jonas del ligger 
kontrollen i att han vet att hans gode man ser till att han har lite pengar och att han 
inte kan ta ut så mycket och ofta som han skulle vilja. Sofie har visserligen en önskan 
om att lära sig mer men hon är också osäker på om mamman skulle uppskatta idén.  
 
Valet av att ha en anhörig förälder som god man eller en utomstående god man 
handlar om integreringsteorins sociala selektion. Man väljer och väljer bort sitt 
umgänge för att forma sin identitet. Ofta ger det en känsla av trygghet med likhet 
vilket gör att man ofta väljer att umgås med någon som liknar en själv. (Gustavsson, 
1998:17, 18) 
 
Kanske kan det ge en syn på varför en förälder kan vara bra som god man då 
släktskapet gör att man har vissa likheter. Samma anledning gör att man undviker att 
umgås med de som betraktas som sämre då man inte vill riskera att bli placerad i den 
kategorin. Det kan förklara att umgängeskretsen främst rör familj och andra personer 
med utvecklingsstörning. Med tanke på att tankarna om integrationens betydelse dök 
upp på 70-talet har åldern betydelse. Sofie och Jonas är de yngsta och kan ha fått 
integrationstankarna som mer självklara då de växt upp när dessa tankegångar var 
etablerade i samhället.  
 
Vilka fördelar och begränsningar kan finnas när den gode mannen är en 
förälder åt sin huvudman? 
Både Jonas och Elisabeth har bytt från att ha en nära anhörig, en pappa och en syster 
som god man till att ha en utomstående. Hos bådas gode män blev godmansuppdraget 
för mycket. Idag är båda nöjda med sin gode man även om Jonas råkat ut för de som 
fungerat sämre emellan. Ser man till integreringsteorin så har både Jonas och 
Elisabeth ett umgänge med den gode mannen med utflykter och middagar 
tillsammans som betyder mycket. Att åka hem till föräldrarna som de andra gör 
kanske är mer självklart och det är antagligen något de skulle ha gjort oavsett om 
föräldern var god man eller ej. Genom att ha en utomstående god man utökas 
nätverket och man har en kontakt som betyder mycket även om det är en professionell 
kontakt. Integreringen har här en positiv effekt.  
 
Ser man till makten och den kontrollfunktion så har alla gode män en viss överblick 
över huvudmännens uttag. Dan måste åka hem till sina föräldrar för att hämta pengar 
hemma hos dem. Pia, Sofie och Elisabeth handlar mindre saker själv men har med sig 
sin gode man vid större köp. De tre ringer alla sin gode man när de har tagit ut pengar. 
Så gör också Jonas men han vill också ha ett konto som han inte har tillgång till för att 
känna sig lugn i att han inte kan ta ut mer pengar. Alla gode män har här makt. 
Kontrollfunktionen och makten har en positiv funktion som finns oavsett föräldraskap 
eller inte.  
 
Hur mycket man själv kan om sin ekonomi kan ses både ur ett maktperspektiv och 
med hjälp av integreringsteorin. Klarar man mer själv blir skillnaden mellan en själv 
och de som inte har någon utvecklingsstörning något mindre och man kanske känner 
sig mer integrerad. Det i sin tur kan bidra till att minska klyftorna mellan personer 
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med och utan en utvecklingsstörning då det blir en skillnad mindre. Däremot om man 
gör mer själv än man klarar av uppnår man inte det då risken är stor att ekonomin 
kommer i gungning och man kanske hamnar ännu längre vid sidan av det normala. 
Klarar man mer själv har man större makt att påverka sin egen situation och känslan 
av att ha makt blir då större. De som har fått lära sig mer själv är främst Elisabeth men 
också Jonas på det sättet att han inte vill ha kontroll över alla konton. Båda har 
utomstående gode män. Sofie vill lära sig mer men tror inte att mamman kommer att 
tycka om idén.  
 
Att lämna över delar av makten till den gode mannen är inget som de tycks bekymra 
sig över. Alla litar fullt på sin gode man oavsett om denne är förälder eller 
utomstående. Jonas har visserligen haft en utomstående god man som han inte litade 
på men det var också ett av skälen till att han bytte. Till viss del kan tilliten till den 
gode mannen ha en socialkonstruktionistisk förklaring då man ska lita på den som tar 
hand om ens pengar och att ha en god man är inte något konstigt inom service-
bostaden och bland andra som har utvecklingsstörningar. Man kan också se tilliten ur 
ett maktperspektiv då godmanskapet bygger på samarbete mellan den gode mannen 
och huvudmannen eftersom det är frivilligt. Om tilliten inte finns kanske huvud-
mannen inte alltid vågar säga det, speciellt svårt kan det vara om det är ens förälder då 
man kanske som kulturen säger vill fortsätta ha en bra kontakt med föräldern.  
 
Saker som kommit upp som har betydelse är åldern. Jonas ville byta till en god man 
som var närmare honom i ålder. Kanske gör närheten i ålder att den gode mannen inte 
utövar sin makt på samma sätt vilket gör att relationen och samarbetet fungerar bättre. 
För de som har en förälder som god man är det en åldersskillnad vilket blir tydligast 
för Dan som har dubbla orosmoment i och med att mamman blir äldre. Dels finns 
oron över mamman och dels över vad som händer med honom och hans ekonomi.  
 
Konflikter är också en bit i relationer. Jonas och Sofie är de som själv tagit konflikter 
med sina föräldrar. Dan, Pia och Elisabeth har inte tagit konflikter när föräldern och 
systern var god man. Kanske har makten betydelse, man är rädd att få sämre kontakt 
med sin förälder/syster och gör därför som denne säger. Pia tycker också att ett skäl 
till att det är bra med mamman som god man är att de aldrig har några konflikter. 
Jonas tar konflikter och Elisabeth har inte heller haft en smärtfri relation till sin 
nuvarande utomstående gode man. Kanske är det lättare att säga sin mening när man 
vet att relationen kan bli sämre och i värsta fall går det att byta god man. Med detta 
ser man att det finns både fördelar och nackdelar med att ha en förälder som god man.  
 

Diskussion 
Sammanfattning av resultaten utifrån frågeställningarna 
Relationen mellan föräldern och huvudmannen då föräldern är god man, påverkas om 
den gode mannen inte orkar längre och behöver lämna över uppdraget till någon 
utomstående. Speciellt tungt kan det bli när det finns mycket känslor inblandade. Man 
kan också undra om faktumet att ens pappa eller syster inte orkar hjälpa en har 
betydelse för relationen.  
 
Ett annat skäl till att byta god man är att man vill ha en annan relation till sin förälder 
än till sin gode man. Man kan vilja ha en god man som var neutral till pengar. Denna 
kunskap påverkade antagligen relationen och ledde till ett byte.  
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Konflikter påverkar relationen och om det finns konflikter mellan huvudmannen och 
det gode mannen kan motivationen till att hjälpa minska hos den gode mannen. Finns 
det mycket känslor som när det även är en relation mellan förälder och barn så kanske 
risken ökar eller att man utför uppdraget pliktskyldigast. Det skulle kunna inverka 
negativt på huvudmannens levnadsvillkor. Är huvudmannen samtidigt beroende av 
den gode mannen kanske det gör att man fortsätter men att man skulle haft en bättre 
relation till föräldern om denne inte hade varit god man.  
 
En annan sak som påverkar relationen är hur ofta man ses. Är huvudmannen beroende 
av den gode mannen tvingas man ses en del. Det kanske kan vara ett hinder för att 
kunna utveckla relationen med sina föräldrar då konflikter ibland kan utmynna i något 
positivt. Finns ett beroende kanske man inte vågar ge utrymme för konflikter.  
 
Kring personens upplevelse av beroendet till föräldern när denne är god man kan man 
tänka på att det fysiska avståndet till den gode mannen har betydelse för att det ska 
fungera bra. Det kanske gör att föräldern inte vågar eller vill flytta om den skulle vilja 
det. Att få hjälp av sin förälder upplevs bra men man har inte alltid reflekterat över att 
det finns ett beroende av varandra. Sofie uttrycker att hon vill lära sig mer om sin 
ekonomi men att hennes mamma inte skulle uppskatta den idén. Kanske skulle det 
vara lättare att lösa med en utomstående god man som inte har lika mycket känslor 
inblandade, speciellt som deras relation har präglats av en hel del konflikter. 
Beroendet skulle antagligen inte finnas då och Sofie skulle lättare våga framföra idén. 
 
Fördelarna med att en förälder är god man finns men nackdelarna väger tyngre. Att 
vara van vid mamman upplevs som positivt och kanske ger en känsla av trygghet. 
Likhet i ålder har betydelse för att samarbetet ska fungera. När mamman inte längre 
orkar vara god man då hon har kommit upp i åren kan ge huvudmannen flera saker att 
oroa sig över. Dels att mamman blir äldre och inte orkar hur länge som helst men 
också vad som händer med den egna ekonomin och sin egen framtid.  
 
Konflikter kan uppstå genom att man har olika åsikter om pengar, speciellt när 
känslor finns inblandade som vid föräldraskap, vilket kan förstärka beroendet men 
också finnas i många relationer. Blir konflikterna för många kanske man inte vill ha 
lika mycket kontakt med den gode mannen. Att kontakten med föräldern blir lidande 
för att man har varit bundna vid varandra är inte roligt.  
 
När föräldern är god man kan denne ha svårare att fylla sin kontrollfunktion, speciellt 
om huvudmannen vill vara självständig gentemot föräldrarna. Att då ha en 
utomstående god man kan underlätta.  
 
Slutsats 
Att ha en utomstående god man är bättre än att ha en förälder som god man. Undantag 
finns alltid. Att ha en förälder som god man ger ibland en negativ inverkan på 
relationen. Relationen mellan den föräldern som är god man och barnet kanske kunde 
ha varit bättre om det vuxna barnet slapp stå i beroendeställning till sin förälder 
genom godmanskapet. Beroendet till föräldern ökar när denne är god man och 
försvårar därmed möjligheten att vara självständig. Alla utomstående gode män är inte 
heller bra men det kan vara lättare att säga vad man tycker och att byta till någon 
annan då. Sist måste man tänka på att vem som är bäst handlar om vilka personer det 
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är, men att för nära relationer som vid föräldraskap ofta försvårar då det blir en 
beroendeställning.  
 
Relation till tidigare forskning 
Att det finns olika åsikter om ifall föräldrar ska vara gode män bekräftas här då både 
positiva och negativa faktorer har kommit fram. SOU-rapporten (2004:112, sid 791-
793) visar att när föräldrar fortsätter med uppgifterna som god man även efter 
myndigheten så kan det bidra till isolering. Positivt med att ha en förälder som god 
man är att det kan vara tryggt.  
 
De utomstående gode männen har här haft en värdefull funktion i det sociala 
nätverket vilket inte föräldrarna haft på samma sätt. När de sociala kontakterna inte är 
allt för många kan en person till vara positivt. Samtidigt kan man se att det är många 
olika människor och många människor att vänja sig vid som personal i 
servicebostaden, kontaktpersoner och gode män. Att ha en utomstående god man kan 
vara bra men det kanske blir rörigt med för många hjälpande personer som har olika 
uppgifter. Ibland kanske även hjälpande personer drar åt olika håll för att man har 
olika tankar och perspektiv. Att någon personal som redan finns tar uppdrag som god 
man kan då vara positivt för att man har träffat personen i andra sammanhang förut 
och känner personen. Tryggheten som finns vid föräldrarna kan uppstå även med 
andra människor. 
 
Trygghet som bygger på rutiner har en baksida och kan leda till att individen avstår 
från att ifrågasätta eller ta initiativ. Det kan ha bidragit till att personerna här har 
undvikit konflikter, inte tänkt på att man kan ha en utomstående god man och att man 
inte har varit så aktiv i beslutet om vem som skulle bli god man. Den passiviteten har 
antagligen ökat beroendet av hjälp. (Kihlman, 2004:11) 
 
Föräldrar har en massa känslor inblandade då anhörigrelationen har funnits länge och 
ofta rymmer många sammanhang, det gäller även för syskon. Ett par gode män har 
här lämnat över sitt uppdrag till en utomstående god man. Hos båda har det funnits 
flera skäl men man kan anta att det blir tyngre när man engagerar sig känslomässigt 
också. Att det kan bli för tungt när man har känslor med i godmanskapet och  
samtidigt har egna problem bekräftas i studien från Uppsala Universitet där man bl.a. 
intervjuat föräldrar som är gode män. I den studien ansåg många att föräldrar inte ska 
vara gode män. (Ericsson & Stefansson, 1998) 
 
Penton & Skog (1995:22) visar ur förälderns synvinkel att det kan vara svårt att lämna 
över uppgifter som den gode mannen ska sköta till någon man inte känner. De menar 
också att anhöriga ibland visar större engagemang än utomstående gode män gör och 
att en del föräldrar tycker att det kan vara bra att ha den gode mannen som stöd.  
 
Om den som blev god man hade arbetat med huvudmannen tidigare i t.ex. bostaden 
kanske föräldrarna lättare kan känna sig trygga i att lämna över ansvaret för barnets 
ekonomi till någon annan. Samtidigt måste alla relationer börja någonstans och tilliten 
är ofta en förutsättning för att det ska fungera bra. De utomstående gode män som har 
funnits i den här rapporten har haft ett stort engagemang även på andra plan än 
godmansuppdraget. Det har funnits några utomstående gode män där tilliten mellan 
den gode mannen och huvudmannen har brustit men då har man bytt god man.  
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Av Nilsson (2003:22, 23) framgår att det kan vara nödvändigt med en utomstående 
god man för att kunna vara självständig. Ett beroende kan utvecklas när föräldern är 
god man. Hos en del personer har självständigheten varit viktig och därför har man 
bytt från en förälder till en utomstående god man. Ökad självständighet i positiv 
riktning har kommit när man bytt till en utomstående god man utan att man tänkt på 
det innan.  
 
Metoddiskussion 
Att ha en kvalitativ rapport som bygger på intervjuer var relevant här med tanke på att 
de som stod i centrum för undersökningen hade en utvecklingsstörning som bl.a. kan 
ge svårigheter med att läsa och skriva, att reflektera och att förstå alla ord. Är man då 
i en intervjusituation, har intervjuaren större möjlighet att stämma av så att allt blir 
rätt. Dessutom kan man då använda personens egna ord.  
 
Att ha hermeneutiken som grund har stor relevans, då frågeställningarna dels rör det 
mellanmänskliga med relationen men också fördelar och nackdelar med att ha en 
förälder som god man. För att förstå fördelarna och nackdelarna har den 
mellanmänskliga aspekten stor betydelse men det har också betydelse hur 
servicebostaden fungerar, vilka andra som finns runt individen och inte minst 
personens intryck av förälderns syn på godmanskapet vilket bör ses i ett större 
perspektiv med fler faktorer inblandade. Helheten har stor betydelse då alla teman 
hänger ihop och går in i varandra, därför kan inte ett tema ses isolerat men för att 
förstå helheten krävs att man tänkt på varje tema för sig.  
 
Att ha teman har underlättat för att hålla ihop alla delar och alla lösa tankar. Teman 
har gett struktur som har underlättat för att förstå helheten. Under intervjuerna har 
teman legat som grund för frågorna som för enkelhetens skull fanns med i 
intervjuguiden. Intervjuguiden har inte funnits framme under intervjun, utan istället en 
har en förenklad version använts med tanke på att intervjupersonerna kunde ha 
svårigheter. Att ha stolpar i stället för hela frågor med sig har underlättat för att 
intervjusituationen mer skulle likna ett styrt samtal än en intervju. Det i sin tur bidrog 
till att stämningen kunde bli avslappnad och förtrolig.  

 
Förslag på fortsatt forskning  
Det som rapporten försökt visa är huvudmannens perspektiv och dennes syn på 
godmanskapet, förälder eller en utomstående och beroendet av hjälp. Ibland under 
skrivandets gång har frågor dykt upp över hur mycket som utvecklingsstörningen har 
spelat in när det gäller exempelvis initiativtagande och saker som hänt längre tillbaka 
i tiden. Att därför jämföra huvudmannens syn på föräldraskap och godmanskap med 
den gode mannens syn kunde ge en intressant vinkling. Man kan också ta upp 
förälderns syn på sin roll både då denne är god man och då en utomstående god man 
finns. En annan del att fördjupa sig i är intervjupersonernas ålders betydelse. Likaså 
kan det vara intressant att se det ur ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Presentation 
- Det som sägs här stannar mellan dig och mig.  
- Oavsett vad du säger om din gode man så kommer ingenting att hända.  
- Vill du avbryta intervjun så säg till.  
- Du behöver bara svara på de frågor som du vill.  
- För att jag ska komma ihåg allt som sägs behöver jag bandspelare. 
- Det tar ca en timme.  
- Undrar du över något innan vi börjar? 
 
Hur länge har du bott här? 
Trivs du? 
Bor du alltid här? Semester? 
Vad arbetar du med? Trivs du? Hur länge? Umgås du med andra på jobbet? 
Vilka umgås du med? I boendet?  
Vad gör ni då? 
Utanför boendet? Vänner, familj, släkt? 
 
Teman: 
• Beroende – självständighet 
Hur ofta träffar du din gode man? 
När träffade du din gode man senast? 
Vad får du hjälp med? 
Kan du berätta när du fick god man och hur det kom sig? 
Litar du på din gode man? 
Hur vinner du förtroende? 
Hur mycket kan du göra utan att fråga?  
Skulle du önska mer eller mindre hjälp?   
Att hjälpen såg annorlunda ut? 
 
• Relationen  
Hur ser ditt sociala nätverk ut? 
Vem är din gode man? Hur fick ni kontakt? 
Kan du bråka med din gode man? 
Händer det att du och din gode man har olika åsikter om det som rör godmanskapet? 
Vem bestämmer? 
Har du haft någon konflikt med din gode man? Vad hände? 
Hur löste ni konflikten? 
Har du haft en annan god man? Hur var det?  
Hur var relationen till föräldern innan den var god man?  
Hur umgås du med dina föräldrar?  
 
• Fördelar – nackdelar med förälder som god man 
Har du någon gång önskat att ha någon annan som god man? 
Vem? Varför? 



Bilaga 2: Förenklad intervjuguide 
 
Jag kommer att fråga om: 
 
Kontakten med din gode man. 
Hur du fick god man. 
Litar du på din gode man? 
Vad får du hjälp med? 
 
Vem är din gode man?  
Konflikter med föräldrar och god man. 
 
Annan god man. 
Relationen till föräldern. 
 
 
 
 
 
Om du kommer på något annat som handlar om intervjun så kan du ringa 
mig på 070-XXX XX XX. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Lindén 
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