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Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur individer under förvaltarskap upplever sin egen 

erfarenhet av att leva under förvaltarskap. Studiens empiriska material utgörs av intervjuer 

medfem personer som alla lever under förvaltarskap. Individens perspektiv och deras upplevelse 

sätts i denna studie i relation till det existentialistiska perspektivet och identitetsbegreppet. Jag 

har använt mig av grundad teori som metodför att komma fram till en huvudproblematik och 

generera en teori grundad i data. Resultatet som studien kommer fram till visar att individerna 

hade ett accepterande av sin situation. Det fanns även i många fall tendenser tillatt personerna 

inte alltid mådde bra på grund av negativa upplevelser förvaltaskapet medförde i sociala 

kontexter. Det förstärkts i de fall när individerna upplevde att samarbetet inte fungerade mellan 

dem själva och deras förvaltare.    

Nyckelord: Förvaltarskap, huvudman, förvaltare, ställföreträdarskap, existentialism, grundad 

teori 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som ville dela med sig av sin kunskap och 

erfarenhet om att leva under förvaltarskap. Jag hoppas att er kunskap och erfarenhet kommer 

bidra till mer förståelse om er vardag. Jag vill även ge ett stort tack till min handledare 

Magdalena Vieira för all pedagogisk och proffsig handledning. Utan dig så skulle jag aldrig 

klarat att slutföra mitt C-uppsatsarbete. Jag vill även ge ett stort tack min sambo Christofer och 

våra döttrar Ines och Selma för all kärlek och stöttning ni har gett mig under min studietid.  

Carin Johammar 

Stockholm, mars 2020  
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Begreppsförklaring 

Huvudman; Huvudmannen är den individ som står under förvaltarskap eller godmanskap. 

Ställföreträdare; Ett gemensamt namn för både god man och förvaltare som företräder 

huvudmannen. 

Förvaltare; En förvaltare utses när godman inte är tillräckligt och är en tvångsåtgärd och är en 

enskild juridisk person tillvaratar en person som är ur stånd att tillvarata sina ekonomiska och 

juridiska ärenden. 

Godmanskap; En god man är frivilligt men kräver läkarintyg, tillvaratar huvudmannens 

intressen inom ekonomiska och juridiska ärenden men har inte som en förvaltare bestämmande 

rätt över huvudmannen. 

Juridiska & Ekonomiska handhavanden; Återkommande begrepp som innefattar allt som en 

förvaltare gör åt huvudmannen, vilket huvudmannen inte längre har någon bestämmanderätt över 

när denne har en tillförordnad förvaltare. 

Psykisk ohälsa; är olika samlingsbegrepp för all psykisk ohälsa från lindriga psykiska tillstånd 

som lättare ångest och nedstämdhet till allvarligare tillstånd som schizofreni, bipolär sjukdom 

eller andra funktionsnedsättningar som autism och allvarlig ADHD (uppdrag psykisk ohälsa, 

2019-12-03).  
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1. Inledning 
Institutionen för omyndighetsförklaring avskaffades år 1989 och ersattes med förvaltarskap och 

anledning till det var att omyndighetsförklaring ansågs vara ett allvarligt ingrepp i personens liv. 

Personen i fråga förlorade inte bara rätten till att ta hand om sin egen ekonomi, utan även 

rösträtten. Omyndighetsförklaringen innebar ett för stort ingrepp på personens liv på grund av att 

det var en så inskränkande åtgärd som kunde försvåra anpassningen till samhället (Fälldin 2012, 

s.23).  

Syftet med ändringen till förvaltarskap blev istället att hjälpa individen att kunna få ett mer 

socialt levende där till exempel rösträtt nu även gällde personer under förvaltarskap. Det blev mer 

inriktat på den insats eller hjälp som krävdes i form av juridiska och ekonomiska handhavanden. 

Förvaltarskapet skulle vara mer individanpassat i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom alla 

individer har olika behov blev förvaltarskapet utformat efter personens specifika behov (Fälldin, 

2012). En formulering från Fridström (2015, s. 297–298) är att intresset uppstod att kunna 

tillförsäkra hjälp och skydd till personer som själva inte har möjligheter att bejaka och tillgodose 

sina egna behov på grund av sinaegna begränsningar. På ett sätt sågs det fortfarande som en 

integritetskränkning men ur ett annat perspektiv som ett sätt att hjälpa personerna i sin 

begränsning, genom att göra det möjligt för dem att leva som alla andra i större utsträckning. 

Individen som står under förvaltarskap kallas för huvudman och att stå under förvaltarskap 

innebär att en individ delvis förlorar sin rättshandledningsförmåga över sig själv, inom juridiska 

och ekonomiska områden. Huvudmannen har då en begränsad rätt att ingå avtal eller ta hand om 

sin egen ekonomi och sina personliga juridiska åtaganden (11 kap. 8 §FB). Ett förvaltarskap 

innefattar två personer, varav den ena är personen som står under ett förvaltarskap och den andra 

individen är den ställföreträdande personen. Ställföreträdande i detta fall innebär en juridisk och 

fysisk person som hjälper den andra personen(huvudmannen) att sköta dennes ekonomiska och 

juridiska handhavande (Fälldin 2012 s. 31).   

Förvaltarskapet innefattar dessa två individer är en tvångsåtgärd och ett ingripande på 

individens(huvudmannen) integritet och ska endast användas om huvudmannen inte kan bli hjälpt 

av en god man eller andra insatser från till exempel socialtjänsten, detta enligt definitionen i 

lagtexten (11 kap. 7 §FB).  Förvaltarskapet ska i så stor mån som möjligt anpassas efter 

huvudmannens behov. Det är rätten som beslutar om en individ ska sättas under förvaltarskap Det 

är även rätten tillsammans med läkarintyg och socialutredning som avgör om huvudmannens 

förvaltarskap ska gälla alla dessa tre delar eller om det endast ska gälla en av dessa (Fälldin 2012 

s. 31–34).  

En förutsättning för att just förvaltarskap ska prövas är ifall individen kan anses vara ur stånd att 

kunna vårda sig själv eller sin egendom. När det prövas om en individ ska ställas under 

förvaltarskap behöver även frågan ställas ifall förvaltarskap är nödvändigt med beaktande av 

principen om minsta ingripande åtgärd (11 kap. 7 §FB). Det innebär att alla andra möjliga 

insatser som innebär ett ännu mindre ingripande hos individen ska prövas först. Innebörden för 

”ur stånd” i detta fall innebär att huvudmannen till exempel kan leva svår psykisk ohälsa eller 

andra orsaker som gör det svårt att vårda sig själv och sin egendom. Ett exempel kan vara mano-

depressivitet, vilket kan leda till att personen under maniska perioder spenderar stora summor 

pengar eller på annat sätt skuldsätter sig utan potential att hejda sig själv. 
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Mano-depressivitet är endast en av få psykiska funktionsnedsättningar som gör att personen anses 

vara ur stånd att klara sig själv. Långtgående demens kan också vara en sjukdom och kan utgöra 

att individen får förvaltarskap. En annan förutsättning kan vara att huvudmannen kan utsätta sig 

själv för skada, vilket innebär att huvudmannen till exempel blir bostadslös eller att 

huvudmannen kan riskera ta skada genom att bli exempelvis lurad eller utnyttjad (Fälldin, 2012, 

s. 21).  

För att hamna under förvaltarskap kan därför personen leva med psykisk ohälsa. Dock räcker det 

inte med lindrigare och tillfälliga tillstånd som till exempel lättare ångest för att det ska bli 

aktuellt med förvaltarskap. En vanlig missuppfattning är att ju sjukare en person är, desto större 

anledning till förvaltarskap. Till exempel kan demenssjukdom missuppfattas som att personerna 

inte kan ha några åsikter om juridisk eller ekonomiska angelägenheter, vilket inte är fallet. En 

accelererande sjukdom kan i motsats till det innebära att det kan bli aktuellt med godmanskap 

istället. Godmanskap är till skillnad från förvaltarskap frivilligt och istället tas beslut i samtycke 

med godmannen om personens ekonomiska och juridiska angelägenheter. Det vill säga god 

mannen får bara ge råd och genomför inte själv beslut som en förvaltare har rätt till (Holmgård & 

Wallgren, s. 200–202).   

Förvaltarskapet är därmed en tvångsåtgärd och ett ingripande på individens integritet och 

autonomi (Fridström, 2015). Ett ingripande som begränsar individens sätt att leva genom att själv 

inte kunna göra egna val. Enligt Kierkeegard är den mest viktiga delen som kan fråntas 

människan är deras frihet (Aho, 2014, s 79). Lagen strävar idag efter minsta möjliga ingripande 

hos individer med förvaltarskap (Fälldin, 2012), men i praktiken visar tidigare forskning att det 

inte alltid fungerar som det var tänkt. Det påverkar enligt tidigare studier konsekvenserna för 

individen dels genom begränsad frihet och utövandet från förvaltarens sida försvåras på grund av 

begränsad information om hur förvaltaren ska genomföra uppdraget (Odlöw, 2014, s 17–18). Det 

finns med andra ord inga tydliga riktlinjer för hur förvaltaren ska genomföra sitt uppdrag som 

ställföreföreträdare för sin huvudman. Den forskning som finns idag visar på att det finns brister i 

den nuvarande lagstiftningen. Det finns även forskning som undersöker vad det innebär för 

individen när friheten begränsas i och med ställföreträdarskap. Den frihet som sätts på prov visar 

i den studien att friheten i sig faktiskt blir begränsad men ses ändå som nödvändig (Fridström, 

2015). Det finns dock inte mycket forskning om hur personerna som ställs under förvaltarskap 

själva känner inför att stå under förvaltarskap.  

Förvaltarskapet innebär enligt detta begränsningar i tillvaron som påverkar individens vardag. 

Oavsett vad det innebär att leva under förvaltarskap visar tidigare forskning och lagens definition 

på att det är ett intrång på integriteten och innebär en begränsad frihet. Det finns flera teorier 

inom existentialismen som söker svaren på hur vi bör agera och handla i våra liv för att vara 

sanna och äkta mot oss själva där bland annat friheten problematiseras. Vår strävan efter mer 

sätts i relation till det intersubjektiva som innebär att vi ständigt interagerar med en miljö och 

människor som begränsar dessa möjligheter och vi behöver anpassa oss (Aho 2014). Frågan är 

om förvaltarskapet innebär en nödvändig anpassning och hur mycket det påverkar vår strävan 

efter att vara sanna mot oss själva. På grund av detta, de konsekvenser som begränsad frihet kan 

resultera i och det bristande lagstöd som flera studier kommer fram till, blir det därför intressant 

att fråga sig hur personer som står under förvaltarskap upplever det. Särkilt intressant blir 

individernas egen förståelse och synliggörande av sin egen situation eftersom det knappt finns 

någonting att hitta inom tidigare forskning överhuvudtaget. 
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1.2Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att utforska och skapa en förståelse för hur individer under 

förvaltarskap upplever att det är att leva under förvaltarskap. Jag vill fokusera på vad individen 

själv vill säga om hur det är att leva under förvaltarskap, genom att förklara deras version av 

fenomenet att leva under förvaltarskap i den sociala och vardagliga kontexten. I linje med 

grundad teori är syftet därmed att utveckla en teori kring dessa personers förståelse av att vara 

under förvaltarskap.Med detta tillvägagångssätt angrips fenomenet brett och leder till att det 

empiriska materialet som inhämtas visar vägen för vad som blir intressant för den grundade 

teorin som formuleras utifrån det valda perspektivet. 

Det finns flera olika perspektiv som problematiseras i den tidigare forskningen, dels bristande 

lagstöd och konsekvenser av begränsad frihet. Perspektivet på individen inom denna problematik 

och i övrigt är begränsade. Genom att använda ett öppet förhållningssätt och grundad teori som 

metod kan en forskningsfråga komma fram under arbetets gång med hjälp av det empiriska 

materialet. Därmed kan personerna själva synliggöra sitt perspektiv och den eventuella 

problematik de anser vara viktigast.  

Den forskningsfråga som kunde formuleras under arbetet med det empiriska materialet 

formuleras enligt följande; 

Hur förstår personer som har förvaltare att det är att vara under förvaltarskap? 

2. Disposition 
Det tidigare kapitlet innehöll en inledning som inkluderade en problematisering om hur 

nuvarande, rådande förvaltarskap med dess brister i regelverk och problematisering av den 

begränsade friheten och dess påverkan på individen och deras jag. Ovanpå detta finns det väldigt 

lite forskning uifrån individens perspektiv och förståelse kring förvaltarskapet. Det är viktigt att 

förstå för att gå vidare in på tidigare forskning som görs under nästa kapitel.  idare beskrivs den 

valda metodansatsen vilket följs aven redogörelse för studiens genomförande. Efter det 

presenteras resultatet av av studien. Det följs av den teoretisk referensram som relaterar till frihet, 

jaget och authencitet i relation till förvaltarskapet. Slutligen förs en diskussion i förhållande till 

tidigare forskning och teoretisk referensram, innan förslag till vidare studier formuleras i det 

slutliga kapitlet. 

3. Tidigare Forskning 
Här beskrivs den tidigare forskning som problematiserar förvaltarskapet. Det finns flera olika 

perspektiv på ställföreträdarskap som inkluderar godmanskap och förvaltarskap.  

3.1 Tidigare forskning - fem olika perspektiv 

Det finns mycket tidigare forskning om regelverk kring ställföreträdande (förvaltarskap och god 

manskap) och i flera fall hänvisar forskningen till definitionen goda livsvillkor som prioritering 

för personer under ställföreträdarskap. Det finns även studier om att friheten begränsas och 

empowerment som går in på jaget och vanmakt. Mitt val hamnade på fyra områden och 

kategoriseras som brist pålagstöd och samarbetet mellan ställföreträdare och huvudman vilket 
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belyser flera studier om just brister i regelverket. Andra intressanta perspektiv är begränsning av 

friheten i och med ställförträdarskapetoch empowerment som en rörelse för att begränsa vanmakt. 

Även forskning som tittar på mano-depressivitet och högfungerande autism som psykisk ohälsa 

på grund av att intervjupersonernas huvudanledning till förvaltarskapet grundar sig i en eller flera 

av denna typ av psykisk ohälsa, enligt det empiriska materialet i denna studie.  

Brist på lagstöd/samarbetet mellan ställföreträdare & huvudman 

Tre olika studier kommer fram till att detnuvarande lagstöd för utövande av ställföreträdarskapet 

inte räcker till för att tillgodose huvudmannens intresse. Det finns riktlinjer för vad som krävs för 

att få en förvaltare men riktlinjerna för hur det sedan ska utövas i praktiken är begränsad. 

En studie av Giertz (2018) syftar till att se över förvaltarskapet och hur det påverkar vardagen för 

vuxna personer med specifikt intellektuell nedsatt förmåga som till exempel utvecklingsstörning. 

Studien avser både godmanskap och förvaltarskap, det vill säga ställföreträdarskap. För att 

förvaltningsarbetet ska fungera och därmed ge det stöd som avses i lagen till huvudmän behöver 

samarbetet fungera bra. Giertz (2018, s 263) kommer fram till att dagens lagstiftning behöver ses 

över och förändras. Giertz menar också att detta utfall ligger i linje med annan forskning i andra 

länder om konsekvenserna av ställföreträdarskapet. Giertz menar att rättsäkerheten behöver 

förstärkas då det råder olika meningar om vad lagen säger. Lagen i sig är väldigt generell och det 

uppstår problem när olika individer med olika bakgrund ska omfattas av samma lag.  

Enligt Giertz finns många olika typer av förväntningar om vad en godman och förvaltare ska göra 

och ha kunskaper inom. En godman eller förvaltare är en lekmannaperson och det kan bli 

konflikter om huvudmannen tror att sin ställföreträdare (god man eller förvaltare) ska ha goda 

ekonomiska och juridiska kunskaper som inte egentligen är ett krav på ställföreträdaren. Det kan 

vara till exempel när huvudmannen anser att ställföreträdaren ska representera personen i 

ekonomiska och juridiska frågor. Det kan ske när en huvudman vill söka insatser enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) men får avslag från biståndshandläggaren. Huvudmannen tror då att hens 

förvaltare eller god man ska ha likvärdiga kunskaper som en jurist och kunna strida för dennes 

sak. Det är här Giertz menar att det är svårt att veta vart gränsen går, vad ställföreträdaren ska 

besitta för kunskaper och hur långt ställföreträdaren ska bestrida till exempel ett negativt beslut 

från socialtjänsten. 

Ytterligare en studie har genomförts men med ett perspektiv på ställföreträdarskap inom vård och 

omsorg, med fokus på ålderdom som huvudorsak till ställföreträdarskapet. Den studien kommer 

också fram till att lagstiftningen har begränsningar. Det råder oklarheter kring hur vissa delar ska 

genomföras inom ramen av förvaltarskapet. Inga tydliga riktlinjer finnsatt förhålla sig till för en 

ställföreträdare vilket givetvis försvårar uppdraget. Definitionerna inom lagen är till exempel att 

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

gagnar den enskilde. Den här definitionen ger ett stort tolkningsutrymme för ställföreträdaren 

(Broström & Johansson 2017 s. 57–77). 

Odlöw (2014) studie stärker tesen att lagen inte tillgodoser den enskildes intresse men i detta fall 

hänvisar Odlöw till huvudmännensautonomi och integritet. Det avser också delen av regelverket 

som behandlar ställföreträdarens utövande (Odlöw, 2014, s 17–18). Studien omfattar både god 

manskap och förvaltare med perspektiv på både personer med funktionsnedsättning och äldre 

personer med till exempel demens. Odlöw (2014, s 267–272) kommer fram till att i uppkomsten 
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till förvaltarskapet, det vill säga när det fastslås att personen ska sättas under förvaltarskap, vilket 

görs under rättsliga former, behandlas fallet utefter huvudmannens intresse och medverkan. 

Under själva utövandet ligger det istället under ställföreträdaren att handla efter egen tolkning 

och vilja och inga lagstöd stödjer inkludering och medverkan från huvudmannen. Istället menar 

Odlöw att ställföreträdaren bör ställa sig själv tre frågor vid utövandet av en rättshandling; Kan 

min huvudman själv utföra handlingen, utföra den med min hjälp eller kan denne få hjälp att med 

tiden själv genomföra dessa handlingar Odlöw (2014, s 271). 

Begränsning av friheten 

Ett annat perspektiv på förvaltarskapet förs fram av Therese Fridström Montoya (2015) som 

undersöker ifall att leva som andra genom ställföreträdare är en rättslig eller faktisk paradox. 

Även om avgränsning sker för personer inom LSS (lagen om stöd och service för 

funktionssnedsättning) och SoL(socialtjänstlagen) med utvecklingsstörning, framgår slutsatser 

om frihet och poänger som kan härledas till denna studie då det avser förvaltarskapets påverkan 

på individens rättigheter och frihet.  

Ställföreträdarskapet har gått från omyndighetsförklaring till principen om minsta möjliga åtgärd 

vilket jag tidigare förklarade under inledningen av denna studie. Det innebär att minsta möjliga 

ingripande sker på individen för att i så stor utsträckning som möjligt värna om individernas 

integritet (Fälldin 2012). Fridström (2015, s. 473) definierar det lite annorlunda och menaratt det 

kan leda till tankar om proportionalitetsprincipen. Den innebär på samma sätt åtgärder som 

inskränker på grundläggande fri- och rättigheter och behöver vara proportioneligt i förhållande 

till behovet av åtgärden och därefter ska det lindrigaste ingreppet väljas. Förvaltarskapet menar 

hon betraktas som ett intrång i privatlivet som inskränker på personens integritet och autonoma 

position, enligt Fridströms definition, den negativa friheten. Därmed behöver förvaltarskap 

undvikas så långt som möjligt och det ärviktigt att poängtera är igen skillnaden mellan 

förvaltarskap och godmanskap. Fridström menar att godmanskap inte ingriper på friheten då 

åtgärderna inom godmanskap inte begränsningar individen och därmed sker inte begränsning av 

den enskildes frihet, till skillnad från förvaltarskapet (Fridström 2015, s. 474).  

Fridström (2015, s. 474–475) menar att frihet i positiv och negativ mening kan sägas vara 

svåruppnåelig för personer under förvaltarskap men menar att frihet i sig är mångfaldig. 

Fridström menar att problemet med den negativa friheten (frihet ifrån) är inte att den begränsas 

för personer med förvaltarskap, utan den hjälp som erbjuds leder till konsekvensen att 

förvaltarskap snarare blir nödvändig. Negativ frihet menar hon framstår som ett ihåligt argument 

och priset för friheten blir för hög då personen i första hand faktiskt behöver hjälp, även om det 

begränsar personens egen handlingsförmåga. Det finns även positiva anledningar till vad det gör 

för den positiva friheten (frihet till). Till exempel utvecklingsstörda personer kan utan förvaltare 

få svårt att hävda sin rätt och kräva respekt för sitt självbestämmande inför sociala myndigheter. 

Fridstöm (2015, s. 476) menar i dessa fall med positiv frihet, att gränserna för den positiva 

friheten är snävt formulerade för personer i denna situation i lagtexterna och information om 

utövande för förvaltaren. I hens slutsats från studien framgår det att det uppstår ett frihetsproblem 

inom negativ och positiv frihet för personer under förvaltarskap men att det inte nödvändigtvis 

behöver betraktas som felaktigt eller icke önskvärt. Det är främst på grund av att personer som 

har en förvaltare inte kan leva självständigt och oberoende som andra i rättslig eller faktisk 

mening. 
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Empowerment 

När en person står under ett förvaltarskap har jag tidigare förklarat med att personen förlorar sin 

rättsliga handlingsförmåga. Det innebär i faktiska termer att personen förlorar rätten eller med 

andra ord makten att göra egna val genom rätsliga handlingar för sin egen ekonomi och inom 

juridiska sammanhang som innefattar förvaltarskapet. Makten och kontroll över sig själv och sin 

situation har Askhem & Starrin (2012) studerat. De har studerat begreppet empowerment och 

dess innebörd för personer med psykisk ohälsa. Begreppet empowerment betyder kortfattad att en 

individ ska känna att denne har makt över sin egen situation och närmiljö. Det har kommit fram 

ur insikten om att alla människors röster behöver bli hörda och attalla personer bör kunna få 

kontroll över sig självadvs även personer med olika diagnoser i form av psykisk ohälsa med flera. 

Dessa personer kan få hjälp med att få tillbaka kontrollen över sig själva för att må bättre i och 

med rörelsen inom empowerment (Askhem & Starrin, 2012, s 154–163). 

Askheim & Starrin (2012) gör en studie om just brukarforum, vilket är en mötesplats för personer 

med psykisk ohälsa.Det själva syftet med brukarforum är att lyfta fram deras perspektiv på hur 

det är att vara en del av sin omvårdnad och psykisk ohälsa med fokus på empowerment i teori 

och praktik.Ett försök att definiera empowerment tas fram av brukarforumet och där beskriver 

brukarforumet empowerment som en demokratisk process som främjar deltagande och att räta på 

ryggen och lita på sig själv och sina egna krafter och resurser. Att gå från otrygghet och osäkerhet 

till trygghet och säkerhet. Att få känna detta i alla livets situationer, att stärka sig själv och skapa 

en känsla av kontroll över sitt eget liv (Askhem & Starrin, 2012, s. 154–163).  

Makt och vanmakt är centrala begrepp som kommer fram, att vara psykiskt sjuk är ofta att 

förknippa med maktlöshet. Personer inom till exempel brukarforum vill skapa en plats som avser 

att hjälpa människor ur känslan av vanmakt genom just empowerment och menar att personer 

som söker sig dit befinner sig i en sårbar och svår livssituation. Ett exempel som beskrivs i denna 

studie är kränkningar som har skett inom vården och kränkningarna har påverkat deras 

självförtroende och bidragit till låg en självuppfattning. Ordet vanmakt har i denna studie 

beskrivits som en känsla av handlingsförlamning eller självkritik och personerna känner sig 

ensamma i sin situation. Det blir därmed lätt att hamna och fastna i en offerroll och i vissa fall 

även acceptera den rollen.  

Ett annat intressant exempel som tas upp är hur diagnossystemet på verkar deltagarna i 

brukarforumet. Att få en diagnos kan ge en lättnad, en känsla att det tar bort andra 

vanmaktskänslor som dum och lathet med mera. Med en diagnos kan stöd läggas in och personen 

kan bli accepterad i samhället. Åt andra hållet kan det ge en stämpel, en medvetenhet om att hen 

är fast i rollen som sjuk och betraktas på sådant sätt i andra sociala sammanhang, att bli 

identifierad med detta till sådan grad att hen glömmer bort andra roller och möjligheter som finns 

tillhands (Askhem & Starrin, 2012 s. 160–164). 

Mano-depressivitet & högfungerande autism, två former av psykisk ohälsa 

Ytterligare ett perspektiv på individen och hur förvaltarskapet skapades hittade jag inom två av 

de former av psykisk ohälsa som tidigare har beskrivits i inledningen av uppsatsen, den bipolära, 

maniskt depressiva och asperger, högfungerande samt autism. Jag har valt att inkludera endast 

dessa former av psykisk ohälsa då det visade sig under det teoretiska urvalet attdeltagare i denna 

studie innehar dessa två former av psykisk ohälsa. 
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Russner (2012) har genomfört en studie som genom ett holistiskt perspektiv ser över vardagslivet 

för personer som har diagnosen bipolär sjukdom och ärmaniskt depressiva. Det var en kvalitativ 

studie om hur diagnosen påverkar individernas liv och deras närstående samt bemötandet av både 

myndigheter och sjukvården. En slutsats från studien var till exempel vikten av att inkludera de 

närstående mer i vardagen tillsammansmed individerna som har dessa diagnoser (Russner 2012, s 

55). Russner menar att de närstående är en del av den bipoläras vardag och måste därför vara 

delaktiga och inkluderade i vården av personen för att veta hur de ska bemöta och hantera 

individen när hen är inne i en manisk eller depressiv period. Hon kommer även fram till att det 

finns en spännvidd av känslor hos individernamed manodepressivitet. Det finns en särskild 

känslighet och förmåga till lyhördhet och manin kommer av att det skiljer sig mellan olika 

perioder. Ibland skruvas dessa förmågar eller dimensioner uppoch det kan bli svårt att hantera. 

Dock visar forskningen på att i och med att det går i perioder så finns även bra perioder 

(Russner2012, s 34). Detta kan förstås försvåra diskussionen om huruvida förvaltarskapet ska 

vara gällande och hur det ska hanteras, i de bra perioderna. Det blir snarare som att 

förvaltarskapet blir nödvändigt under vissa perioder. Det vill säga under bra perioder menar 

Russner att personerna kanske inte behöver förvaltare. Eftersom diagnosen påverkar personerna 

endast under de maniska perioderna då de upplever den mer negativa känslodimensionen. 

Michael Bloom (2009) har genomfört en studie om asperger, högfungerande autism och 

ställföreträdarskap. I undersökningen ser han över flera domstolsbeslut och vad dessa utfall 

grundar sig på. Domstolsbesluten handlar om ifall individer med asperger eller högfungerande 

autism ska bli beviljade ställföreträdarskap eller inte. Blom (2009, s 47–48) kommer fram till att 

domstolar i många fall beslutar om förvaltarskap i fall som han själv anser bör få utfallet 

godmanskap. Det beror till exempel på att många personer återkommer till domstolar som får 

utfallet godmanskap. Det kan även bero på att det finns en nedåtgående trend för individen och 

det anses därmed mer rimligt med förvaltarskap. Det är också mer kostsamt med godmanskap än 

förvaltarskap. Förvaltarskap behöver enligt Michael inte vara den bästa lösningen utan 

förespråkar istället individanpassat godmanskap. Det utfallet kan istället bevara personens 

autonomi och självbestämmande. När ett beslut om förvaltarskap skett är det nämligen svårt att ta 

bort förvaltarskapet som innebär en stor begränsning för personens autonomi och 

självbestämmande. 

4. Metod 
Här presenteras grundad teori som den metodologiska ansats jag valt att använda mig av för att 

genomföra denna studie om hur individer under förvaltarskap ser på sitt förvaltarskap. Genom att 

synliggöra och förstå hur de upplever förvaltarskapet. Beskrivning och motiveringav detta val 

sker genom två avsnitt, det första är metodval och det andra ärmetodansatsens grundantaganden. 

Det första avsnittet beskriver anledningen till valet av grundad teori i enighet med tidigare 

diskussion i det första kapitlet omatt använda en öppen frågeställning för att förklara den sociala 

och vardagliga kontexten i förvaltarskapet från individens perspektiv. Grundantaganden beskriver 

sedan vilka grundelement som finns inom Grundad teori och som appliceras i studien. 

4.1 Metodval 
Med anledning av den begränsade forskning som finns med perspektivet om individen under 

förvaltarskap, gör att andrahandsinformation som källa inte är relevant för denna studie. Det gör 
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att jag börjar med ett öppet förhållningssätt enligt grundad teori och söker ny, direkt information 

(Holton & Walsh 2017, s. 57–59).  

Istället för en tidigare teori som appliceras på insamladedata vill jag istället finna hypoteser för att 

formulera en ny teori eller teoretisk modell. Grundad teori bygger på att ta fram underlaggrundat 

i en stor mängd data och kräver en öppenhet i analysen som sker redan från start, för att veta hur 

processen ska gå vidaremed vad nästa steg blir i studien. Detta sker genom en iterativ analytisk 

process genom tre olika faser. Jag villdärmed genom processens gång hitta rätt väg för hur 

studien ska utformas. Genom att främst inrikta mig på frågor till personer som står under 

förvaltarskap, då kan de själva välja vad de anser är viktigt att ta upp, inom ramen för hur 

frågorna är ställda förstås. Hur frågorna formas diskuteras i ett senare kapitel.  

Holton & Walsh (2017, s. 10) beskriver grundad teori som att den inte genererar fakta, utan 

sannolika antaganden om relationerna mellan koncept med hypoteser som byggs upp med hjälp 

av insamling och analys av empiriskt material. Det passar denna studie genom att relationerna 

tillsammans med koncepten till slut kan ge en bild av vad som är intressant, en huvudproblematik 

inom förvaltarskapet, framställt av personerna under förvaltarskap. Genom att använda 

beskrivande, analytiska koder (även kodning i form av exakta beskrivningar av vad som sägs) 

intill det empiriska materialet (Holton & Walsh 2017, s. 81), kom jag närmare 

konceptualiseringen tidigt, vilket underlättadeunder analysprocessen. Analysen är iterativ och 

därmed kan relationerna stärkas ytterligare och förstärkas med mer information för att vidare i 

analysenkomma fram till en kärnkategori. 

Grundad teori handlar mer om konceptualisering och analys än om beskrivning (vilket är i fokus i 

exempelvis etnografiska ansatser) då en beskrivning intenödvändigtvis innebär att forskaren 

återkommer till informationen lika mycket som grundad teori genom den iterativa processen för 

att finna all nödvändig information som krävs för teoretisk mättnad. Inom den sociala kontext 

som jag studerar skapas koncept som jag finner samband och relationer emellan, vilket ger en 

förklaring för läsaren om det specifika beteendet inom just den sociala kontexten (Holton & 

Walsh 2017, s. 10–11). Denna studies sociala kontext utgör den miljö som personen med en 

förvaltare befinner sig i då denne görs påmind om att denne har just en förvaltare. En beskrivning 

av situationen i denna sociala kontext räcker inte för att applicera perspektivet på individen i 

förvaltarskapet. Istället kan jaggenom just konceptualisering skapa en modell som ännu inte har 

framställts i tidigare forskning genom jämförelsen mellan personerna som har förvaltare och dess 

huvudangelägenhet. 

Från start sker som sagt en analys efter att urval och första datainsamling har genomförts. I den 

första fasen skapas även indikationer på kategoier och ett första utkast av kärnkategori. Till slut i 

analysen framståren mer tydlig och slutlig kärnkategori som utgör kärnan för de kategorier som 

skapas efter att kodning och koncepten byggts fram. Denna kärnkategori utgör därmed kärnan 

som övriga kategorier anses ha en relation till och dessa förhållanden skapar därmed en 

huvudproblematik. Det är vad jag vill åstadkomma, genom analysprocesens tre faser, eftersom 

huvudproblematiken ännu inte är identifierad i den öppna frågeställningen. När kärnan och 

huvudproblematiken framställts kan ytterligare data förstärka huvudproblematiken. Detta gör jag 

för att sedan kunna förklara och bearbetamaterialetför att till slut uppnå teoretisk mättnad. Detta 

koncept innebär att man uppnår en mättnad i relation till insamlade data, då data som tagits fram 

stärker kärnkategorin och den framställda modellerade teorin (Holton & Walsh 2017, s. 81–89).  
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4.2 Metodens grundtaganden 
Det kan vara svårt att inte följa en exakt och tydlig struktur och grundad teori har kritiserats för 

att sakna en systematisk procedur (Holton & Walsh 2017, s 28), till skillnad från andra kvalitativa 

metodansatser. Genom att inte följa en exakt struktur utan att vara medveten om dess svårigheter 

kan det istället erbjuda vägar för att skapa en ny konceptuell värld genom att själv göra egna 

teoretiskt drivna val i forskningsprocessen och därmed skapa en egen procedur, inom ramen 

föransatsen.  

Genom att inte starta från en existerande teori (förutom en relativt bred teoretiskreferensram) 

utgår jag från en induktiv ansats och där skapas en teori baserat på empiriska data snarare än 

tvärtom. Ensubstantivteori skapas från material som samlats in för att kunna se om tidigare 

formella teorier kan appliceras på detta. De formella teorierna blir därmed endast som ett 

hjälpmedel för de hypoteser som jag själv skapar genom analysprocessens faser. Det är även 

viktigt att nämna att det teoretiska urvalet kommer in i en fas där koncept skapar kategorier med 

relationer, vilket leder in i en nyfas med deduktiva inslag då forskaren istället söker ytterligare 

information som kan bekräfta den framväxande teori eller modell som träder fram ur analysen av 

det empiriska materialet. (Holton & Walsh 2017, s.37–38).  

Tre grundpelare och tre faser 

Grundad teori bygger på tre grundpelare varav den första är emergence där koncepten och 

relationerna dem emellan kommer ifrån data i byggandet med kategorierna som skapas, vilket 

enligt tidigare beskrivning kommer fram till en teori eller modell. Detta sker genom tre olika 

processer, den öppna fasen, där första analys av insamlat data sker med ett öppet förhållningssätt 

och med hjälp av koder skapas koncept och kategorier samt en kärnkategori. Det är dock 

fortfarande ett slags första utkast, ofta med många olika kategorier som inte nödvändigtvis har 

relationer sinsemellan eller till kärnkategorin. Även kärnkategorin i sig är ett första utkast och 

kan förändras vid nästa faser (Holton & Walsh 2017, s81–83). 

Den andra selektiva fasen tar oss närmare den mättnad av data vi söker. Där selekteras 

kategorierna och dess beroendeförhållanden och möjligtvis ytterligare data kan efterfrågas för att 

stärka koncepten och framförallt den kärnkategori som nu bör förstärkas. En huvudproblematik 

växer fram och övriga kategorier som inte selekterats bort förstärker kärnkategorin med deras 

relation till den. Vi har nu inför tredje fasen uppnått teoretisk mättnad (Holton &Walsh, 2017, s 

83–85). 

Den tredje är den teoretiska fasen där modellen eller hypotesen presenteras och förstärks på de 

sätt som anses nödvändiga. Teoretisk mättnad är uppnådd och en slutsats är framställd. Det finns 

nu en tydlig kärnkategori som förklarar huvudproblematiken och övriga kategorier förstärker 

kärnkategorin i deras relation till den (Holton & Walsh 2017, s88–89). 

Den andra grundpelaren som också sker inom dessa 3 olika processer är grundbulten den 

konstant jämförande analysen (comparative analysis), vilket är en iterativ process där vi plockar 

ut data som vi kan analysera om och om igen. I denna iterativa process så plockar vi den datan 

som är intressant och analyserar den med hjälp av den tredje grundpelaren som är therotecial 

sampling där empiriska data väljs ut med hjälp av den skapande teorin (Holton & Walsh 2017, s. 

30–40).  
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4.3 Kritik till Grundad teori 

Bryman (2008, s 521) i sin beskrivning av förkunskapen hos forskaren menar att Bulmer har 

ifrågasatt ifall förkunskap hos forskaren vinklar utfallet vid användning av grundad teori som 

metodologisk ansats. Vi styrs av tidigare kunskaper i utformningen av en grundad teori. Bryman 

understryker även att andra stämmer in i samma kritik och poängterar att forskaren behöver vara 

högst medveten om detta i sin forskning. Min förkunskap grundar sig i tidigare vetskap om vad 

förvaltarskapet innebär. Det kan skapa förutfattade meningar som enligt Holton & Walsh (2017, 

s. 80–83) behöver elimineras. En anledning till att min frågeställning är öppen och att grundad 

teori därmed blir en lämplig metod för genomförandet av min studie är att det tar bort eventuella 

förutfattade meningar. Det ger istället studiens deltagare uttrymmet att själva välja vad som är 

intressant. Istället har mina förkunskaper gett upphov till att förstå att det finns en relation mellan 

en förvaltare och huvudmannen. Det är även viktigt att jag under hela undersökningens gång tar 

hänsyn till detta.  

Det finns ytterligare kritik om den tid det tar att till exempel genom intervjumaterialet genomföra 

en komplett analys med växelverkan mellan datainsamling och teoretiserande (Bryman2008, s. 

522). Inom grundad teori finns även begreppet tempo, att forskaren behöver hitta sitt eget tempo 

med en balans mellan analys och skrivande. En viktig anledning till detta är att vi undermedvetet 

skapar ideér under arbetets gång som vi bearbetar emellan analys och skrivande (Holton & Walsh 

2017, s. 116). Det anser jag har skett genom analysen av underlaget, genom att bli medveten om 

detta tog jag pauser. Det gav under tiden nya ideer om hur nästa steg skulle bli. 

5. Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs först hur studien har utformats med urval och avgränsning. Den tredje 

grundpelaren inom grundad teori är teoretiskt urval (Holton & Walsh 2017, s. 38). Urvalet av 

data genomförd återkommande under arbetets gång och startar i denna studie redan under den 

induktiva fasen, genom att redan från start hitta data jag kunde utgå ifrån. I sökandet av rätt 

information ledde det mig senare in på den avgränsning som behövdes ochvidare beskrivs hur 

analysen har gått till med hjälp av metodansatsen grundad teori.   

5.1 Urval 
Grundad teori utgår från att all data är potentiella användbara data. Vanligt förekommande vid 

kvalitativa undersökningar är dock intervjuer i form av öppna samtal som leder forskaren vidare 

till hypoteser som öppnar upp för analys och leder till nästa steg. Det går även att använda 

andrahandsmaterial, dvs. material insamlat av andra (Holton & Walsh 2017, s. 57–59). 

Begränsningen i detta fall är först och främst att sådana data inte finns tillgänliga på grund av den 

begränsade forskningen om förståelsenför hur förvaltarskapet ser ututifrån hur personer som står 

under förvaltarskap ser på förvaltarskapet. Om det finns andrahandsinformation speglar det inte 

perspektivet på identitetet och friheten hos personer med förvaltare. Därmed behöver insamling 

ske med förstahandsinformation direkt i samtal med personer som står under förvaltarskap.  

Patton (2002 s. 242) pratar om målstyrt urval. I fallet med denna studie framstår det kriteriestyrda 

urvalet som passande som är en typ av målstyrt urval. Denna urvalsstrategi avser att personerna 

som intervjuas uppfyller vissa kriterier. Då ett av nyckelbegreppen i den valda teoretiska 

referensramen är friheten, det äkta och sanna jaget, handlar det om att få en förståelse för 

individens tankar och förhållningssätt till förvaltarskapet och möjligtvis dess begränsningar i det 
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vardagliga livet (beroende på vad de själva vill ta upp). För att nå insikt om detta behövs 

deltagare som uppfyller vissa kriterier, vilket leder mig in på att det är just personer som står 

under förvaltarskap som jag behöver lägga fokuset på och som uppfyller specifika kriterier för att 

det ens ska vara möjligt.  

I den första fasen av grundad teoris process gällde det först att hitta deltagare till studien till 

exempel, behöver också begränsas, vilket blir ett viktigt kriterium. Personer under förvaltarskap 

befinner sig i den situationen på grund av till exempel psykisk ohälsa och eller social 

problematik, vilket gör urvalet komplicerat. För att kunna tala öppet krävs det först och främst att 

personen är kapabel till att prata om detta. Det gör att personer som till exempel har diagnosen 

demens och har förvaltarskap exkluderas från denna studie. De skulle behöva hjälp från en 

utomstående, vilket troligtvis skulle vinkla utfallet och inkludera den utomståendes perspektiv 

och syn på hur personen under förvaltarskap förstårsin situation. Urvalet kommer därav fokusera 

på personer som är kapabla och villiga att delta i studien. I den andra fasen, mer selektiva delen 

inom grundad teori som avser att inrikta sig på delar av materialet använde jag mig av samma 

intervjupersoner, det vill säga, samma urvalsgrupp och skickade ut en följdfråga på tidigare 

information.   

Fortsatt diskussion om urval sker i avsnitten kring avgränsningar och etiska hänsynstaganden på 

grund av problematiken kring psykisk ohälsa, eller social problematik som är en viktig faktor i 

denna studie. 

5.2 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mig till att endast skriva utifrån individer med psykisk 

funktionsnedsättning då endast dessa personer sätts under förvaltarskap och är avgörande för att 

vara ”ur stånd” att hantera sina ekonomiska och juridiska personliga angelägenheter. Individer 

under godmanskap har till exempelinte samma begränsade frihet enligt tidigare utsago som 

Fridström (2015). Med hänvisning till syftet med studien blir det därmed inte självklart att livet 

sätts på sin spets som vid förvaltarskap varav valet ligger på just förvaltarskap istället. 

Godmanskap är dessutom frivilligt då godmannen alltid behöver ha tillåtelse från huvudmannen 

att genomföra de ekonomiska och juridiska handhavandena (Holmgård & Wallgren 2015, s. 202). 

Jag väljer även att samla in data från individer som är positivt inställda till att vara med i studien. 

Detta kan innebara att de är i en situation i livet där de mår bra, vilket förstås kan vinkla 

innehållet i det insamlade empiriska materialet och därmed analysen. Om jag istället skulle välja 

att inkludera en bredare målgrupp med fler personer som innehar fler olika möjliga tillstånd eller 

måenden, kan det försvåra den etiska problematiken. De kan till exempel må för dåligt eller lida 

av för problematisk psykisk ohälsa, vilket skulle medföra mer omfattande etiska problem som 

skulle vara svårare att addressera. Det förutsätter dock även att inkludering av de personerna som 

mår bra är tillräckligt för att uppnå teoretisk mättnad i enighet med en GT-ansats (Holton & 

Walsh 2017, s. 84–85). Detta gav upphov till att avgränsa frågeställningen till personer som är 

positivt inställdatill att delta i studien och mår bra. Detta med vetskap om att utfallet kan vara 

relativt positivt vinklad, vilket behöver beaktas i resultatet. Att de är positivt inställda tyder också 

på att de befinner sig i ett läge där det kan vara mer etiska okej att faktiskt ställa frågor. Det ovan 

presenterade resonemanget leder mig in på de etiska hänsynstaganden för denna studie, där 

frågan om personernas välmående diskuteras ytterligare. 



 
 

18 
 

5.3 Etik 
Enligt forskningsetiska principer formulerade av Vetenskapsrådet (2002, s.1–14) är den första 

konfidentialitetskravet. Gällande det insamlade materialet benämns därför inte personerna med 

deras riktiga namn. För presentationen av resultaten används istället fiktiva namn. Användning av 

information från data sker endast med intervjupersonernas samtycke. Informationen används 

även endast till denna uppsats och inte till annat syfte enligt nyttjandekravet, vilket de 

medverkande informeras om. 

Det andra forskningsetiska kravet är informationskravet och det innebär att informera personerna, 

som i detta fall intervjuas om förvaltarskapet, om vad det innebär att vara med i studien. Även 

information om hurinformationen som lämnas av dem hanteras av mig. Det är viktigt att försäkra 

sig om att personen har förstått innebörden i hur de etiska kraven följs. Individerna behöver 

ävensamtycka till att delta i studien, vilket kallas samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.1–

14). I denna studie är psykisk ohälsa viktigt att ta hänsyn till för båda dessa krav, informations- 

och samtyckeskravet. Närmare bestämt speciellt gällande benämningen ”beslutsoförmögen” som 

används inom regleringen som innefattar personer med psykisk ohälsa. Tolkningen av 

lagstiftningen kring beslutsoförmögna saknar tydliga riktlinjer. Det finns dock fler etiska 

riktlinjer vad gäller biomedicin och liknande forskning där avtal ingås, eftersom det inkluderas i 

förvaltarens arbete att bevaka huvudmannens rätt när det gäller att just teckna avtal åt 

huvudmannen. Därmed behövs ett godkännande i dessa fall från förvaltaren och närmaste 

anhöriga (Broström mfl. 2014, s 174–183). I andra fall än biomedicin finns det också förslag eller 

riktlinjer där det dels är upp till forskaren att bevisa rimligheten i att personen är beslutsförmögen 

till att ge samtycke till en studie.  

En fråga jag ställer mig är därför ifall personerna ärvidsina sinnesfulla bruk att till exempel kunna 

göra bedömningen och avgöra om denne vill delta i denna studie. Nygren (2012, s. 30) menar att 

riskmoment vid intervjuer är att det kan väcka trauman som återupplevelsen av svåra händelser i 

livet, vilket behöver undvikas i denna studie. Det är av stor vikt att inta försiktighet för att inte 

påverka personerna. Även om det görs på individens villkor och jag intar en försiktighet i frågan 

kan det vara svårt att alltid göra bedömning av konsekvensen eftersom det inte hör till min 

profession att kunna göra den psykologiska bedömningen. Dock visade sig processen med att 

hitta rätt personer och genomgången av vilka typer av psykisk ohälsa som existerar och dess 

effekt på individerna, att jag anser att studien är genomförbar. Resonemanget är lättare att 

beskriva genom den datainsamlingsprocess som ägde rum då hela processen krävde en 

försiktighet. 

5.3.1 Datainsamling och Etiskproblematik 
Insamlingen av det empiriska materialet började med att hitta och ta kontakt med rätt personer 

och redan då uppstod frågan om den etiska problematik som råder eftersom jag vid första kontakt 

behövde inta försiktighet. Därmed presenteras nedan först datainsamligen med hur det gick till 

och leder sedan in påden etiska problematiken och mina vägval gällande denna. 

Datainsamling 

Den öppenhet och fria val som grundad teori förutsätter, med friheten att identifiera och utilisera 

valfria data, är som tidigare nämnt en anledning till valet av metodansats för denna studie. Det 

innebär dock ett ansvar att analysera hur och vad som ska beaktas (Holton & Wash 2017 s.57–59) 

för att uppnå rätt resultat. Därmed börjar efter första sökandet av data även den iteraktiva 
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analysprocessen som innebar att jag kunde återkomma och se över materialet många gånger för 

att kunna inhämta ny eller annan information ifall det ansågs nödvändigt för analysen (Bryman 

2008, s. 513). 

Det första steget, hur datainsamlingen ska ske krävde att jag försökte hitta vägar att nå fram till 

personer som matchade mitt urval och avgränsning. För att finna rätt urval eller att 

överhuvudtaget nå fram till rätt personer behövde flera vägar undersökas. Genom att först ställa 

en fråga till Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, fick jag svar från myndigheten som 

menade att utifrån sekretess kan inga uppgifter ges ut. Överförmyndaren kunde inte heller 

hänvisa till personer som står under förvaltarskap. 

Jag skrev istället i ett slutet forum på det sociala nätverket Facebook där både gode män, 

förvaltare och huvudmän diskuterar, ställer frågor och vägleder inom ämnet. Där skrev jag ut en 

förfrågan ifall det fanns ett intresse för huvudmän under förvaltarskap att delta i min uppsats. Jag 

fick endast ett svar från en person som var under förvaltarskap och istället flera svar från personer 

som var förvaltare.  

Det framkom att det inte var rätt metod att använda. Istället skrev jag personliga meddelanden 

riktade till personer som tidigare i forumet själva skrivit att de är under förvaltarskap. Därmed har 

de själva inom forumet varit öppna med det, vilket gjorde mig mer bekväm med att ställa frågan 

direkt till dem. Detta var på grund av det etiska dilemmat, hur jag vet ifall det är etiskt korrekt att 

ställa frågan till personer med psykisk ohälsa, har därmed en första försiktighetsåtgärd skett. En 

selektering av personer har skett påförhand, ett första urval i och med att personerna själva velat 

vara öppna med att de är under förvaltarskap inom detta öppna forum på Facebook.Med fortsatt 

iakttagen försiktighet så började jag med att försöka få kontakt. Personerna själva kunde därmed 

avgöra om de var okej med denna kontakt. Gensvaret blev överraskande positivt, vilket ledde till 

att sju personer accepterade fortsatt korrespondens och var relativt positivt inställda till vad jag 

ville uppnå och de ville vara med och dela med sig av sina erfarenheter. Personerna uttryckte att 

det kändes bra att vara med. 

Med utgångspunkt i att det behövdes en ständig försiktighet och ödmjukhet inför personerna jag 

ville intervjua behövde det ske utifrån deras egna villkor. Detta på grund av den svårighet som 

det var att hitta personer samt att det som efterfrågas i frågorna innebär ett utlämnande av sina 

personliga känslor, vilket fick utgöra en begränsning då inte alla ville bli intervjuade utan istället 

svara på frågor via mejl.  

Valet lades därefter på att endast skriva mejl med frågor, med utgångspunkt av de etiska 

aspekterna gällande i denna fråga då personerna själva kunde välja att svara och inte pressas att 

delta eller svara på frågor inför en främling i ett fysiskt möte. Därmed kunde de fem personerna 

som var positivt inställda ångra sig under tidens gång och välja att inte svara. Två av de 

ursprungliga sju personerna valde att inte svara. 

Etisk diskussion 

Jag startade datainsamlingen med endialog genom att skriva att jag är en student som inför min 

sista termin på Mälardalens högskola ska skriva min c-uppsats. De personer som valde att 

svaramenade dock att de var positivt inställda till sitt deltagande i studien och de uppgav att de 

kände en tacksamhet över att kunna hjälpa till genom att få berätta om sina erfarenheter och 

tankar. De som svarade på frågorna menade att de var i ett läge där det var lägligt och passande 
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att hjälpa till. Jag var försiktig i mitt bemötande, under den första lättsamma kontakten ställdejag 

även den första frågan,”Är det okej om jag frågar vad huvudanledningen är att du fått 

förvaltare?”. Av de fem personer som var öppna för kontakt visade det sig att alla var 

diagnosticerade med mano-depressivitet. Detta tillstånd framställs i tidigare forskningsavsnittet 

innehållagoda perioder. I dessa perioder finns en positivare inställning inom de olika 

känslodimensionerna som kan infalla. Under dessa positiva perioder uppstår till och med frågan 

om förvaltarskapet överhuvudtaget behövs (Russner, 2012). Både under den första kontakten och 

när frågorna skickades ut nämnde personerna att de mår bra, vilket blev en förutsättning för att de 

ville vara med och besvara frågorna. Två personer nämnde även som de beskrev den, lättare 

autism. Jag hänvisar även i detta fall till tidigare forskning som är kritisk till valet av 

förvaltarskap för högfungerande autism och istället förespråkar individanpassad godmanskap som 

innebär att personerna själva bestämmer med i samråd med en god man. Autism och mano-

depressivitet har båda därmed spelat in som faktorer till förvaltarskapet för intervjupersonerna i 

denna studie. Förutsättning för förvaltarskap är som tidigare nämnt ekonomiska och juridiska 

angelägenheter och ingen av varken autism och mano-depressivitet speglar i lagen eller enligt 

tidigare forskning på att personera inte kan svara på frågor om deras känslor eller hur de upplever 

sitt förvaltarskap.  

Personerna är inte omyndighetsförklarade utan förvaltarskapet innebär minsta möjliga ingripande 

på just ekonomiska och juridiska frågor inom lagen (11 kap. 8 §FB). Därmed kan det istället 

tolkas som oetiskt att göra bedömningen att inte kunna ställa öppna frågor om detta till personer 

som innehar denna form av psykisk ohälsa. Om vi skulle anta att det är oetiskt att be personerna 

vara med i denna studie, när de själva anser att de mår bra och inte är omyndigförklarade, vem 

skulle vi i så fall fråga om det är okej? För enligt definitionen förvaltarskap inom lagens 

regelverk, inbegriper just dessa områden, juridiska och ekonomiska angelägenheter och säger 

ingenting om övriga frågor. 

Etisk slutsats 

Därmed har personerna varit positivit inställda och villiga att hjälpa till i studien genom sitt 

deltagande, de har en huvudanledning till förvaltarskapet, som är diagnoserna mano-depressivitet 

och lättare autism. För den ena formen ställs frågor under en positiv period och båda kritiseras för 

om det ens är nödvändigt med förvaltarskap i olika grad och beroende på individuella fall förstås, 

enligt tidigare forskning. Dessutom har flera tidigare studier gjorts med deltagare som har svårare 

psykisk ohälsa som, till exempel, utvecklingsstörning. Dessutom poängterar etiska 

forskningsetiska regler hårdare krav inom just biomedicinsk forskning då dessa innefattar just 

juridiskt godkännande som kan anses innefattas inom förvaltarens utövande. Det finns inga 

sådana riktlinjer för studier liknande denna. Personerna är inte omyndigförklarade och om vi 

därmed trots deras vilja ändå inte ska ställa frågor till dessa personer, som dessutom deltar 

frivilligt, vem kan vi då fråga ifall det är okej? Det framstår än mer oetiskt att inte ställa frågorna. 

5.4 Kvalitetskriterier 
Simon och Cassel (2012 s.206–207) menar att det finns universella kriterier för kvalitetskriterier. 

Vid genomgång av dessa verkar de närbesläktade med grundad teoris kvalitetskriterier. Där den 

första är validitet (Fit) vilket kan beskrivas som attden grundade teorin ska bekräftas som riktig 

och sann. Det anser jag sker genom att kategorierna och relationerna som skapas med hjälp av så 

mycket data från så många personer som möjligt. Insamlingen av data sker med personer som har 

direkt koppling till syftet, vilket jag anser utgör den riktighet som studien avser göra. Genom 
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beskrivningen av analysen och genomförandet sker dessutom en genomgång av materialet till 

sådan grad, att det bör bli svårt att missa viktiga poänger från den direkta källan till det empiriska 

underlaget. Det stärks även av analysen och diskussionen som leder fram till teoretisk mättnad, 

enligt grundad teori. 

Workability betyder att koncepten och hur det relaterar till hypotesen stryker huvudproblematiken 

och frågan blir löst. Det som blir löst sker genom en grundad teori eller modell som fungerar och 

kan tillämpas i praktiken. Här understyks det inom grundad teori att det sker en ständig analys av 

den data som tas fram vilket är den process som även tilllämpas i denna studie. Genom att följa 

grundad teoris tillvägagångssätt blir det i denna studie hypoteser som skapas i analys av det 

empiriska underlaget som leder fram till just en huvudproblematik. Den öppna frågan får en 

selekterad och genomarbetad huvudproblematik som ständigt analyserats fram när underlaget 

blev tillgängligt. Denna analys beskrivs under resultatets utformning med argumentation kring 

varför frågan anses bli löst. Genom processen öppen inställning och att frågorna utformas så att 

intervjupersonernakan välja att prata om vad de själva anser vara det viktigaste att prata om, kan 

även kravet relevans uppnås. Om tillräckligt många har liknade syn på vad som är det viktigt kan 

det ses som relevant att studera. Det kommer fram genom att koderna blir till koncept och 

kategorier. En förutsättning för det är just återkommande koder i materialetoch att data är 

relevant för att kunna utforma och skapa en teori som det är tänkt att skapa, vilket jag anser ske 

på grund av urvalet av deltagare. Att den grundade teorin kan modiferas är också relevant. Den 

kan modifieras genom att nya data kan tillkomma och verkligheten förändras(Holton & Walsh 

2017, s. 154–157).Det innebär att teorin fungerar grundat på den verklighet som råder just nu. 

Ändras verkligheten kan det innebära att modellen eller den grundade teorin kan förändras för att 

nytt empiriskt material skulle kunna nå andra slutsatser. 

5.5 Den Grundade Teorins analysprocess 
Grundad teori har flera delmoment, dessa beskrivs nedan i tre steg och börjar med den öppna 

fasen, följt av den selektiva och sist den teoretiska fasen enligt metodiken som beskrevs under 

kapitel fyra, metodens grundantaganden. 

5.5.1 Den öppna fasen – Öppen kodning 

I denna del beskrivs hur första kodningen i form av analys av det empiriska materialetresulterar i 

kategorier som utgjorde det första teoretiska urvalet. 

Öppna kodningen 

I den öppna kodningen behöver incidenter identifieras i materialet som därefter kan skapa en eller 

flera koncept, eller i alla fall koder till en början. Detta genom att sätta en typ av kod intill 

materialet där en incidenthar identifierats. Den första kodningen skedde efter första kontakten 

med personer under förvaltarskap genom öppet ställda frågor som de fick svara på. Det vill säga, 

efter första kontakt via facebook och mejl, i enighet med vad som beskrevs i diskussionen 

underdatainsamling och etisk problematik, kunde frågorna skickas ut till personer som var öppna 

för att diskutera utifrån frågorna. Därmed inleddes processen med att skapa öppna frågor som 

kunde leda till intressanta svar och därmed det första empiriska materialet som kunde analyseras 

och därmed första empiriska materialet. 
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Ett fundamentalt kriterium för dessa frågor var ett försök att eliminera alla möjliga förutfattade 

tankar om vad analys av det empiriska materialetborde generera (Holton & Walsh 2017, s. 80–

83). Dock behövdes frågor som kunde vara så pass riktade att det så långt som möjligt kunde ge 

svar som täcker det undersökta området, innan närmare selektering kunde ske. Det gav upphov 

till frågor med tre olika delar. Den första delen avsåg frågor om vilka personerna är och hur det 

kommer sig att de lever under förvaltarskap. Anledningen till det är för att få fram vilken 

livsituation personerna lever i, exempelvis om personen har barn eller inte, ifall de lever i ett 

förhållande med mera. Detta med utgånspspunkt att den informationen kan säga någoting om hur 

personen ser på sitt förvaltarskap och att all data i detta läge är potentiella data. Den andra delen 

avsåg frågor om interaktionen med förvaltaren. Som en uppföljning på första delen med fokus på 

allt som kan vara av intresse i det samarbete som det faktiskt innebär att ha en förvaltare. Delen 

innehöll öppna frågor om hur de ser på sin förvaltare och samarbetet. Den tredje delen tar upp 

hur de själva ser på sitt förvaltarskap i sin helhet och framtiden för dem själva (exakt utforming 

av frågor finns att finnai Bilaga 1). 

Grundad teori består av en ständigtjämförande analysansats och i detta moment var nästa steg att 

se över svaren var för sig. När detta gjordes uppkom relativt omgående ett mönster som 

underlättade första kodningen. Frågorna i de olika delarna hade redan på ett visst sätt 

kategoriserats i form av de tre ovan beskrivna delarna. Första analys av inkomna svar skedde med 

varje delfråga i sig på grund av detta. Kanske på grund av att inte följdfrågor är möjliga i mejlade 

frågor blev svaren relativt enspårigt besvarade utifrån individens egna tolkningar. Dessa hade 

snarlika svar från flera av deltagarna. Det vill säga, redan genom första överblick bildades 

mönster av gemensamt valda saker individerna ville ta upp inom ramen av frågorna. Det kan 

tolkas som att frågorna är för inriktade för att anses vara öppna. Det fanns dock undantag som 

motsäger det. I enlighet med diskussionen ovan om de tre olika delarna är det svårt att undgå 

någon form av inriktning. Jag anser därför att frågorna fortfarande är öppna och personerna fria 

att ta upp vad de själva ansåg vara relevant. 

För en mer noggrann jämförelse identifierade jag incidenter genom att sätta koder bredvid texten 

med svaren, detta i form av analysisk kodning, det vill säga en kortfattad beskrivning som kan 

jämföras med en kod för en incident som kännetecknade incidenten, enligt ordningen i figur 1 

nedan.Koderna bildade redan något som liknade koncept och kunde därmed snabbt sättas i 

relation, jämföras med andras svar som inkommit, på samma fråga.Detta genom en rad för rad 

genomgång men med snabb abstraherad konceptualisering(Holton & Walsh 2017, s. 81) av 

koderna. Precis därför förespråkade jag analytisk kodning för det blev lättare att snabbare förstå 

relationen mellan koderna när de hade en beskrivning. 

Koderna som var återkommande och ansågs intressanta blev sedan till kategorier vid jämförelsen 

när ett emerging pattern (ett mönster av koncepten som kan skapa kategorier) kom fram. Då 

kunde även en idéom en kärnkategori (core category) bildas (Holton & Walsh 2017, s81–83). 

Denna kärnkategori kom fram av att övriga kategorier vid analys kunde sättas i relation till den 

och i första steget ge någon form av stöd till kärnkategorin, dock inte alla vid detta steg. Det kan 

illustreras med hjälp av cirkeln nedan, enligt figur 1.De kategorier som skapades illusteras under 

figur 1. 
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Kategorier (Category i figur 1) efter första fasen: Inte samma möjlighet som andra, Ingenting 

känns bra, Överlämning av ansvar, Bra samarbete, Accepterande av sin situation vid bra 

psykiskt mående, Framtidstro 

När detta skett insåg jag att nu behövdes en djupare genomgång i form av mer jämförelse av 

innehållet i materialet. Även för att styrka kärnkategorin och titta på ifall mer information behövs 

för att komma närmre en form av teori eller modell och teoretisk mättnad. Vilket ledde mig in på 

nästa fas i denna process, den selektiva fasen. 

5.2.2 Den selektiva fasen 
I denna del beskrivs den andra fasen av analysprocessen styrt av det teoretiska urvalet. Genom 

ytterligare selektering av kategorierna knyts koncepten samman ytterligare och kärnkategorin 

förstärks genom de kopplingar som sker till övriga kategorier. 

Det visade sig att alla svar som inkom inte helt stämde överens med de kategorier som byggts 

fram, vilket innebär att inte alla kategorier blev logiska att ha kvar. Den idé som uppkommit i 

form av en kärnkategori från början innebar att vissa svar var svårare att koppla till en av 

kategorierna. Med utgångspunkt att inte missa data i selekteringen hade jag det ändå i åtanke vid 

nästa steg av analysen för att se till att inget viktigt förbises ifall nya infallsvinklar eller ideér 

uppstod. Det som hittills analyserats hade gjorts inom ramen för vad frågan avsåg, det vill säga 

mestadels att svaren per fråga jämfördes. Nästa steg blev att se vad svaren i relation till varandra 

visade och därmed mer fokus på relationerna mellan kategorierna, vilket visualiseras senare 

under resultatet som Jämförande analysav materialet från de olika frågorna. 

Utfallet blev att det fanns en koppling som visade på att den ursprungliga kärnkategorin behövde 

modifieras, den var först för enkelspårig och jag insåg att det inte var så enkelt som titeln i sig 

beskrev det. Utan kärnkategorin fick en något mer negativ inriktning än från början. Där 

utgången från början var att trots omständigheterna så fanns ett accepterande. Genom 

selekteringsprocessen behöver även kategorierna anpassas med tydliga relationer till 

Figur 1: Modell 

överrelationermellank

ategorierochkoder. 
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kärnkategorin och ytterligare selektering sker (Holton & Walsh, 2017, s 83–85). En annan 

kategori i detta fall var dessutom för lite återkommande. Den hade inte heller samma relation till 

kärnkategorin. 

Kärnkategorin som hade modifierats ansåg jag behövde mer underlag vilket ledde till att en till 

inriktad fråga skapades i detta skede. Där jag bad intervjupersonerna utveckla de negativa 

känslorna som uppstod trots att de accepterat sin situation. Det skedde genom att jag mejlade 

ytterligare en fråga som jag tyckte kunde förstärka ett koncept, en praktisk händelse i vardagen 

som flera av intervjupersonerna valt att ta upp utan att jag direkt ställt frågan om den 

praktikaliteten i mina frågor. Den blev så intressant och viktig att jag ansåg att det behövdes en 

följdfråga. Det avsåg ett koncept som låg i stark relationen till den framväxande kärnkategorin. 

Jag fick då svar ifrån tre av intervjupersonerna. 

Det var dock när jag skrivit klart den jämförande analysen och fått in svaren som uppkom efter 

att kärnkategorin modifierats som jag såg ett mönster som kan liknas vid den teoretiska fasen och 

den teori eller modell jag sökte. 

5.2.3 Den teoretiska fasen 
Denna fas innefattar kärnkategorins tydliga koppling till den huvudsakliga problematik som 

framställts (Holton & Walsh, 2017, s 88–89). Med andra ord så förklarar kärnkategorin denna 

problematik. Det slutliga mönstret av detta kom efter svaret från den inriktade frågan som stärkte 

just kärnkategorin som jag beskrev i den selektiva fasen. Alla svarade inte på denna fråga men 

utfallet av de som svarat stärkte den huvudsakliga frågan, då de var så pass lika varandra. 

Kärnkategorin modifierades efter det och fick namnet Accepterande vid bra mående men med 

vetskapen att det inte alltid känns bra. Vars formulering fångar in mycket av övriga kategorier 

och det som framställts utgör kärnan i vad svarspersonerna ansåg vara relevant att ta upp. Den 

huvudsakliga problematiken kunde igenom skrivandet i slutsatsen även förenklas ned till ett få 

antal rader. Dessa anser jag utgör en genomarbetad teori av vad som är den huvudsakliga 

problematiken i förhållande till syftet med studien. 

6. Resultat 
Här presenteras resultatet med en huvudproblematik som ledde fram till en grundad teori. Sedan 

presenteras de slutliga kategorierna efter varandra och ställs sedan i relation till varandra i den 

jämförande analysen, innan slutsats i förhållande till studiens syfte och frågeställning avslutar 

kapitlet. 

6.1 Teoretisk modell 

Bryman (2008, s. 518) beskriver en grundad teori som att välutvecklade kategorier tillsammans 

systematiskt relaterar till varandra och skapar en teoretisk ram som förklarar företeelser. Denna 

empiriska undersökning resulterade i en faktisk teori, inom ett specifikt empiriskt område. I detta 

fall individens perspektiv på vad som är relevant att förstå och resulterade i en problematik inom 

den sociala och praktiska kontexten personen står inför.  

De kategorier som slutligen framställdes utav analysen med hjälp av att abstrahera koncepten 

efter den beskrivande kodningen visas i figur 2 nedan, vänstra rutan. De fyra kategorierna utöver 

kärnkategorin kan alla relateras till kärnkategorin. Det förklarar jag mer djupgående dels under 

analysen av de fem olika kategorierna och slutsatsen i slutet på resultatets kapitel. 
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De fem kategorierna och främst kärnkategorin resulterade i en teori som kan sammanfattas i två 

meningar, enligt den högra rutan i figur 2. Det kan även beskrivas som två viktiga faktorer. Den 

ena är förenklat ettaccepterande av sin situation därindividerna har accepterat att de har en 

förvaltare. De har oftast en insikt om att förvaltarskapet är nödvändligt i de sociala och praktiska 

situationer de ställs inför som berör ekonomiska och juridiska personliga moment. Den andra 

faktorn är känslan som uppstår vid olika sociala kontexter och praktiska vardagliga 

handhavanden, de situationerna blir ofta jobbiga för intervjupersonerna. Intevjupersonerna 

påmins i de fallen om varför de befinner sig i sin situation. 

6.2 Fem Kategorier 

Enligt ovan presenterade modell i figur 2 visas fem kategorier varav en kärnkategori och dessa 

presenteras i detta kapitel. I citaten används fiktiva namn för de intevjupersoner som deltagit i 

studien. Dessa är Anna, Lena, Sven, Petra och Mikaela. 

6.2.1Inte samma möjlighet som andra 
Enligt intervjupersonerna blir det praktiskt svårare att genomföra saker i och med förvaltarskapet. 

Saker som i praktiken används av andra i omgivningen, är inte tillgängligt för personerna under 

förvaltarskap. Det blir en egen kategori då det är genomgående ett svar från intervjupersonerna.  

”Jag har inte tillgänglighet till bankid eller swish och det ställer till det för mig. Till 

exempel när jag ska umgås med vänner som har det.” -Anna 

Det som kommer av en praktisk begränsning, då ekonomiska och juridiskahandhavanden beslutas 

av förvaltaren och bankid och swish är verktyg som används för att kunna logga in på personliga 

sidor. Ett exempel skulle vara ifall en vän betalar så kan inte personen under förvaltarskap swisha 

över sin del av notan.  

Figur 2: Modell över hur kategorierna och kärnkategorin relateras till 

varandra och skapar en grundad teori. 
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Ett annat svar utvecklar flera moment som inte bara utgör transaktioner av monetära medel; 

”När jag ska komma åt mina sidor på internet då det kräver bankdosa och det får jag 

själv inte andvända. Kunde funnits en variant som fungerar på banker och en som 

enbart fungerar på andra ställen och inte har med pengar och beställningar att göra. 

Det här gör att jag känner ett utanförskap.”-Lena 

Det finns därmed redskap som uppfattas mindre anpassat för personer under förvaltarskap. Det 

behöver inte bara vara ekonomiska transaktioner utan att logga in på vissa hemsidor kräver 

personlig legitimering och för detta används samma verktyg som vid ekonomiska transaktioner, 

vilket bankid avser.  

”När jag umgås med mina kompisar så blir alltid jobbigt när jag måste förklara att 

jag inte har swish, om jag tex är skyldig någon kompis pengar. -Sven 

”En gång när jag skulle gå på en dejt så skulle hen jag dejtade swisha summan som 

hen var skyldig mig för middagen. Jag fick då förklara att jag inte har swish. Det 

kändes som att hen jag dejtade blev fundersam och som tur var frågade hen inte varfö 

jag inte har. Skulle hen frågat det och om jag skulle behöva förklara så tror jag inte 

att hen skulle vilja träffa mig mer bara för att jag är under förvaltarskap”-Petra 

Huvudmannen förklarar hur det påverkar henne. Det är inte svårt att tänka sig fler situationer där 

användande av dessa verktyg skapar situationer som blir jobbigt för individerna. Det framstår 

som en jobbig påminnelse i praktiken vilket ger en negativ känsla. 

Bilden ter sig tydlig om att alla behöver uppleva situationer, ofta i sociala kontexter där deras 

begränsningar i praktiken sker. Upplevelsen som de själva valt att belysa är inte positiv utan två 

tillägger i beskrivningen av begränsningarna att upplevelsen är jobbig. 

6.2.2 Bra samarbete 
En frågaunder intervjuerna var riktad för att kunna fånga upp ifall det fanns något intressant att 

upplysa om i relationen med förvaltaren, med utgångspunkten att personen själv kunde välja att ta 

upp vad denne själv ville om relationen med förvaltaren. Det fanns en gemensam faktor (bra 

samarbete) men ändå skillnader i svaren; 

”Jag fick nyss en ny förvaltare och samarbetet fungerar mycket bra. Samarbetet med 

mina två tidigare förvaltare har det inte fungerat alls med. De har inte förstått vilka 

behov jag har och vi har inte haft en bra kommunikation. -Mikaela 

Här kan vi se vikten av att intervjupersonen upplever en bra komuntikation men också att 

förvaltaren känner till och har kunskap om intervjupersonens svårigheter i form av 

funktionsnedsättningarna som gör att hen behöver hjälp med det behov som hen har. 

”Jag känner mig trygg med min förvaltare. Vi vet vart vi har varandra och vi har en 

rak och ärlig kommunikation. Jag tror att ett bra samarbete är det viktigaste för att det 

ska fungera. Min förvaltare har hjälp mig att få ordning på mina skulder och nu har 

jag inte enenda prick hos kronofogden”. -Sven 

I citatet kan vi se hur relationen och förtroendet har stärkts för att förvaltaren har hjälpt 

intervjupersonen med att få ordning på intervjupersonens skulder hos kronofogden.  
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”Samarbetet fungerar jättedåligt mellan oss, vi har inget samarbete. Jag får inte tag 

på min förvaltare och när jag behöver pengar till kläder så får jag tjata om det. Jag 

vill få en ny förvaltare som är mer som mig och som svarar när jag ringer”-Petra 

I utdraget från intervjun med Petra kan vi se en frustation över att förvaltaren inte är kontaktbar 

vilket leder till ett sämre samarbete där intervjupersonen tappar förtroendet och samarbetet 

försämras mellan intervjuperson och förvaltare. 

Att samarbetet behöver fungera är det lätt att förstå. Intervjupersonerna hade kunnat prata om 

personen i sig eller använda kortare svar. Intervjumaterialet innehöll istället resonemang kring 

samarbetet dem emellan, vilket är förståeligt med tanke på att ekonomiska och juridiska 

handhavanden utgör många praktiska moment i vardagen och livet.   

6.2.3 Överlämning av ansvar 
Att leva under förvaltarskap innebär också att personen inte behöver vara den som sköter kontakt 

med myndigheter och övriga instanser angående ekonomiska och juridiska frågor, vilket kan 

underlätta för personen själv. Som det framgår av intervjumaterialet, kan det också ge en lättnad 

och befriande känsla. Flera av intervjupersonerna ville poängera detta, även om det skedde på 

olika sätt; 

”När jag hamnar i maniska perioder och köper en massa saker som jag inte behöver, 

känns det bra att veta att jag har en förvaltare som hjälper mig om jag ändå lyckas 

köpa något. Även kontakten med socialtjänst klarar jag inte av själv. Då är det skönt 

att vara under förvaltarskap, då min förvaltare har kontakt med dem. Förvaltaren 

frågar vad jag tycker och sedan pratar hon med socialtjänsten.”-Mikaela 

Utdraget ovan är en beskrivning av stunder då det underlättar med hjälp. Det framstår som en 

huvudanledning till att personen är under förvaltarskap, de maniska perioderna blir svåra att 

kontrollera. Det presenterar även en beskrivning av känslan, att det är skönt att vara under 

förvaltarskap i dessa lägen. Mikaela slipper ta ansvar för något som denne själv beskriver som 

något personen själv inte klarar av. Ytterligare exempel på att det är skönt att ha en förvaltare kan 

illustreras med utdraget nedan: 

”Jag klarar inte av möten med människor jag inte har någon speciell relation med, då 

är det skönt att ha en förvaltare som sköter det.”-Lena 

Återkommande är att deltagarna i studien bekräftar att de inte klarar av vissa saker och återigen 

används ordvalet att det är skönt att då få hjälp, det kan exemplifieras med utdraget nedan: 

”Min förvaltare betalar mina räkningar, vilket är skönt för det klarar jag inte av. 

Samma är det med socialtjänst, som jag inte vill ha någon kontakt med. Det är även 

skönt att någon har tagit tag i min skuldsanering.”-Sven 

”Jag slipper ta ansvar för allt runt mig. Jag är som ett barn då min förvaltare gör alla 

saker runt mig... det är precis som mina föräldrar gjorde innan jag fyllde 18 år. Det är 

även skönt att min förvaltare får all post för jag klarar inte av att vare sig läsa eller       

öppna posten.”-Anna 

Uttryck för att det är skönt att slippa ansvaret var genomgående hos flera av huvudmännen, finns 

fetmarkerade i texten ovan. Det framgick dock med viss reservation hos vissa; 
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”När jag mår dåligt och är inne i en manisk period så är det bra att min förvaltare 

håller kontakt med tex sjukvården eller socialtjänsten, däremot så vill jag ändå veta 

vad som händer. Jag tycker inte om att det sker bakom ryggen på mig som det ibland 

gör. ”-Petra 

Det finns i detta exempel ett uttryck för att det underlättar med en förvaltare, men med tillägget 

att det är viktigt att det sker på rätt sätt. Att inte åsidosättas även om ansvaret läggs i händerna på 

någon annan. Svaret att gå bakom ryggen är tunga ord och kan härledas tillbaka till kategorin hur 

viktigt ett bra samarbete är. 

6.2.4Accepterande vid bra mående men med vetskapen att det inte alltid känns bra 
Den slutliga kategorin är kärnkategorin. Den har en relation med samtliga ovan nämnda 

kategorier och svaren är återkommande på flera ställen i de tre olika delfrågorna i frågeutskicket, 

enligt utformingen av frågorna. Det stärktes även av den ytterligare följdfråga som skickades ut.  

”Jag har haft en förvaltare i 22 år nu och jag liksom accepterat min situation. Jag var 

bara 22 år när jag fick en förvaltare så jag har haft det större delen av mitt vuxna liv. 

Jag förstår ändå att det är bra att jag har haft en förvaltare för annars skulle jag ha 

ännu mer skulder än vad jag redan har.”-Sven 

Ovan visar Sven att han har accepterat sin situation. Nu har det gått lång tid vilket kan påverka 

känslan och förstärka insikten. Det talar förstås inte om hur situationen faktiskt hade varit om 

personen inte hade haft en förvaltare men talar tydligt för att huvudmannen anser att det är bra att 

denne har har en förvaltare. Vilket är återkommande hos flera personer. 

Detta svar framkom i kortare form hos 4 av de 5intervjupersonerna. Ett förstående för att denne 

har förvaltare och betonar det positiva med det. Dock är det inte friktionsfritt under tiden som 

samarbetet sker; 

”Asså jag hatar min förvaltare när jag mår dåligt och jag skäms över hur dum jag är 

mot honom. Han har ett stort tålamod och när jag mår bra så är jag glad över att jag 

en förvaltare annars skulle jag kunna göra massa skit”-Petra 

Här finns känsla som förstärks under jobbiga perioder som inte är i förvaltarens favör. Det 

framgår inte exakt vad orsaken till detta är men den andra meningen tyder på att det inte 

nödvändigtvis behöver bero på förvaltaren utan på huvudmannen själv som är glad över hjälpen i 

svåra stunder.  

Ytterligare ett positivt svar om att vara under förvaltarskap; 

”När jag hamnar i maniska perioder och köper saker jag inte behöver är det bra att 

jag har en förvaltare. Jag ser positivt på att förvaltarskap finns för personer som mig. 

Jag har inga anhöriga som kan hjälpa mig att strida för mina rättigheter, det gör min 

förvaltare.”-Anna 

Accepterandet var så pass återkommande att det blev svårt att ifrågasätta. Det som istället 

framstod ju mer analys av det empiriska underlaget som skedde, främst inom den jämförande 

analysen är att det finns saker som gör att de ändå inte mår bra. Som att det inte räcker med 

accepterandet, för ett accepterande kan ju i sig innebära ett hjälplöst accepterande, att de inte har 

något val. Följdfrågan som uppkom vid analys handlade därmed om att utveckla det som inte är 

bra. Svaren där förstärkte kategorin inte samma möjlighet som andra och visade på att det inte 
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var så lätt som att de helt enkelt accepterade situationen. Vidare diskussion om detta kommer i 

den jämförande analysen. 

6.2.5Framtidstro 

Den sista delfrågan var riktad på ett sätt som avsåg framtiden. Med en formulering som återigen 

gav möjlighet att svara så som intervjupersonen själv ville svara om framtiden. Svaren var 

snarlika på så sätt att de tolkat frågan liknande och svarat för sig själva om vad de vill och tror 

om framtiden. Det framkom olika svar i positiv och negativ riktning och handlade ofta om tron på 

sig själva och deras möjligheter. 

”Jag hoppas inte att jag behöver en förvaltare så mycket längre för jag tror att jag 

klarar av att ta hand om min egen ekonomi. Jag vill ha en god man men jag vill inte ha 

en förvaltare. Min förvaltare och jag har ansökt om att jag ska få en god man 

istället.”-Lena 

Det positiva i denna mening är tron på sig själv. Lena tror fortfarande att denne behöver stöd 

gällande sin ekonomi men inte genom förvaltning utan istället godmanskap. Hoppet ligger i att få 

en god man som innebär att huvudmannen istället endast ber om råd men hanterar de ekonomiska 

och juridiska angelägenheterna själv. 

”Jag tror att mitt förvaltarskap kan hjälpa mig att planera min framtid. Om jag tex vill 

köpa en lägenhet kan min förvaltare hjälpa mig att se till att det blir rätt. Tanken är att 

jag ska börja en lärlingsutbildning i januri och det ser jag fram emot.”-Sven 

Här verkar Sven också ha tillförsikt om sin framtid. Men istället genom att fortsätta med 

förvaltarskapet som behjälplig med målet att börja en lärlingsutbildning.  

”Om jag ska vara ärlig så lever jag för typ en vecka i taget så jag fokuserar inte så 

mycket på framtiden. Jag vill ju jobba eller kanske börja plugga men jag vet inte om 

jag pallar det när jag inte mår bra”-Mikaela 

Detta svar är mer pessimistisk på grund av sitt psykiska mående. Det finns en vilja till något mer 

än hur nuvarande situation ser ut, med jobb eller studerande, men pessimistisk inför den 

möjligheten just på grund av den personliga anledningen till att individen befinner sig under 

förvaltarskap.  

6.3Jämförande analys av materialet från de olika frågorna 
Nästa steg i analysen blev att sätta kategorierna i relation till varandra, dels för djupare analys och 

en annan infallsvinkel, dels för att se över om det fattas något i att inhämtat material och om det 

behövs mer matarial för att uppnå teoretisk mättnad (Holton & Walsh, 2017, s 83–85). 

Som tidigare nämnt framstod fem kategorier, en huvudanledning till att dessa valts är att 

individerna som blivit till koder fanns på fler en ett ställe, oftast med ett minimum på tre platser i 

svaren. 

Samarbete & Överlämning av ansvar 

Den praktiska delen är påtaglig som ytterst nödvändig i svaren, likt en förutsättning för att 

vardagen ska fungera. I praktiken blir det därmed nödvändigt att ett samarbete måste fungera som 
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praxis för att det ska underlätta på det sätt som insatsen avser. I samarbetets kategori finns en 

tydlig trend av vad som sker. I de fall där samarbetet är bra så blir upplevelsen mer positiv för 

huvudmannen. Det framkommer svar som menar på att det är bra med förvaltare för individerna. 

Deuppfattar det som en avlastning. Skönt är ett återkommande ord, när de får hjälp under 

kategorin överlämning av ansvar. Ett bra samarbete blir därmed nödvändigt för att uppnå den 

positiva sköna känslan som uppstår vid överlämningen av ansvaret. 

Detta stärks i de fall samarbetet inte fungerar, huvudmannen vill byta förvaltare. I just de 

specifika fallen tenderar svaren att bli mer negativa även vid överlämningen av ansvar. 

Från påminnelse om begränsningar i vardagen till framtidstro 

När det kommer till de dagliga situationerna utöver de praktiska handhavandena vid samarbete 

med förvaltare så gör det sig påmint i flera situationer. Till exempel de sociala kontexterna. En 

fika med en vän där det underlättar om en person betalar för sällskapet och de övriga swishar. Då 

kan inte huvudmannen swisha sin del då denne inte har tillgång till swish på grund av sitt 

förvaltarskap. Även ren legitimering via nätet som är vanligt förekommande i vanliga jobb. 

Känslan av att inte vara som alla andra blir påmint i den vardagliga kontexten. Det som förenklar 

utan förvaltarskap gör det mer komplext för personen med förvaltarskap. I många situationer blir 

de därmed påminda om sitt förvaltarskap på ett jobbigt sätt, vilket kan liknas vid känslanav ett 

slags utanförskap. 

Med känslan inför framtiden blev det intressant att det berodde på situationen som denne befinner 

sig i, som genom kategorin samarbete. Där en förutsättning var samt beroende på psykiska 

dimensionen huvudmannen befinner sig i, vinklade svaret inför denna fråga. Att om individen 

mådde relativt bra och svaren överlag visade en mer positiv inriktning så blev även tron på 

framtiden mer positivt vinklad. Med hjälp av förvaltaren kan de uppnå något som för dem känns 

positivt i framtiden. Till exempel genom att individen under de förutsättningarna kan få ett jobb 

eller utbilda sig och skapa förutsättningar för att flytta till egen lägenhet. Ett annat intressant 

perspektiv i detta är tron på förvaltaren. Att med deras hjälp kan detta ske. Om det bygger på en 

övertro eller inte är dock svårt att svara på.  

Accepterande i relation till övriga 

Accepterande av sin situation var genomgående hos huvudmännen. Det finns stunder enligt 

kategorininte samma möjligheter som alla andra då vetskapen om detta påverkar personen och 

dennes självbild. Det vill säga trots denna vetskap svarar samma intervjupersoner på en annan 

fråga att de ändå anser att de behöver detta. Detta syns i citaten om att de förstår att de har 

förvaltare och att det behövs i svåra tider. 

Även under kategorin, överlämning av ansvar framställs situationer där de ser nyttan med 

förvaltare och syftet med det. Dock kanske det behöver vägas mot individuella förhållanden. Ett 

svar under kategorin överlämning av ansvar menar att acceptansen kommer efter många år med 

förvaltare. Andra att de är medvetna om vad som skulle hända utan förvaltare. Det framstår som 

ett slags accepterande på grund av deras huvudproblematik. För vad finns det för alternativ när 

till exempel en individ inte har anhöriga som kan hjälpa till, utan förlitar sig på förvaltaren. Ur ett 

annat perspektiv kan ett accepterande i sig vara ett nödvändigt ont. Dock tyder selekterade svaren 

efter andra utskicket med fördjupade frågor, med medvetenheten att intervjupersonerna med 

mano-depressivitet befinner sig i en positiv känslodimension för stunden, på att de accepterar 
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situationen. Dock med reservation på att det finns saker som inte alltid känns bra, vilket kanske 

kan liknas med förbättringsmöjligheter. 

6.4Resultatets sammanställning & slutsats 
Analysen av det empiriska underlaget hargenomförts i två steg, dels kategoriernas framväxt i 

analysen av materialet från varje delfråga för sig och sedan i relation till varandra. 

Omständigheterna kan ha vinklat utfallet, dels på grund avhur frågorna är ställda och hur 

intervjupersonerna mår, med hänvisning till kapitlet om genomförande. Med slutsatsen att 

frågorna behövde vara formade på ett sätt som skulle ge så pass omfattande information som 

möjligt men ändå inte vara krävande i form av alltför många frågor. Det innebar en kreativitet i 

utformningen som ändå skulle hållas öppen. Om frågorna hade varit mer vinklade hade 

möjligtvis svaren gett ett annat utfall, dock hade det förändrat den öppna utgångspunkten. Dessa 

öppna frågor gav ett så fritt tolkningsuttymme som möjligt. Att det fanns flera likheter mellan 

svaren med detta i beaktande kan istället ha att göra med de liknelser som finns hos 

intervjupersonerna i det urval som skett. Det vill säga diagnoserna bipolär och lättare autism 

bland annat.  

Den andra omständigheten handlar om hur studiens deltagare mår, att de mådde bra kan innebära 

att mer negativa svar skulle inkommit i andra fall. Det utgör dock en annan form av studie då 

detta var en medveten och nödvändig avgränsning enligt etisk problematik och praktisk sådan. 

Detta diskuteras mer under nästa del, resultatet i förhållande till syfte och frågeställning. 

Individerna har upplevt liknande svårigheter i praktiken och känslorna som uppstår i och med 

förvaltarskapet. När intervjupersonerna upplever mer maniska perioder, visade det sig i uttrycken 

att det är just under de perioderna som en frustration är som störst. Då finns ett missnöje mot 

förvaltaren. På samma gång en insikt om att det är fallet och inte nödvändigtvis beror på 

förvaltaren själv, utan på huvudmannen. På samma gång tas samarbetet upp som kritiskt, vilket i 

sig skulle kunna bero på förvaltaren. Det framgår dock inte, utan svaren tenderar att handla om 

just samarbetet snarare än förvaltarens egenskaper eller sätt att vara. 

Att samarbetet behöver fungera kan ses som en grundförutsättning för övriga frågor. Studiens 

deltagare har dock accepterat sin situation att befinna sig under förvaltarskap. Att inte vara som 

andra är dock jobbigt i och med de praktiska begränsningarna, samtidigt som det är skönt i de fall 

när insikten kommer att huvudmannen ensam inte räcker till. 

6.4.1 Slutsats i förhållande till syfte och frågeställning 

Därmed har svaret kommit på hur personer med förvaltare förstår att det är att vara under 

förvaltarskap. Frågan i sig är bred men i enlighet med grundad teori har teoretisk mättnad 

uppnåtsi form av att intressefrågan och kärnkategorin som uppkom vid analys(emergence), kom 

en slutsats fram i form av en teori som jag anser har nått sitt syfte. 

Lagstiftningen om minsta möjliga ingripande kan historiskt ses som ett mindre intrång på 

integriteten än tidigare omyndighetsförklaring. Dock är det fortfarande ett ingripande på 

individens integritet. Ekonomiska och juridiska handlingar utgör en stor del av vardagslivet, även 

inom sociala kontexter, vilket lyftes fram av intervjupersonerna. Huvudmännen i denna 

undersökning beskriver ting som inte bara påverkar de personliga praktiska handhavandena, även 

om ett samarbete, vilket inte alltid fungerar, skulle fungera. Vilket i sig blir problematiskt och ett 

grundelement för välmående och fungerande liv. Så kan när intervjupersonen mår bra och 
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praktiska delar fungerar det ändå finnas en kluvenhet. Åt ena hållet ligger ett accepterande av 

situationen och det underlättar för att få ett så välfungerande liv som möjligt. Samtidigt finns en 

vetskap och känsla om att inte vara som alla andra. Det blir jobbigt att bli påmind om det i 

vardagen. 

I detta framställs en teori om vad som kan ses som en viktig slutsats, eller ufall för denna studie. 

Intervjupersonerna har försett oss med information som visar på att just detta är det viktiga att ta 

upp och det mönster som framkommit i de olika faserna inom grundad teori har lett till denna 

teori om vad som utgör slutsatsen.  

Reslutatet i förhållande till etisk diskussion och problematik 

Viktigt att poängtera här är diskussionen som togs upp under avgränsningen. Att alla svar som 

inkom var från personer med mano-depressivitet. Vilket innebar att svaren kunde antas vara 

positivt vinklade då individerna kan antas befinna sig i en positiv och inte manisk period i och 

med de olika känslodimensioner som kommer i och med en mano-depressivitetdiagnos. Frågan är 

därmed till exempel om kategorin framtidstro skulle framstå som mer pessimistisk om svaren inte 

skedde under en bra period för huvudmannen. Det kan endast spekuleras i och behöver inte vara 

fallet. Det är snarare vidare studier som skulle kunna ge mer information kring detta. Till 

exempel i annan form av studie ifall svar skulle kunna fås av antingen personer med annan 

problematik som huvudanledning till förvaltarskapet eller svar som kan bekräftas ske under 

individernas olika perioder av känslodimensioner. Detta resultat kan därmed endast härledas till 

svaren som kommit in och säger ingenting direkt om intervjupersonernas känslodimension. 

7. Teoretisk referensram 
I Inledningen och under tidigare forskning tog jag upp att friheten att kunna göra egna val i 

ekonomiska och juridiska frågor begränsas vid förvaltarskapet. Ekonomiska och juridiska 

handhavanden påverkar många praktiska delar i vardagen och personen blir beroende av en annan 

person. Frågan blir hur det påverkar individen själv psykiskt och i förhållande till personens ’jag’. 

Förvaltarskapet blir som ett nytt sätt att leva och det blir intressant att fråga sig hur det påverkar 

jaget och identiteten. I ett försök att utforska det ser jag i detta avsnitt över 

existentialistiskaperspektivet påsträvan efter vårt sanna jag och identiteten.  

7.1 Frihet och Authencitet 

Friheten att helt göra egna val angående egna personliga ekonomiska och juridiska frågor 

försvinner i och med förvaltarskapet eftersom det är en annan person som har bestämmande rätt 

över alla handhavande som inkluderas inom dessa områden för personen under förvaltarskap (11 

kap. 8 §FB). Inget ämne inom existentialismen är så centralt som just friheten. Kierkegaard har 

beskrivit detta med följande:” The most tremendous thing which has been granted to a man is 

choice [and] freedom” (Aho, 2014 s. 79).Med detta poängterar han att möjligheten och friheten 

att kunna göra egna val i livet är väldigt viktigt. Han medger även att det är upp till individen att 

skapa dennes egna identitet genom att medvetet välja sina egna projekt och vägar i livet och 

dessa val gör att vi blir någon. För att bli någon i världen i skapandet av vår egen identitet 

behöver vi även vara sanna mot oss själva, vilket påverkar vår egen bild av vår oss själv och vår 

identitet. Om vår frihet att utveckla vårt sanna jag och vår egen självbild kan begränsas i form av 

att vi inte får göra egna val, hur påverkar det vår möjlighet till att förverkliga vår identitet? 
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Att vara sann mot sig själv definieras av Heidegger som att att vara så äkta som möjligt (Aho 

2014, s.100). Att sedan vara äkta mot sig själv, menar Kierkegaard, kan finnas i att söka ”the 

highest truth attainable” (Aho 2014, s.101). Det framställs som att i identitetsbyggandet pågår en 

jakt på något för att uppnå ett äkta jag. Att söka någonting som gör att jag själv är äkta och sann 

mot mig själv.  

En beskrivning av detta sökande kan delas in i tre olika stadier eller sfärer av vår egen existens, 

där den första avser den estetiska sfären, den impulsiva och lustfyllda där vi som människor 

svarar mer på våra djuriska behov utan vidare eftertanke. Den andra sfären avser den etiska, där 

vi följer plikter, moral och etik i samhället, vilket i sig ger oss mer långvarig bestående 

tillfredställelse. Den tredje refererar till en högre sanning (religiösa sfären), något som är större 

än oss själva. Det kan avse andlighet eller gudomlighet som vi följer och sätter högre än våra 

egna drifter och i vissa fall etiska och moraliska sammanhang i vardagen som finns inom den 

andra sfären. Dessa olika stadier eller sfärer går dock ihop i vardagen där vi ibland behöver följa 

det moraliskt rätta, vilket kan begränsa den religiösa sfären trots exempelvis en stark tro på 

denna. Att följa dessa i deras samspel i vardagen blir därmed förutsättningar för att finna sig själv 

och vara äkta mot sig själv (Aho 2014, s. 102–106).Vad händer med självtillfredsställelsen och 

vår identitet om vi begränsar möjligheterna till frihet och resurser att försöka uppnå just 

tillfredställelse i sökandet efter vår identitet? Detta talar föratt det egna valet är av betydelse och 

det förutsätter väl att det finns möjlighet att kunna välja själv. Den första sfären med dess 

impulsiva lustar kan ha begränsningar, till exempel genom fysiska sådana. Den andra sfären kan 

ha begränsningar, giftemål kräver en partner som matchar en själv och vill det. Den tredje kan 

begränsas då den andra sfären med etiska förpliktelser innebär att tro i till exempel mer extrem 

form inte är möjlig. I denna beskrivning av identitetsbyggandet finns därmed poänger som talar 

för att vi ändå inte kan göra saker helt fullt ut utan det sker i anpassning till rådande 

omständigheter som till exempel våra medmänniskor. 

Nietzsches nihilism är ett annat perspektiv om att vara sann mot sig själv ochhänvisar till viljan 

till power, det vill säga, styrka och makt (Aho 2014, s 106–109). Vår vilja och strävan gör oss till 

dem vi är och den strävan ligger i att bevara och vara sann mot sig själv, men att samtidigt hela 

tiden sträva efter mer. Individer som anses starkast och mest hälsosamma i relation 

tillsjälvuppfyllelse refererar Nietzsche till artister, poeter och musiker då de anses ha styrkaoch 

makt över dem själva att skapa sina egna värderingar och mening. Att omvandla sina grundbehov 

genom skapandet av något värdefullt (Aho 2014, s 106–109). De som därmed når sådan styrka 

eller makt som önskas av individen kanske på samma sätt som Kierkeegards tre sfärer inte alltid 

är möjligt. De tre yrkena artist, poet och musiker förutsätter till exempel att individuella 

egenskaper som underlättar skapandet, det vill säga, förutsättningar som inte är tillgängliga för 

alla. 

Både de tre sfärerna och nihilismen hör till det individualistiska existentiella perspektivet 

ochtalaromhur viktiga individens egna värderingar och livsstil är för att vara sann mot sig själv 

och äkta för den personliga självuppfyllelsen i byggandet av ens identitet. Ett annat perspektiv 

presenteras av Heidegger (Aho 2014, s. 111–112) som istället refererar till det viktiga med att 

uppmärksamma det beroende vi har av andra i vår intersubjektivitet med andra. För att vara sanna 

mot oss själva måste vi sätta det i relation till andra individer, då vår bild av oss själva skapas i 

relation med omvärlden och andra. Kanske det därmed finns ett individuellt sökande för att uppnå 

sitt sanna jag, men att begränsningar som till exempel intersubjektivitet i relation till andra är en 
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nödvändig aktualiltet. Behöver vi därmed acceptera våra begränsningar i jakten på styrka eller 

maktoch är vi sanna mot oss själva så mycket det går? 

7.2 Diskussion kring tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
Med syftet för denna studie att förstå individens perspektiv i och med förvaltarskapet och därmed 

med ett öppet förhållningssätt lämpade sig ett brett teoretiskt ramverk för att ta in flera 

infallsvinklar.  

För att vara sann mot sig själv i byggandet av sin egen identitet, det har sina begränsningar ur 

flera perspektiv. Bara genom att finnas till i samband med andra som inom sociala kontexter, 

innebär att följa normer och regler som kan begränsa alla i deras uppfyllande eller sökande av ens 

egna sanna jag. Vi hamnar därmed i intersubjektivitet med andra, vi måste förhålla oss till andra 

och omständigheterna. I denna relation med andra sätts friheten ovanpå detta på prov genom att 

befinna sig under förvaltarskap. Det blir också en nödvändighet att tumma på friheten, enligt 

Fridström (2015), i detta fall också för att vi ska fungera ihop med andra och de regler och 

normer som samhället byggt upp för vad är just friheten värd?  

Nihilismens perspektiv på styrka eller makt och strävan i livet (Aho 2014) kan anses bli 

begränsad ur flera perspektiv. För innebär inte just förvaltarskap att det är mycket du inte längre 

kan göra, även om det samtidigt möjliggör andra ting med den hjälp det innebär. Empowerment 

däremot talar för att vi i vissa fall inte ska begränsas i sådan utsträckning som personer som har 

ställföreträdare gör (Askheim & Starrin 2012). Det används av brukarforum just för att stärka sin 

egen identitet eller känslan av denna genom att just komma ifrån stämpeln och den negativa 

effekten på självbilden och ens identitet. Därmed finns det även en bild av att det ändå finns 

negativa moment med ställförträdandeskapet som kan förbättras. Även de legala frågetecknen 

kring ställträdarskapet tyder på att förbättringsmöjligheter finns även där på grund av det stora 

tolkningsuttymmet för ställföreträdarna (Odlöw 2014). Samtidigt som de har förväntningar på sig 

från huvudmännen, även som lagen i skriften att handla såsom bäst gagnar den enskilde, det vill 

säga huvudmannen är svår att uppnå utan tydligare riktlinjer (Broström & Johansson 2017). 

Detta visar på att det finns problematik ur flera perspektiv. Relationen till existentialismens 

identitetskapande är dessutom komplext, förutom att alla måste anpassa sig till sin omvärld för att 

uppnå sitt sanna jag så finns det även mer frågetecken som berör förvaltarskapet på grund av dess 

begränsningav friheten till egna val. Det gör att jag finner alla dessa beröringspunkter på 

förvaltarskapet intressant att relatera till individens perspektiv med en öppen inställning inför hur 

personerna under förvaltarskap själva ser på sin tillvaro. En passande metodologisk ansats för att 

kunna synliggöra deras bild av förvaltarskapet är grundad teori. Det kan ge goda förutsättningar 

för att hitta det intressanta och generera en huvudproblematik och därefter en grundad teori. 
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8. Diskussion 
I denna del sätts resultatet i relation till tidigare forskning och den teoretiska refensramen i den 

ordningen.  

8.1Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I tidigare forskning framställdes under delen om tidigare forskning, fyra olika teman. Lagstöd 

&samarbetet mellan ställföreträdare & huvudman, begränsning av friheten, empowerment och 

mano-depressivitet. I detta avsnitt sätts dessa teman i relation till utfallet. För att försäkra mig om 

att inga relationer mellan dessa teman och de kategorier som framställs under empiriska 

undersökningen förbises sker även slutligen en fristående diskussion för att knyta ihop dessa. 

8.1.1 Lagstöd/Samarbetet mellan ställföreträdade & huvudman 

Tre olika studier kom fram till att lagen stödjer uppstarten av förvaltarskapet men inte utövandet. 

Det finns inte tillräckligt stöd att hitta inom lagen angående hur förvaltaren bör utöva sitt 

förvaltarskap. De tidigare studiernaberör i detta fall olika individer, vilka innehar olika 

anledningar till förvaltarskap, olika funktionsnedsättningar och även äldre med demens. Alla tre 

studier kommer dock fram till slutsatsen om bristerna, om än med olika lösningar på problemet. 

Till exempel kommer Odlöw (2014) fram till att ställföreträdaren behöver utöva ständig 

inkluderande av huvudmannen och få denne inkluderad genom att huvudmannen själv kanutöva 

vissa ärenden och handhavanden.  

Om vi samtidigt hänvisar till tidigare forskning om just mano-depressivitet blir 

känslodimensionerna mer stabila under så kallade bra perioder. Det innebär att det finns stunder 

för huvudmän då de mår bra. Om förvaltaren utövar inkludering enligt Odlöws (2015) 

rekommendation, visar inte resultatet från denna studie motsägande argument att det inte skulle 

gynna huvudmannen och hjälpa, snarare tvärtom. I de stunderna personerna mår bra, visar denna 

studie att de har insikt om deras problematik och en förståelse för varför de har förvaltare. Det 

finns inget som tyder på att ett inkluderande i juridiska och ekonomiska handhavanden kan vara 

problematiskt. Om inte andra okända orsaker vid sidan av huvudorsaken till psykiska ohälsan 

problematiserar det förstås, vilket vi inte vet. Känslan av att inte vara som alla andra som 

uppkommer ibland, på grund av begränsningarna i sociala kontexter som exempel. Det kanske 

istället kan hjälpa till att förminska den negativa känslan om individerna kan bli mer 

inkluderande i dessa handhavanden i de fall de kan.   

Även samarbetet som är en grundförutsättning för att förvaltarskapet ska fungera. Det ger ju 

tillförsikt till förvaltaren, vilket troligtvis även sker åt andra hållet. Att förvaltaren kan ge 

uttrymme till huvudmannen att bli mer inkluderad ifall samarbetet fungerar. Om det fungerar 

finns incitament till ett större inkluderande. Även den framtidstro som uppstår och visade sig mer 

positiv vid ett bra samarbete, kanske kan förstärka självkänslan och hjälpa dem att nå målbilden 

som beskrivs i fallen med en tro på arbete och utbildning, även om det är en hypotetisk fråga. 

8.1.2 Begränsning av friheten 

Fridström (2015) kommer i sin studie fram till att friheten blir begränsad, både positiv (frihet till 

att kunna utföra ärenden med hjälp av en annan person, förvaltaren) och negativ frihet 

(begränsningen att inte få eller kunna utföra ärenden själv) för huvudmannen. Den negativa 

friheten begränsas och inskränker på integriteten och autonomin. Slutsatsen är dock att trots detta 
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behöver denna begränsade frihet inte vara dålig eller icke önskvärd. Då individerna faktiskt inte 

kan utföra dessa handhavanden själva. 

Att det sker en begränsning i och med förvaltarskapet är givet, även enligt lagens mening. 

Friheten begränsas enligt Fridström och integriteten och autonomin blir instränkt. Enligt 

kategorin inte samma möjlighet som andra, ges exempel på en dålig känsla i och med hur det 

påverkar de sociala kontexterna. Att integriteten påverkar sker ju genomatt ett överlämnande av 

ansvar sker. Att själva handlingen i sig är som ett intrång. Där alla praktiska handhavanden från 

förvaltaren faktiskt är ett intrång på huvudmannens integritet. Men när personen till exempel inte 

kan swisha sina vänner som andra utan förvaltarskap kan det även begränsa autonomin också. 

Det självstyre som personen en gång hade finns inte längre inom ramen för ekonomiska och 

juridiska handavanden samt de konsekvenser som kommer utav detta. Till exempel att bankid 

används för identifikation av personen, även i fall som inte direkt berör ekonomiska eller 

juridiska handhavanden som Lena och Anna tar upp.  

Den negativa och positiva friheten påverkas även den i denna studie. Den negativa vilket även 

bankid är ett exempel på. Den positiva friheten syns i flera av huvudmännens svar i studien, där 

de är glada att de har förvaltare på grund av huvudanledningen till att de är under förvaltarskap. 

Då positiv frihet betyder att de får friheten att kunna genomföra det med hjälp av andra. 

Fridströms slutsats är att trots konsekvenserna på frihet, integritet och autonomi behöver det inte 

vara icke önskvärt på grund utav att de behöver hjälpen. I denna studie främställs en förståelse för 

situationen för de själva, nödvändigheten med förvaltarskap. Det finns under perioder av bra 

psykiskt mående ett accepterande av situationen. Kanske därmed att den positiva friheten får 

större inflytande. Det i sig är dock inte ett påstående för att det fungerar. Utan att just 

ställföreträdarskapet är ett nödvändigt utfall för just ekonomiska och juridiska handhavanden. 

Men säger inget om utformningen. Till exempel visar ju kategorinInte samma möjlighet som 

andra på att i den första påverkas huvudmännen på ett negativt sätt, måste detta ske? Denna 

diskussion kommer upp mer med empowerment och kan enligt mig kan ses som att Fridströms 

studie är begränsad i dess slutsats. 

8.1.3 Empowerment 

I en studie av ettBrukarforum beskrivs empowerment som viljan att få kontroll över sig själv och 

ta bort känslan av vanmakt. Fokus ligger dock på vård och omsorg med en tydlig referens till 

äldre som i många fall anses ha möjlighet till att förändra sin självkänsla och ta tillbaka makten 

över sig själv, inom ramen av självkänsla. Det refereras dock även till psykisk ohälsa och 

diagnossystemet som exempel, vilket i sig kan sätta en stämpel på personen, när denna fått en 

diagnos i negativ bemärkelse men samtidigt ibland vara en lättnad. Att veta sin diagnos kan 

därmed istället stärka personens mående i de fallen (Askiem & Starrin 2012). 

Det finns här ingen exakt koppling i beskrivningen av vilka det avser, utan brukarforum hänvisar 

brett som till exempel personer med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som 

enligt beskrivning i inledningen av denna uppsats visar på att det finns många olika typer av 

psykisk ohälsa, vilket gör att personerna i denna studie inte direkt kan hänvisas till 

empowerment. Det vill säga att beskrivningen av personer som vill ta tillbaka makten över sig 

själva eller stärka sin självkänsla inte nödvändigtvis behöver vara personerna i denna 

undersökning. I svaren från huvudmännen i denna undersökning framgår dock tendenser som kan 

vara intressanta att utveckla.  
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Förvaltarskapet i sig är som nämnt ett ingripande på integritet och autonomitet. När det har 

fasställts att personerna behöver det har det gått så pass långt att huvudmannen inte har någon 

självbestämmande rätt i vissa frågor. Det blir ett faktum med vanmakt över sig själv. 

Brukarforums beskrivning avser en känsla av handlingsförlamning eller självkritik och att 

personerna känner sig ensamma. Utan att ställa den direkta frågan till huvudmännen i denna 

undersökning om dettafinns dock tendeser som kan liknas med känsla av handlingsförlamning i 

form av exemplet med bankid. Samt självkritik i form av just insikten om huvudanledningen till 

förvaltarskapet. Huruvida vanmakt har påverkat självkänslan kan dock bara spekuleras i. Då 

undersökningen kommer fram till både acceptans av situationen för personerna under 

förvaltarskap med en känsla av något som liknar vanmakt, en negativ känsla som uppstår i att inte 

vara som alla andra eller i alla fall inte alltid kunna handla som de flesta. I brukarforums 

beskrivning av vad empowerment vill åstadkomma finns dock enligt detta tendenser som visar att 

ifall intervjupersonerna påverkas i form av vanmakt och att den negativa känsla som beskrivs i 

denna undersökning påverkar personernas självkänsla så kan empowerment vara ett verktyg eller 

ett sätt att underlätta. Det skulle kunnaskapa möjligheter och en grund för att i alla fall se över 

möjligheten till självförstärkande för individerna under förvaltarskap. 

8.1.4 Mano-depressivitet & Högfungerande Autism 

Mano-depressiviteten är en form av psykisk ohälsa som beskrivs i form av att denna har olika 

känslodimensioner. De är starkare än personer utan denna diagnos. Det leder till att under 

perioder med sämre mående, gör det svårt för personen att utföra till exempel juridiska och 

ekonomiska handhavanden som innefattar förvaltarskapet specifikt (Rusner 2012). Studier om 

autism visar på att personer med högfungerande autism för vuxna till stor del kan studera och 

jobba men att ju svårare grad av autism desto mer problematiskt blir det. I sociala situationer 

bland barn med autism är det just delad uppmärksamhet som är svårare än andra språkinlärningar 

och sociala interaktioner. Det finns en studie om autism och ställföreträdarskap som kommer 

fram till att det i många fall skulle kunna gynna individen att istället ha individanpassad 

godmanskap istället. Individerna kan i många fall utföra flera handhavanden själv eller i samråd 

med god man vilket är skillnaden mellan förvaltarskap och godmanskap (Bloom 2009). 

Det visade sig i denna studie att alla hade mano-depressivitet, i de fem fall utav intervjupersoner 

som svarade. Detta i kombination med autism i två av fallen. Känslodimensionen visade sig i 

svaren då intervjupersonerna beskrev förhållandet med förvaltaren i de fall de hade en bra eller en 

dålig period. I de flesta kategorier i denna studie är det tydligt att mano-depressiviteten kommer 

fram i svaren. Under överlämning av ansvar nämns just maniska perioder där den negativa 

perioden gör att personen köper saker denne inte behöver som exempel. Det kan förvaltaren 

förhindra i och med förvaltarskapet. Under Accepterande vid bra mående men med vetskapen att 

det inte alltid känns brabetonas bra psykiskt mående vilket också beskriver mano-depressivitet i 

de fall då känslodimensionen är stabil om vi använder svaren från personerna själv där de menar 

att de mår bra. Maria Russners undersökning kommer i likhet fram till att personer med mano-

depressivitet i stunder av bra mående i dess spektra av olika känslodimensioner kan ifrågasätta 

om förvaltarskap behövs under de perioderna.  

I avgränsningen av denna studie tog jag upp att personerna som svarat kan tros befinna sig i en 

period då de mår bra, vilket kan ha gjort att de svarat överhuvudtaget. Det kan även ha vinklat 

utfallet. Hur är dock svårt att svara på. Detta är dock medvetetet avgränsat just för 
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tillgängligheten och resultatet tyder ändå på intressanta utfall som kan ge en fingervisning på 

området och vad som är intressant i form av fortsatta studier. 

För högfungerande autism i sig visar inte tidigare forskning någon begränsning för 

intervjupersonerna att kunna svara på frågor. Svaren från utskicket via mejl inkom på samma sätt 

som för personer utan autism. Utfallet från de två personerna med autism som svarade kunde 

istället sättas ihop med de kategorier som framställts med övriga personers svar. Det gick med 

andra ord inte att utmärka någon markant skillnad i svaren mot övriga personer. Under kategorin 

framtidstro finns i flera fall en förhoppning och positiv inställning.  

8.1.5 Studiens slutsats i förhållande till tidigare forskning 

Förvaltarskapet kräver i utövandet mer tydlighet enligt tidigare forskning. Vilket samarbetet som 

grundelement för intervjupersonerna är viktigt enligt denna studie. Förutom den 

förbättringspotentialen, finns samarbeten som också fungerar enligt intervjupersorna men det blir 

självklart att det behöver fungera för att kunna titta på de övriga delarna kring hur 

intervjupersonerna ser på förvaltarskapet. Med förbättringspotential i form av tydligare riktlinjer 

för förvaltaren kanske det är en aspekt som kan förbättra samarbetet. Även om det troligtvis beror 

på många fler faktorer än det. Det finns ett accepterande av situationen vid bra stunder hos många 

av intervjupersonerna, detta trots att friheten begränsas. Det finns även en förståelse för det 

nödvändiga i situationen, dock med tendenser mot att det inte alltid känns bra. Det kan i sig ses 

som ett nödvändigt ont men det kan även uppstå situationer där det inte alltid är nödvändigt att 

personerna ska behöva må dåligt. Även förbättrade förutsättningar i praktiken och stöd som kan 

ge större förbättringsmöjligheter till att minska beroendet av förvaltare kan kanske liknas vid 

förstärkt empowerment, vilket är till för att just få individer som känner vanmakt att stärka bilden 

av sig själv. Kanske i detta fall genom dessa förbättringsmöjligheter. Genom kategorierna i denna 

studie inte vara som alla andra samt accepterande vid bra mående men med vetskapen att det 

inte alltid känns brafinns den negativa bilden om det jobbiga med att bli påmind om sin situation. 

De situationerna som beskrivs i de sociala kontexterna är rimligtvis återkommande. Hur det 

påverkar individens självkänsla och självkontroll kan endast spekuleras i men om så är fallet kan 

empowerment vara värt att utforska om det skulle hjälpa individerna.  

8.2 Resultatet i förhållande till Teoretisk referensram 

Inom existentialismen talar Kierkegaard (Aho 2014) om att vara sann mot sig själv. Denne 

refererar även inom detta att vi ständigt ärseeking the higher truth. Detframställs som liknande 

vid kriterier för att vara sanna och äkta mot oss själva i vårt identitetsbyggande samt i 

tillfredställelsen som människa. Vi söker även styrka eller makt i form av att ständigt sträva och 

vilja mer än vad som finns just nu. Att helt uppfylla vårt sanna och äkta jag och i sökan efter 

styrka eller makt finns dock begränsningar och omständigheter i samhället, till exempel 

intersubjektiviteten med andra. Vi är ständligt beroende av och handlar i relation till andra 

människor, enligt Heidegger. Även enligt de tre sfärerna (Kierkegaard) finns begränsningar i 

moral och förpliktelser i samhället som begränsar oss men som är nödvändiga att förhålla sig till. 

I denna studie belyses begränsningar i och med förvaltarskapet. Detvisas i de vardagliga sociala 

kontexterna som beskrivits från intervjupersonerna, genom interaktioner med vänner och med 

förvaltaren. Det har lett till delvis förståelse men även jobbiga känslor för intervjupersonerna. I 

begränsningen av friheten som förvaltarskapet faktiskt innebär, positiv och negativ sådan, enligt 

definition hos tidigare forskning (Fridström 2015) så är det inte svårt att tänka att det kan 
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begränsa vår power och kanske skapa svårigheter för att vara äkta och sanna mot oss själva. Mer 

fokus tar istället grundelementet samarbete för intervjupersonerna och att de behöver bli påminda 

om sin situation ofta. De kan sträva efter mer än vad som finns just nu. Till exempel visar 

kategorin framtidstro vilket kan bero på en positiv tillfällig period av deras mano-depressivitet, 

att det finns vilja och strävan till mer. När vi söker vårt sanna jag är ju det i intersubjektivitet med 

andra. Dessutom finns andra regler och normer att förhålla sig till, det referar de tre sfärerna till 

(Kierkegard). Framförallt den andra sfären hänvisar till dessa regler och normer som vi förhåller 

oss till även i utövandet under tredje sfären där vi söker något som är större än oss själva. Därmed 

har alla begränsningar att förhålla sig till när det gäller att uppnå sitt sanna och äkta jag. Jämförs 

det med förvaltarskapet kanske det innebär ytterligare praktiska begränsningar att förhålla sig till. 

Det kan möjligtvis ytterligare försvåra den strävan men även hjälpa till, vilket positiv frihet 

innebär, när förvaltarskapet skapar friheten att kunna utföra det som annars inte går.  

Förvaltarskapet blir en del av identiteten på grund av dess stora inverkan på integriteten och 

autonomin. Intervjupersonerna accepterar i de flesta fall detta men det är tydligt att strävan efter 

något mer finns och med förbättringspotentialer verkar finnas och förhoppningsvis hjälpa i 

strävan efter jakten på deras sanna och äkta jag.  

9. Förslag för vidare studier 
 

En anledning till att grundad teori som metod användes i denna studie var att det öppna 

förhållningssättet med ett brett perspektiv gjorde att det kunde ta fram vad som visade sig bli 

intressant av att fokusera på. Detta eftersom det inte fanns mycket forskning om just det 

existensiella perspektivet från huvudmännens perspektiv. Det finns fler sätt att titta på detta 

genom till exempel bredare studier, vilket skulle kunna inkludera fler personer och inte avgränsas 

till mestadels personer med mano-depressivitet. Även om en anledning till denna avgränsning 

berodde på de problematiken kring de etiska aspekterna. Av samma anledning är det även svårt 

att gå djupare och ställa mer personliga frågor om känslorna kring förvaltarskapet. Om det mot 

förmodan skulle gå kan det ge ytterligare förståelse, sympati med situationen så som 

huvudmännen upplever förvaltarskapet. Inte minst för deras egen skull med tanke på vilka 

begränsningar det visat sig som samarbetet, känslan av att inte vara som alla andra kan innebära 

och möjligtvis med normativt perspektiv försöka förbättra nuvarande lagstiftning eller förståelse 

från omvärlden ytterligare än vad som skett i denna studie. 

Tidigare forskning visar att när det gäller relationen och samarbetet mellan förvaltare och 

huvudman att riktlinjer för utövandet från förvaltaren dels inom lagstöd är bristfällig. Denna 

studie visar på hur viktigtsamarbetet och relationen mellan fövaltare och huvudman är då det är 

en förutsättning för att övriga delar ens ska kunna ses över än mer. Det vill säga, om inte 

samarbetet fungerar kan andra delar som påverkar huvudmannen inte bli lika viktiga att titta på, 

vilket gör samarbetet och relationen mellan förvaltare och huvudman ännu viktigare att se över 

ännu mera. Ytterligare studier om utövandet anser jag behöver ske i samverkan med individerna 

som är under förvaltarskap. Detta för att inte åsidosätta vikten av hur de mår och påverkas ur ett 

psykologiskt och kanske som denna studie visar på existensiellt perspektiv. 

Ytterligare ett intressant perspektiv vore på stigma. En intressant fråga skulle kunna vara ifall 

personerna under förvaltarskap hamnar i ett fack som försvårar när det till exempel gäller att få 
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ett arbete. Denna studie visade på en framtidstro hos huvudmännen om till exempel arbete eller 

studier. Huruvida ställföreträdarskapet försvårar detta eller inte, det vill säga förutom just de 

praktiska implikationerna runt detta eller diagnosen specifikt. Det snuddas vid under 

empowerment som tidigare forskning behandlar men ytterligare tydligare och fördjupad 

forskning kan genomföras. Till exempel kan diagnossystemet enligt forskningen om brukarforum 

ses över ytterligare, exempelvis huruvida diagnossystemet i sig skapar stigma.  
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Bilaga 1. Utskick till intervjupersoner efter kontakt via facebook 

Hej! 

 

Tack ännu en gång för att du vill vara med och delta med dina kunskaper och erfarenheter när det 

kommer till förvaltarskap. Som jag informerat dig om innan så är intervjun till för min c-uppsats som jag 

nu skriver innan jag tar min examen i januari 2020. 

Som du har önskat så kommer frågorna skriftligt och självklart kan du ångra dig om du vill att jag ska ta 

intervjun muntligt istället. Huvudsaken är att du känner dig trygg. 

Du kommer vara anonym vilket innebär att jag inte kommer skriva ditt riktiga namn. Du har även rätt att 

inte svara på alla frågor eller om du vill avbryta ditt deltagande i uppsatsen. All den information du 

lämnar kommer endast att användas till min C-uppsats och ingen annan kommer kunna ta del av den i 

t.ex. andrauppsatser eller liknade. 

Försök gärna att svara på utförligt som möjligt och om du inte vill eller kan svara på vissa frågor så skriv 

gärna det. Mejla gärna tillbaka frågorna till mig så snart du har svarat på samtliga. 

Lite allmänt om dig och förvaltarskapet 

· Berätta lite om dig själv. Din ålder, civilstatus, samt sysselsättning (studerar, arbetar, sjukskriven eller 

annat) 

· Vilket år fick du en förvaltare? 

·Vem var den drivande i att du skulle få det? Socialtjänsten, din god man, anhöriga eller någon annan? 

·Berätta gärna lite om anledningen till varför du fick en förvaltare och hade du en god man innan du fick 

en förvaltare? 

· Hur upplevde du processen från att du fick veta att du eventuellt skulle få en förvaltare? Fick du en 

juridisk företrädare eller liknade?  

När beslutet var fattat att du skulle få en förvaltare. 

· Hur tycker du att samarbetet mellan dig och din förvaltare fungerat? 

· Finns det situationer som är lättare eller svårare att komma överens? 

· Var har du och din förvaltare för rutiner gällande t.ex. din ekonomi och samarbeten t.ex. med 

socialtjänst? 

Framtiden & Upplevelsen 

· Hur upplever du ditt förvaltarskap i övrigt? 
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· Hur ser du på din framtid gällande ditt förvaltarskap? 

· Gör förvaltarskapet att du ser begränsningar när det kommer till planer för vad du vill göra i framtiden? 

· Finns det situationer som gör att du tror att förvaltarskapet kommer kunna hjälpa dig att planera för tid 

framtid? 

Fördjupad fråga, andra utskick 

En extra fråga som jag undrar om du vill svara på. Du skrev att bank-id ställer till det i din vardag. Hur är 

dina känslor kring det? Hur får det dig att känna dig att du inte får ha tex BankID? 

 

 

 

 


