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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen 
till god man. I den allmänna debatten framkommer att god mans utförande av 
uppdraget skiftar kvalitetsmässigt. Syftet med studien är att beskriva hur 
ensamkommande upplevt relationen till god man. Deltagarna i studien är sex 
ungdomar över 18 år med uppehållstillstånd som kommit till Sverige som 
ensamkommande barn. Fokusgrupppintervjuer har använts som 
datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom kodning och 
tematisering. Teoretiska utgångspunkter är Antonovskys teori KASAM och 
Freires syn på kunskap och dialog. Studiens resultat visar att deltagare som verkar 
haft en nära relation med god man också verkar upplevt att god man varit ett stöd 
och skapat känsla av sammanhang, i större utsträckning än deltagare som inte 
verkar ha haft en nära relation. En tolkning är att god mans förhållningssätt kan 
ha påverkat vilken typ av relation som utvecklats. Samtliga deltagare önskade att 
de fått vara mer delaktiga i god mans uppdrag och beslut. Slutsatsen är att vilken 
typ av relation deltagarna upplever att de haft med god man verkar central för på 
vilket sätt de upplevt att god man gett stöd och förståelse för sitt sammanhang. 
Socialpedagogiken skulle kunna spela en betydande roll inom området god man 
för ensamkommande genom att tillföra kunskap om relationsskapande, 
integration, och stöd till självständighet.  

Nyckelord: Ensamkommande, god man, relation, KASAM, Freire, dialog 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen med god man. 
I den allmänna debatten framkommer att hur god man till ensamkommande utför sitt uppdrag 
kan skifta mycket från fall till fall. Detta skapar olika förutsättningar för hur ensamkommande 
kan komma att förstå sitt sammanhang och integreras i Sverige.  
 
Sverin (2013) beskriver i en nyhetsartikel att många gode män missköter sitt uppdrag som god 
man åt ensamkommande barn, men där står också om hur god man kan ha en betydande roll 
för integrationsprocessen för de ensamkommande. I artikeln ges ett exempel där ett 
ensamkommande barn berättar om vilken stor betydelse god man haft för kontakten med och 
förståelsen för det svenska samhället. Lovén (2015) ger en liknande bild av god man för 
ensamkommande men utifrån intervjuer med professionella inom området. En chef för 
överförmyndarenheten i Malmö och en sakkunnig inom området från Rädda barnen beskriver 
att vissa gode män missköter sina uppdrag genom att de tar på sig alldeles för många uppdrag 
som god man för ensamkommande flyktingbarn. De menar att kvaliteten i uppdraget blir 
lidande då de omöjligt hinner med att bevaka för många barns rätt på samma gång. Sverin och 
Lovéns artiklar ger en uppfattning om att beroende på hur god man väljer att utföra sitt uppdrag 
påverkas barnens integrationsprocess och känsla av sammanhang, och att en orsak till att 
kvaliteten på utförandet skiftar kan bero på hur många uppdrag god man åtagit sig.  
 
I en artikel av Syrén (2015) framkommer att många gode män åtagit sig uppdrag till mer än 20 
ensamkommande barn samtidigt, vilket upprör Riksföreningens gode män vårdnadshavare 
(RGMV). Ordförande för föreningen påstår i artikeln att det inte finns en chans att dessa goda 
män hinner med alla sina uppdrag som det är tänkt. I artikeln framkommer att det finns gode 
män som inte vet hur många uppdrag de har åtagit sig, och en hänvisning görs till SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) som anser att uppdraget som god man bör avsätta 15 
timmar i månaden för varje barn. I artikeln hävdas att om man åtagit sig uppdraget som god 
man till 20 ensamkommande barn finns inget utrymme för att kunna avsätta extra tid när ett 
barn behöver mer stöd. Förbundsjuristen på SKL beskriver i artikeln en önskan om förändring 
genom att rollen som god man ersätts av utbildade socialarbetare. SKL (2017) har i en skrivelse 
till justitiedepartementet begärt att systemet angående uppdraget som god man för 
ensamkommande barn ska ses över. De menar att lagstiftningen är förlegad och inte lever upp 
till dagens behov. De skriver att lekmannauppdraget som god man bör ersättas med en 
professionell företrädare.  
 
Vare sig uppdraget som god man bli professionaliserat eller ej kan det vara av stor betydelse 
att belysa hur de ensamkommande upplevt relationen med god man, eftersom deras kunskaper 
är något som framtida gode män kan ha användning av för att forma sin roll som god man. Om 
uppdraget som god man blir professionaliserat eller blir mer reglerat kan det komma att bli ett 
nytt yrkesområde inom socialt arbete. Detta gör att ämnet är centralt att lyfta och kan vara 
betydelsefullt då god man för ensamkommande än så länge är ett förhållandevis nytt och 
outforskat område inom socialt arbete. Ett socialpedagogiskt förhållningssätt till den 
hjälpbehövande är att försöka sätta sig in i den hjälpbehövandes perspektiv, och möta individen 
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där den är. Därför syftar studien till att fånga de ensamkommandes egna uppfattningar och 
upplevelser av hur det varit att ha en god man, vilket kan bidra med kunskap om hur god mans 
utförande skulle kunna utvecklas. 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ensamkommande upplevt relationen 
till god man. För att besvara syftet kommer följande frågeställning att användas:  

• Hur har relationen till god man haft betydelse för de ensamkommandes förståelse av sitt nya 
sammanhang? 

• På vilket sätt har god mans förhållningssätt haft betydelse för de ensamkommandes upplevelse 
av stöd från god man? 
 

3. Bakgrund 
I följande kapitel kommer läsaren få en övergripande beskrivning inom områden som kan vara 
viktiga att ta del av för att förstå de ensamkommandes förutsättningar, samt hur godmanskapet 
är utformat.  

3.1 Definition av ensamkommande barn och migrationsstatistik  
Enligt socialstyrelsen (2016) är ett ensamkommande barn en person under 18 år som när de 
kommer till Sverige är skild från sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett barn räknas som 
ensamkommande fram tills en förälder kommer till Sverige om detta sker innan barnet är 18 
år, annars räknas barnet som vuxen på 18-årsdagen, och är då inte längre ett ensamkommande 
barn. Olika benämningar som till exempel ensamkommande barn, flyktingbarn, asylsökande 
unga, kan användas för ensamkommande flyktingbarn. I den här studien kommer 
fortsättningsvis ensamkommande flyktingbarn benämnas som ensamkommande, då detta är ett 
vedertaget begrepp samt underlättar läsningen.  

Migrationsverket har publicerat statistik på antal ensamkommande som sökt asyl i Sverige 
mellan åren 2004-2017. År 2004 var antalet 388 stycken vilket är en siffra som sedan ökat, och 
nått sin kulmen med 35369 sökande år 2015, för att sedan sjunka i antal till 1334 sökande år 
2017 (Migrationsverket, 2018). Sverige är också det land som tog emot flest ensamkommande 
i Europa år 2015 (se figur 1 på nästa sida). Näst efter kom Tyskland som tog emot 14440 
stycken (Byrne & Hansen, 2018). 
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 Figur 1. Statistik över antal ensamkommande asylsökande barn i Sverige mellan år 2004-2017. 

        (Källa: Migrationsverket, 2018) 

3.2 Ensamkommandes rätt enligt FN:s barnkonvention  
Sverige har skrivit under ett rättsligt bindande avtal om att följa FN konventionen om barns 
rättigheter. I barnkonventionen (Unicef, 2009) står bland annat att alla barn är lika mycket 
värda och att inget barn får bli diskriminerad, och att alla barn har rätt till utbildning och 
sjukvård. Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp med att hitta sina föräldrar, och de har 
rätt att återförenas med sin familj om de skilts åt. Varje barn har också rätt till social trygghet, 
och en skälig levnadsstandard med någonstans att bo, kläder, mat och vatten. Förälder eller 
någon annan vårdnadshavare har huvudansvaret över barnets uppfostran och utveckling, och 
ska hjälpa barnet att få det som den har rätt till (Unicef, 2009).  

Regeringen beslutade år 2013 att en utredningsgrupp skulle tillsättas med syfte att undersöka 
hur svensk lagstiftning levde upp till barnkonventionen. I utredningen framkom en del kritik 
mot hur barnkonventionen följs i Sverige (SOU 2016:19). Till exempel brister myndigheter, 
domstolar, och politiker i kommuner när det handlar om barns rätt att komma till tals, och det 
är inte heller alltid barnets bästa som sätts främst i beslut som tas. Gällande barn på flykt, som 
var ett av fyra områden som utredning tittade särskilt på framkom bland annat att barn på flykt 
måste få bättre information om sina rättigheter, och få myndighetsbeslut förklarade för sig så 
de förstår det, och de som förklarar måste försäkra sig om att de ensamkommande förstått (SOU 
2016:19). Ett senare syfte blev även att undersöka hur barnkonventionen skulle kunna läggas 
in som en egen lag i svensk lagstiftning, och vilka andra lagar som rör barn som kunde komma 
att behöva anpassas till detta (Regeringen, 2016). På så sätt är det tänkt att barnkonventionen 
ska bli tydligare och starkare förankrad i samhället enligt Statens offentliga utredning (SOU 
2016:19). 
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3.3 Hur god man tillsätts 
Enligt 2 § i Lag om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) ska en god man 
förordnas när ett barn kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan vuxen som kan 
anses ha trätt i föräldrarnas ställe. 
 
Enligt Föräldrabalken 11 kap 12 § ska den som utses till god man vara en person som är 
rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad person (SFS 1949:381). Detta bedöms enligt 
Samverkande överförmyndare (2015) av överförmyndaren, som kontrollerar om personen 
finns med i belastningsregistret, är aktuell hos Kronofogden, eller om personen på något sätt 
är aktuell inom socialtjänsten. Om de ensamkommande får uppehållstillstånd och fortfarande 
är under 18 år upphör godmanskapet och istället ska socialnämnden i barnets vistelsekommun 
väcka talan i rätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare bör tillsättas. Om de 
ensamkommande snart ska fylla 18 år då de får sitt uppehållstillstånd kan god man stå kvar tills 
dess att barnet fyllt 18 år.  
 
3.4 Innebörden av uppdraget som god man 
Det lagrum som beskriver god mans uppdrag finns i föräldrabalkens 6 kap 2 § (SFS 1949:381). 
Där beskrivs att vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. 
Vårdnadshavare ska också se till att barnet får sina behov tillgodosedda, vilka beskrivs i 
föräldrabalkens 6 kap 1 § och innebär att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. 
Vårdnadshavare ska även se till att barnet har den tillsyn som krävs och att de får en 
tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavare ska också förvalta barnets 
tillgångar på det sätt som beskrivs i föräldrabalkens 12 kap 1 § (SFS 1949:381).  
 
Samverkande överförmyndare (2015) beskriver mer utförligt vad som förväntas av god man 
inom olika områden. Gällande utbildning så ska god man se till så att den ensamkommande 
börjar skolan, att skolan vet vem som är barnets god man, och att god man deltar i inskrivning- 
samt utvecklingssamtal. I frågor som rör boendet måste god man samtycka till barnets 
placering, vilket brukar vara i ett familjehem eller hem för vård eller boende, HVB. Hemmet 
har sedan ansvar för daglig omvårdnad och tillsyn, men god man ska se till att ensamkommande 
får den trygghet, omsorg och stöd den behöver av familjehemsföräldrar eller personal på 
boendet. En vårdplan ska upprättas av det ensamkommandes socialsekreterare, som boendet 
sedan utgår ifrån när de gör en genomförandeplan. Även dessa ska god man medverka i. God 
man ska även hjälpa de ensamkommande att hålla kontakt med eventuella familjemedlemmar. 
 
Under asylprocessen ansvarar god man för att ensamkommande lämnat ansökan om asyl. De 
ger även fullmakt för deras offentliga biträde att ta sig an asylärendet. Sedan ska god man 
medverka under utredning och samtal hos Migrationsverket för att vara ett stöd för de 
ensamkommande, samt informera om asylprocessens gång, uppehållstillstånd, eller hjälpa till 
att förbereda för ett återvändande till hemlandet (Migrationsverket, 2017a).  
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3.5 Migrationsverkets roll 
Migrationsverket är den myndighet som tar emot de ensamkommandes ansökan om asyl. De 
anvisar också de ensamkommande till en kommun som blir deras vistelsekommun som 
kommer att få det praktiska ansvaret om de ensamkommande, som till exempel i boende och 
utbildning. Migrationsverket gör en asylutredning där de utreder om de ensamkommande har 
tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige. Skälen som ska uppfyllas för att få asyl 
i Sverige ser likadana ut för barn som för vuxna, men rättigheterna i samhället ser olika ut för 
barn och vuxna. Barn har till exempel rätt till utbildning, fri sjukvård, och rätt till att återförenas 
med sin familj, vilket beskrivs närmare under avsnitt 3.2. Därför är det viktigt att säkerställa 
rätt ålder på den asylsökande. I de fall där barnet får avslag har åldern också betydelse för hur 
återvändandet till hemlandet ska arrangeras. I det fall ensamkommande får avslag på sin 
asylansökan är Migrationsverket också ansvariga för hur återvändandet till hemlandet ska ske 
(Migrationsverket, 2017b).  
 

3.6 Socialtjänst och kommunens ansvar 
När en ensamkommande har blivit anvisad till en kommun gör en socialsekreterare en 
utredning av barnets behov, vilket sedan ligger till grund för vilka insatser som behöver 
tillsättas kring barnet, till exempel vilken typ av boende eller annat stöd som anses behövas 
(Migrationsverket, 2017b). Kommunen är även skyldig att erbjuda ensamkommande skolgång. 
Asylsökande barn har ingen skolplikt men har däremot rätt att gå i skola som skolpliktiga barn. 
Om barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige har kommunen sedan också ett ansvar för 
barnets integrering och etablering i samhället (Migrationsverket, 2017b). 
 

4. Tidigare forskning 
Efter att ha gjort en genomgång av tidigare forskning om ensamkommande och god man visade 
det sig att antalet studier som hittades var mindre än väntat. Detta kan bero på att 
ensamkommande är ett förhållandevis nytt fenomen, åtminstone i den stora utsträckning som 
det visat sig senaste åren i Europa. En liknande iakttagelse uppmärksammas även i Thoresen, 
Fielding, Gillieatt och Thoresens (2017) studie där 56 personer som bestod av flyktingbarn, 
föräldrar till de och personal i frivilligorganisationer intervjuades. Syftet var att undersöka 
flyktingars situation i Thailand. Författarna ger kritik till att barns upplevelser sällan undersökts 
tidigare och betonar vikten av att få höra barns verklighetsuppfattningar.  
 
Tidigare forskning presenteras nedan under fyra teman där både svensk och internationell 
forskning inkluderats. I internationell forskning används termen guardian, vilket kan översättas 
med förmyndare. I Sverige är god man den ensamkommandes förmyndare, vilket lett till att 
det är termen god man som används i följande avsnitt. 
 
4.1 God man, ett luddigt uppdrag 
Forskning från USA och Australien som gjorts genom litteraturöversikter visar hur god man 
för ensamkommande behöver se mer till de ensamkommandes behov. Studierna belyser vikten 
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av det relationella bandet mellan förmyndare och ensamkommande (Rolock, Pérez, White & 
Fong, 2018 och Silverstein, 2016). Silverstein (2016) och Bessant (2002), som gjort en 
litteraturöversikt i Australien, har båda kommit fram till att de ensamkommande inte skyddas 
av god man. Istället för att se till den ensamkommandes intressen visar båda studierna på hur 
uppdraget som god man i Australien mer fungerar som en kontrollerande kontakt där den 
ensamkommandes sociala och kulturella bakgrund ignoreras medan nationens seder ska se till 
att upprätthållas. 
 
Byrne och Hansens (2018) rapport för Unicef undersöker hur asylsökande barns rättigheter 
efterlevs i de nordiska länderna. Rapporten bygger på intervjuer från anställda inom nordiska 
organisationer som berör barn och integration, samt bygger på litteratöversikter om flyktingar 
och migranter. Rapporten visar att god man är en viktig skyddsmekanism för ensamkommande, 
men att det inte finns någon renodlad modell eller standard för hur godmanskap ska utföras 
vilket resulterar i att utförandet är inkonsekvent. Byrne och Hansen (2018) menar att regionala 
avtal om standard på god man samt en gemensam kodex för god man behövs för att 
ensamkommandes rättigheter ska skyddas, samt att utförandet ska bli konsekvent. Riktlinjerna 
krävs för att kunna förbättra områden som sekretess för god man, hur oenigheter mellan god 
man och barn ska hanteras, barnets rätt att tala för sig själv, och barnets rätt att komma med 
klagomål på god man. Nationella skyddsorgan för barn bör också upprätta standarder och 
tydliga rutiner för att rekrytera, kontrollera, leda, och stödja god man, samt kunna ge utbildning 
till god man. Även Rolock m.fl. (2018) tar upp att behovet av mer stöd och vägledning finns 
för de som tar på sig uppdraget som god man eller adoptivfamilj, både innan och under tiden 
uppdraget utförs. 
 

4.2 När god man brister 
Byrne och Hansen (2018) menar att Sveriges modell med god man och offentligt biträde är mer 
effektiv än de flesta andra länders modeller. Men de kommer också med kritik mot att 
kriterierna  som måste uppfyllas i Sverige för att få bli god man är så pass öppet formulerade, 
vilket leder till stora skillnader i kvaliteten på hur väl god man utför uppdraget. Rapporten 
beskriver också att på grund av stor efterfrågan på god man i Sverige och Finland de senaste 
tre åren, så har personer tagit på sig uppdraget att vara god man till fler ensamkommande än 
de har tid för att stötta ordentligt, vilket har lett till att ensamkommande har försummats och 
inte fått information som de borde fått tillgång till. Även Ferenci (2000) redogör i en 
litteraturöversikt för hur ensamkommande i Österrike försummats då god man haft för många 
uppdrag och inte varit engagerad under asylutredningen. Artikeln beskriver hur intervjun med 
den ensamkommande, och hur trovärdig dennes historia anses vara ligger till grund för 
asylutredningen. Att ha en engagerad god man som möter upp den ensamkommande i god tid 
innan mötet och förbereder honom inför intervjun kan därmed avgöra det slutliga asylbeslutet. 
Exempel ges hur ensamkommande varken mött god man innan mötet och inte heller blivit 
informerad och förstått vilken roll god man haft. Svåra frågor om varför deras flykt lett till just 
Österrike är en fråga som få ensamkommande kan svara på och som kan underlättas genom 
förberedelser. Författaren förespråkar att god man för ensamkommande ska erhållas stöd eller 
utbildning för uppdraget.  
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4.3 Vikten av goda relationer 
De Graeve (2017) har undersökt relationen mellan god man och ensamkommande i Belgien 
genom att intervjua 13 gode män. Aspekter som visat sig är hur en omsorgsfull god man kan 
vara ett socialt kapital för ensamkommande, vilket ökar den ensamkommandes chans till att 
känna tillhörighet och integreras. Studien visar hur omsorgsinsatser och sysselsättning som 
främjar tillhörighetskänsla kan förebygga ohälsa och öka den ensamkommandes 
självständighet. En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen (2013) som belyser 
ensamkommandes behov visar hur stödet från en vuxen person och ett eget socialt nätverk är 
av stor betydelse för att de ensamkommande ska utvecklas till självständiga och välfungerande 
vuxna. Utredningen belyser att många gode män gör betydligt mer tillsammans med sin 
ensamkommande än vad uppdraget som god man avser. Enligt de goda männen själva är detta 
för att det finns ett behov hos de ensamkommande av att ha en medmänniska som verkligen 
bryr sig, en roll god man ansett sig kunna fylla även efter uppdraget avslutats. De menar att 
samhället belastas om ensamkommande växer upp med känslan av att ingen bryr sig om dem. 
Herz och Lalander (2017) som i Sverige följt 23 ensamkommande genom observationer och 
intervjuer bekräftar hur ensamkommande saknar människor i deras närhet som visar sitt stöd, 
engagemang och omsorg, och som kan hjälpa de definiera sina egna känslor, problem och 
behov. De ensamkommande som intervjuades i studien berättade om hur omsättningen på 
socialarbetare och gode män gjorde det svårt att skapa relationer som kunnat upprätthållas. Att 
kunna upprätthålla relationer och utveckla dem till långvariga kontakter visade sig vara 
avgörande för att de ensamkommande inte skulle känna sig isolerade och ensamma. 
 
I Rolock m.fl. (2018) framhålls hur ensamkommande i USA gynnas mer av de relationella 
band som de skapar med god man eller adoptivföräldrar än vad de gynnas av det rättsliga 
förmånerna. Författarna menar att trots detta fokuseras mer forskning på att undersöka 
rättsprocessens indikationer på framgång än på vad de mänskliga relationerna ger barnet för 
framgångsfaktorer. Genom de ungas handlingssätt och emotionella behov menar författarna att 
man kan se att god mans uppdrag behöver sträcka sig under en längre tid än vad det gör i 
dagsläget. 
 

4.4 Omgivningen påverkar hälsan 
Herz och Lalander (2017) beskriver hur ensamkommande som bott på boenden tillsammans 
med andra ensamkommande, upplevt att personal disciplinerar deras sätt att leva efter ett 
normativt antagande rörande barndom, familj och kultur. I Hessles (2009) longitudinella studie 
över ensamkommandes livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige har det visat sig 
att ensamkommandes skola och boendemiljö varit viktiga komponenter för deras etablering av 
sociala nätverk. Herz och Lalander (2017) beskriver att ensamkommande som upplevde 
kontinuerligt stöd från skolpersonal med flera hade en känsla av att bli lyssnade på och tagna 
på allvar, vilket kan öka deras känsla av inflytande och motivation. Känslan av ensamhet blev 
starkare för de ensamkommande när de upplevde sig sakna kontroll över tillvaron och hade 
känslan av att ingen brydde sig om dem. 
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Hessle (2009) beskriver det svenska stöd- och omsorgssystemet som välfungerande för de 
ensamkommande som deltagit i studien. Däremot visar han också att det är få av personerna i 
det svenska stödsystemet som ingår i de ensamkommandes informella nätverk. Istället är det 
familj eller vänner som delar samma kulturella bakgrund som de själva som finns i det 
informella nätverket. Många av de ensamkommande sökte trygghet i det kända, vilket visade 
sig vara kontakter med människor från samma etniska bakgrund. Oavsett har alla informanter 
i studien alltid mött signifikanta andra på vägen som fortsatt vara ett stöd för dem.  
 
4.5 Sammanfattning 

Forskningen visar att uppdraget som god man skiljer sig åt mellan olika länder, och att god 
man inte alltid ser till att bevaka ensamkommandes rätt. Ett alltför vagt formulerat uppdrag för 
god man i Sverige gör att kvaliteten skiftar i hur god man utför uppdraget, vilket kan skapa 
orättvisor för ensamkommande. En trygg omgivning gällande de ensamkommandes boende 
och skola har betydelse för deras möjlighet att etablera sociala relationer, som påverkar hälsa 
och utveckling och förutsättningarna till att bli en trygg och självständig vuxen. Något flera 
studier har gemensamt är att de framhåller kontinuitet i relationer som en central punkt för 
ensamkommandes välmående och integrering.  
 

4.6 Tidigare forskning kopplat till studien  
Att uppdraget som god man är luddigt utformat gör att uppdragets utförande blir inkonsekvent 
och skiftar kvalitémässigt, vilket kan ha betydelse i de ensamkommandes känsla av att bli mer 
eller mindre stöttade och hjälpta av god man. Precis som tidigare forskning framhåller behövs 
riktlinjer för ensamkommandes rätt att föra fram klagomål när god man brister, vilket gör det 
intressant att låta deltagarna i denna studie få föra fram sin talan och höra hur de känt sig 
delaktiga i god mans uppdrag. För att kunna klaga behöver den ensamkommande vara insatt i 
vad som faktiskt är god mans uppdrag. Vikten av goda relationen har genom den tidigare 
forskningen visat sig betydelsefull för de ensamkommande och det blir därför relevant att ta 
reda på hur deltagarna i denna studie upplevt vad relationen till god man haft för betydelse i 
deras nya sammanhang. Att god man finns där och ser till att de ensamkommande trivs i sin 
miljö är också av vikt då forskningen nämnt hur omgivningen påverkar hälsan.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
För att beskriva och analysera ensamkommandes upplevelse av hur relationen till god man haft 
betydelse för de ensamkommandes förståelse i deras nya sammanhang och hur god mans 
förhållningssätt påverkat de ensamkommandes upplevelse av stöd kommer Antonovskys teori 
om känsla av sammanhang (KASAM) och Freires syn på kunskap och dialogens betydelse att 
användas. KASAM beskriver vilka förutsättningar individen behöver för att upprätthålla en 
känsla av sammanhang. Utifrån Freires förhållningssätt vill belysas hur individen kan uppleva 
stöd genom dialog. Efter den presenterade teorin följer en diskussion om hur det teoretiska 
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utgångspunkterna kan jämföras och användas, och på vilket sätt de är relevanta att använda för 
studiens syfte. 
 

5.1 KASAM 
Antonovsky (2005) beskriver en teori om salutogenes (hälsans ursprung). Salutogenes handlar 
om att det finns faktorer som främjar hälsa, till skillnad mot begreppet patogenes, vilket handlar 
om faktorer som bidrar till ohälsa. Antonovsky menar inte att individen antingen är frisk eller 
sjuk, utan befinner sig på en skala mellan dessa motpoler. 
 
Begreppet KASAM är en förkortning för känsla av sammanhang. Med detta begrepp vill 
Antonovsky (2005) beskriva en modell som visar att beroende på hur mycket KASAM en 
person känner kommer förmågan att hantera stress och motgångar skilja sig åt. Ju mer 
KASAM, desto lättare är det att hantera motgångar, och tvärtom. Med en hög KASAM innebär 
det att livets prövningar kan hanteras lättare än om man upplever låg KASAM.  
 
Antonovsky (2005) beskriver att man kan utsättas för olika typer av stressorer, positiva som 
negativa och självvalda som ofrivilliga. Förmågan att hantera stressorerna kan påverka om man 
kommer närmare polen mot hälsa eller polen mot ohälsa. Antonovsky menar att vissa personer 
har mer motståndskraft för att kunna hantera stressorer än andra, men också att det finns 
generella motståndsfaktorer som underlättar för människor att hantera stress på ett konstruktivt 
sätt. Antonovsky beskriver att de generella motståndsfaktorerna kan vara av biologisk, 
materiell och psykosocial karaktär, men att de kan sammanfattas under de tre komponenter 
som KASAM innehåller.  
 
KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. 
Begriplighet syftar till att förklara i vilken grad inre och yttre stimuli upplevs som något som 
kan förstås med förnuftet. Begriplighet innebär att informationen ses som ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig. Motsatsen till begriplighet är att uppleva den som 
kaotiskt och oförklarligt. Hanterbarhet innebär en känsla av att ha verktygen som krävs för att 
hantera de inre eller yttre stimuli som påverkar en. Antingen genom egna resurser eller genom 
förtroende för någon som har de resurser som krävs, och kommer att vara behjälplig. 
Meningsfullhet står för hur pass stark upplevelsen av att livet har en känslomässig mening är, 
och att stimuli eller krav som uppstår är värda engagemang och utmaning. Meningsfullhet 
handlar också om att medverka och vara aktiv i sin egen process, vilket också kräver motivation 
(Antonovsky, 2005). 
 
Antonovsky (2005) beskriver att man i regel inte har KASAM i alla sammanhang. Men det 
som avgör hälsan och KASAM för individen är om man upplever KASAM i områden i livet 
som man själv upplever som viktiga. Utöver det så har Antonovsky avgränsat fyra områden 
som han anser är så pass allmängiltiga och nära för människor så att de måste påverka KASAM; 
ens känslor, nära relationer, huvudsaklig sysselsättning och existentiella teman. Antonovsky 
menar att så pass mycket av en människas själv och energi är knutet till dessa fyra områden att 
de påverkar KASAM om man inte upplever någon meningsfullhet inom dessa områden.  
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Den huvudsakliga sysselsättningen som till exempel arbete eller studier behöver inte ha en 
djupare mening hos en själv mer än att man begriper att det fyller en funktion, även om 
sysselsättningen i sig inte bidrar till något meningsfullt för en själv. 
 
5.2 Freires förhållningssätt 
Med Freire som teoretisk utgångspunkt läggs fokus på Freires syn på kunskap och den sanna 
dialogen. Freire (2000) menade att den sanna dialogen uppstår när ett samtal får ske mellan 
två människor på lika villkor som känner tillit till varandra. Den sanna dialogen möjliggör för 
kritiskt tänkande där reflektion och handling kan skapas som hjälper individen till 
självständighet. För Freire (1977) innebar att vara människa att vara i dialog med andra. Freire 
(2000) menade att människor växer genom möten och genom att föra dialog med andra 
människor. 

Freires (2000) syn på kunskap var att människor lär och utbyter kunskap i dialog och reflektion 
med varandra. Att undervisa handlar enligt honom inte om att ”banka in” kunskap på någon 
utan om att problematisera och provocera fram tankar som leder individen till självständighet. 
Freire betonade vikten av att alla behövde bli hörda, bekräftade samt respekterade i 
undervisningen och förde fram undervisningens frigörande förmåga när lärare och elev möts 
på lika villkor. Freire beskrev att man behöver förstå sin omvärld och förstå vad som finns i 
den omgivning man lever i. Enligt Smidt (2016) ville Freire att människor genom läs och 
skrivförmågan skulle lära sig om hur och varför samhället fungerar som det gör, och därmed 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden.  

Freire (2000) menade att det krävs att individen känner tillit, kärlek och frihet för att kunna 
skapa en relation som möjliggör för den sanna dialogen mellan människor. Genom att vara ett 
stöd för individen och föra en dialog får vi reda på vad individen känner och tänker, och en 
förståelse kan skapas för den andra personen. Detta förutsätter att det finns solidaritet och 
gemenskap i relationen, vilket också kan resultera i att människans solidaritet utvecklas 
ytterligare. I den sanna dialogen öppnas upp för att individen ska kunna ställa frågor som 
intresserar och berör henne själv. Genom den sanna dialogen utvecklas förmåga till reflektion 
och kritiskt tänkande över tidigare handlingar, vilket skapar insikt som främjar möjligheten att 
agera utifrån egen vilja i fortsättningen (Freire, 2000). 

Freire (1977) beskrev människor som anpassar sig som objekt och människor som integrerar 
sig som subjekt. Skillnaden beskrev han i att subjektet använder sitt kritiska tänkande istället 
för att föra fram andras åsikter, medan anpassning är att följa andras val och att själv sakna 
förmågan att fatta beslut som påverkar ens liv. Att vara anpassad visar på ett svagt självförsvar, 
medan integrering är ett resultat av förmågan att överensstämma sig själv till verkligheten och 
däri ha en kritisk förmåga att välja och förändra den verkligheten. 

5.3 Författarnas reflektioner kring teoriernas användbarhet  
För att analysera hur relationen till god man upplevts av ensamkommande anser författarna till 
studien att KASAM kan vara en användbar modell genom att belysa hur relationen bidragit till 
faktorer som kan vara viktiga för ensamkommande i deras nya livssituation. Författarna anser 
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att motståndsfaktorer i KASAM kan tänkas vara en viktig komponent för att ensamkommande 
ska kunna bygga upp ett nytt liv på ett framgångsrikt sätt. Genom att använda Freires 
resonemang kring kunskap och dialog anser författarna till studien att god mans 
förhållningssätt till den ensamkommande kan kopplas till hur god man kunnat vara ett stöd till 
deras självständighet och förståelse till sin omvärld. Författarna tror att de ensamkommande 
kan ha nytta av att få förståelse för sitt sammanhang och hur det svenska samhället fungerar 
för att öka deras KASAM.  Freires syn på kunskap skulle kunna vara ett verktyg för hur god 
man kan underlätta för KASAM hos ensamkommande. God man skulle kunna spela en viktig 
roll för att kunna förmedla information, utan att vara styrd av något annat samhällsorgan som 
kan ha en maktposition gentemot den ensamkommande, och ha ett annat intresse än den 
ensamkommande själv. Freires syn på kunskap och dialog, och även KASAM handlar om att 
kunna reflektera, förstå sin situation och få verktyg till att hantera eller förändra sin verklighet. 
Detta skulle relationen mellan god man och ensamkommande kunna uppnå om relationen 
bygger på tillit, kommunikation och där god man bidrar med information som den 
ensamkommande behöver för att hantera situationer och kan utvecklas. 
 
KASAMs begriplighet skulle kunna kopplas till Freires syn på kunskap där vi utbyter kunskap 
med varandra och växer genom möten och genom dialog, och på så sätt också ökar vår kunskap 
och kritiska förmåga. Med ökad kunskap tillhandahåller man bättre redskap för att hantera sin 
situation, vilket kan leda till ökad hanterbarhet. Genom att känna begriplighet och hanterbarhet 
kan detta bidra till ökad känslan av meningsfullhet, vilket skulle kunna innebära att 
ensamkommande känner mer mening i det nya sammanhang som det kan innebära att flytta till 
ett nytt land. Meningsfullhet kan leda till ökad motivation och engagemang och möjliggör att 
de ensamkommande kan medverka aktivt i sin egen process. I det avseendet kan KASAM och 
Freires förhållningssätt användas tillsammans för att förstå hur god man kan bidra till att höja 
KASAM och stötta genom att vara i dialog, utbyta kunskap och förse de ensamkommande med 
information som är betydelsefull för dem. Om den ensamkommande känner tillit till god man 
och kan ställa frågor som berör hen själv skulle detta kunna innebära att god man kan ses som 
ett stöd för den ensamkommande. 
 
Genom Freires förhållningssätt skulle god man som bemöter ensamkommande i dialogen 
kunna öppna upp för att den ensamkommandes rättigheter som exempelvis att komma till tals 
beaktas. Dialogen möjliggör även för god man att utföra sitt uppdrag som innefattar att 
ensamkommandes behov tillgodoses. Hur kan god man försäkra sig om att den 
ensamkommande känner den trygghet hen har rätt till om ingen dialog uppnås?  
 
En kritisk reflektion som diskuterats är om en dialog på lika villkor likt den Freire beskriver är 
möjlig att uppnå mellan god man och den ensamkommande. Även om god man utför ett 
uppdrag fristående från myndigheter och utan någon egentlig maktposition, är det svårt att 
bortse från att ensamkommande ändå kan ha upplevt att god man haft makt över dem och inte 
upplevt relationen på lika villkor där båda parter haft fullt förtroende till varandra. 
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6. Metod 
I följande kapitel kommer genomförandet av studien beskrivas. Kapitlet är uppdelat i följande 
avsnitt; datainsamling, transkribering, analysmetod, studiens tillförlitlighet etiska 
överväganden och informationssökning. För att besvara studiens syfte och frågeställning har 
en kvalitativ metod använts. Eftersom studien vill undersöka hur ensamkommande upplevt 
relationen till god man behövdes röster från de ensamkommande själva höras för att möjliggöra 
svar på syftet och frågeställningen. Kvale & Brinkmann (2013) beskriver att en kvalitativ studie 
är att föredra när vi vill få fram människors upplevelser och känslor. Danemark, Ekström och 
Karlsson (2003) skriver att kvalitativ ansats lämpar sig för att undersöka kvalitet av olika slag. 
Den kvalitativa metoden har som mål att skapa förståelse och beskriva egenskaper och 
fenomen, vilket denna studie ämnar att göra. 

6.1 Datainsamling 
I följande avsnitt beskrivs hur studiens datainsamling gått till. Urval, intervjuguide, 
genomförande av fokusgrupper, och transkribering är de områden som kommer att beskrivas. 

6.1.1 Urval  
För att hitta deltagare till studien kontaktades en förening för ensamkommande. Via mail 
skickades informationsbrev och ytterligare information som föreningen behövde. Kraven som 
ställdes på deltagarna i studien var att de skulle ha kommit till Sverige utan förälder innan de 
fyllt 18 år, ha fått uppehållstillstånd och nu vara över 18 år. Syftet med att de skulle fått 
uppehållstillstånd och inte fick vara i en pågående asylprocess var att de inte skulle behöva 
vara osäkra på om informationen de gav ut på något sätt skulle kunna påverka deras chanser 
att få stanna i Sverige, samt att en intervju kan bli en extra påfrestning under en redan påfrestad 
situation som asylprocessen kan innebära. Anledningen till att de skulle vara över 18 år var för 
att de då inte har kvar god man, och informationen de ger har då ingen risk att kunna påverka 
deras relation. Deltagarna kommer ursprungligen från Asien och Afrika och är män mellan 19-
23 år. De flesta av deltagarna kom till Sverige för tre till fyra år sedan medan någon kom några 
år tidigare. Idag bor de flesta i egen lägenhet och arbetar parallellt med studierna. 

Tanken var att vi själva skulle fråga möjliga deltagare om att vara med i studien efter att ha fått 
styrelsens godkännande, men vår kontakt i föreningen rekryterade fyra deltagare på eget 
initiativ. Då ytterligare deltagare behövdes kontaktades en chef inom socialtjänstens sektion 
för ensamkommande. Med chefens tillåtelse publicerade vi ett inlägg på en facebooksida som 
används för att dela information mellan boendepersonal, ensamkommande och före detta 
ensamkommande. Av inlägget framgick att deltagare till studien söktes tillsammans med 
informationsbrev, en sammanfattande förklaring till studien samt författarnas kontaktuppgifter. 
Genom detta kom tre personer att kontakta oss för att delta i studien. Samtliga av de som visat 
intresse på att ställa upp på intervju lades till i en messengergrupp för att arrangera 
fokusgrupper när det passade alla så bra som möjligt. Genom gruppen och även telefonsamtal 
bestämdes två tillfällen då fokusgrupperna skulle genomföras. 

6.1.2 Intervjuguide 
Som redskap för att samla in det empiriska materialet konstruerades en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver att semistrukturerade 
intervjuer bygger på struktur och flexibilitet som ger deltagarna större svarsalternativ än med 
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en strukturerad intervjuguide och kan leda till följdfrågor som vidareutvecklar resonemangen 
inom syftets område. Intervjuguiden strukturerades med enklare ämnen i början med frågor om 
vilket land deltagarna kom ifrån, när de kom till Sverige och vilka förväntningar de haft på god 
man. Frågor som kunde uppfattas som mer känsliga som hur de upplevt relationen till god man 
lades på slutet av intervjun. Intervjuguiden var uppdelad med rubriker som innefattar god mans 
uppdrag; boende, skola, socialtjänst och migrationsverket. Intervjuguiden anpassades till en 
fokusgrupp på så sätt att ämnen presenterades i en rubrik som deltagarna fick tala fritt om, men 
under varje rubrik låg också stödfrågor som kunde ställas för att hjälpa deltagarna på rätt spår 
i vad för typ av frågor som studien sökte svar på.  

6.1.3 Genomförandet av fokusgrupper 
För datainsamlingen arrangerades två fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare i den ena 
gruppen och två deltagare i den andra fokusgruppen. Wibeck (2010) betonar vikten av 
fokusgrupper för minoritetsgruppers chans att berätta om sina erfarenheter och göra sina röster 
hörda. Vidare menar Wibeck (2010) att deltagarna ofta ser positivt på att få betraktas som 
”experten” på de egna upplevelserna. Fokusgrupp istället för enskilda intervjuer kan dessutom 
leda till att deltagarna vågar berätta och utveckla sina erfarenheter då de kan få stöd hos 
varandra. I en grupp där deltagarna delar erfarenheter kan individerna stärkas till att berätta sin 
historia. Fokusgrupper kan också leda till mer spontana uttryck och ge mer känslomässiga 
åsikter än enskilda intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2013). Wibeck (2010) beskriver att en 
positiv effekt av fokusgrupper är att deltagarnas egna perspektiv kan lysa igenom. Antalet 
deltagare begränsades till att vara max fyra per grupp, eftersom för många deltagare kan 
försvåra bibehållen fokus hos deltagarna (Wibeck, 2010). Olika deltagare deltog under det två 
tillfällena. Under första fokusgruppen medverkade båda författarna. Den ena hade rollen som 
moderator och den andra höll sig mer passiv. Till andra fokusgruppen blev deltagarantalet två 
istället för tre och en författare medverkade istället för båda. Fördelar och nackdelar 
diskuterades angående att vara ensam författare. Nackdelarna var att inte ha någon att stödja 
sig mot då första fokusgruppen lades upp med att en fick rollen som moderator med ansvar att 
föra tillbaka samtal på rätt spår och ställa följdfrågor om behövdes, medan den andra höll koll 
på att alla delar i intervjuguiden fick sitt utrymme. En fördel med att vara ensam när 
deltagarantalet bara blev två stycken är att stämningen kan uppfattas lättsammare. En nackdel 
som skulle kunna ge motsatt effekt är om moderatorn känt sig osäker eller stressad inför att 
träffa deltagarna ensam. Moderatorns känsla och utstrålning kan spegla av sig till deltagarna 
och påverka hela diskussionen (Wibeck, 2010).  

En tanke fanns att hålla fokusgrupperna hemma hos någon av författarna men risken för att 
deltagarna skulle känna någon form av underlägsenhet gjorde att en mer neutral plats valdes, 
ett rum bokades upp på ett högskolecentrum. Rummets storlek var anpassat för upp till sex 
personer, vilket valdes då ett litet rum kan skapa en mindre formell känsla (Wibeck, 2010). Det 
första intrycket är viktigt för att få till en avslappnad stämning för deltagarna, och gärna planera 
rummets konstitution innan gruppdeltagarna anländer, samt att förklara upplägget för 
deltagarna (ibid.). När deltagarna kom hälsades alla välkomna och en avslappnad stämning 
försöktes skapas i rummet med fika och småprat innan själva gruppintervjun började. Syftet 
med fokusgruppen förklarades; att deltagarna sinsemellan diskuterar ämnen medan moderatorn 
flikar in men inte är med i själva diskussionen. Deltagarna uppmuntrades att svara så 
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sanningsenligt som möjligt och upplystes att syftet med fokusgruppen var att få fram deras 
berättelser och att inget svar var rätt eller fel utan att allas åsikter var välkomna. Deltagarna 
informerades återigen om individskyddskravet som också beskrevs i informationsbrevet. Att 
deltagarna hade en förståelse för studiens syfte och förstod bakgrunden till frågorna som 
ställdes ansågs viktigt. Dels för att göra deltagarna trygga med vad materialet skulle användas 
till, och också för att få en jämn utgångspunkt i deltagarnas förförståelse eftersom det ansågs 
kunna påverka deltagarnas trygghet i att kunna svara. 

I början av intervjun fick alla deltagare presentera sig och berätta lite om sin bakgrund. Syftet 
med detta var att alla skulle få säga något, vilket kan underlätta fortsatt inkludering och ett 
öppet klimat där alla är med (Wibeck, 2010). Frågorna som ställdes i början syftade till att 
deltagarna skulle bekanta sig med varandra och känna att de hade något gemensamt på det sätt 
som beskrivs av Wibeck (2010). Moderatorn antecknade varje deltagare med en siffra i ett 
block. Deltagarna blev informerade om att detta gjordes för att lättare hålla ordning på vem 
som sagt vad i det senare arbetet. Upplägget i fokusgrupperna var att moderatorn presenterade 
ett ämne i taget som stod i intervjuguiden. I presentationen gjordes en kort förklaring som 
bakgrund till frågorna, detta då utgångspunkten var att alla inte behöver ha samma förförståelse 
och vara insatta i vad som faktiskt ingår i god mans alla ansvarsområden. Wibeck (2010) kallar 
detta “introduktionsfrågor” som används för att introducera ämnet och samtidigt ge deltagarna 
tillfälle att reflektera över sina egna upplevelser kopplat till ämnet. Genom att ge en liten 
inledning till varje ämne skapades också samma förutsättningar för samtliga deltagare.  

Under genomförandet fick deltagarna diskutera fritt runt ämnet som presenterats, men när 
ämnet helt frångicks styrdes deltagarna tillbaka till ämnet med hjälp av moderatorn som då 
ställde en underfråga i ämnet. Författarna till studien intog rollen som moderator en gång var. 
Moderatorns uppgift blev att ställa frågor och gå in och fördela ordet när det behövdes för att 
ge utrymme till samtliga deltagare och för att få bredd i diskussionen. En risk med fokusgrupp 
är att en alltför engagerad moderator kan ha en förförståelse som lyser igenom. Detta kan göra 
att deltagarna skapar sig en uppfattning om vilka svar som söks, vilket kan påverka deltagarnas 
diskussion (Wibeck, 2010). Deltagarnas berättelser skildes åt och var ibland direkt motsatta till 
varandra, vilket visar att frågorna var tillräckligt öppet formulerade med plats för deltagarnas 
åsikter, samt att moderators förförståelse inte lyste igenom. Wibeck (2010) menar att 
fokusgrupp kan vara att föredra för att som forskare studera hur deltagarna förstår och hur de 
gemensamt skapar mening åt teman som diskuteras. Denna fördel visade sig under några 
tillfällen då deltagarna hjälptes åt att förstå något visst ord eller fenomen och för att hjälpa 
varandra hitta det svenska ordet för något de ville säga men glömt ordet för.  En annan positiv 
effekt som fokusgruppintervjuerna gav var att deltagarna hjälptes åt att minnas sina egna 
erfarenheter genom att höra de andras. Precis som Wibeck (2010) beskriver var det intressant 
att följa vilket fokus deltagarna intog i olika ämnen, och vad de la vikt vid. Hjerm, Lindgren 
och Nilsson (2014) beskriver att kvalitativ metod handlar om att få fram nyanser och 
motsägelser, men under fokusgrupperna hände det att förstå om sådana nyanser uppfattades 
korrekt. Därför blev det några gånger nödvändigt att moderatorn under fokusgrupperna ställde 
frågor som ”uppfattade jag dig rätt att du menade…” för att inte riskera att tolkningar skulle 
göras på fel grunder. Eftersom deltagarna hade goda språkkunskaper var inte språket något som 
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författarna upplevde som ett hinder i fokusgrupperna mer än vid något enstaka tillfälle. Utan 
paus varade intervjuerna 70 minuter samt 45 minuter.  

 
6.2 Transkribering 
Transkribering från fokusgruppsintervjuerna gjordes av den författare som haft den ledande 
moderatorrollen, vilket innebar att en transkribering var utfördes. Detta gjordes i var sitt 
worddokument. Under transkriberingen avidentifierades deltagarna genom att de tilldelades en 
siffra mellan ett till sex, en siffra för varje deltagare. Även namn på skolor, boenden och platser 
togs bort och ändrades till siffror. Detta gjordes också för att säkerhetsställa att deltagarna 
förblev anonyma. Under transkriberingen gjordes talspråk om till ett mer lättläst skriftspråk, 
dock har betydelsefulla uttryck skrivits ut i originalform, och inga grammatiska fel har rättats. 
Upprepningar och utfyllnadsord som exempelvis “ehh” har tagits bort för att förenkla 
läsningen. I meningar som är svåra att förstå för en utomstående läsare, och som författarna 
riskerat att glömma innebörden av har vissa förklarande ord lagts till inom parentestecken. De 
språkliga korrigeringar som gjorts har inte förändrat innebörden i deltagarnas berättelser, utan 
gjorts för att underlätta läsningen. 

 

6.3 Analysmetod  
Analysarbetet började redan vid mötet med fokusgrupperna då olikheter och enighet kunde 
urskiljas mellan deltagarnas upplevelser. Kvale och Brinkmann (2013) bekräftar hur tolkning 
av interaktionen mellan deltagarna i fokusgrupper utgör en del av analysarbetet. Direkt efter 
första fokusgruppen hade genomförts diskuterade författarna hur de uppfattat deltagarnas 
diskussioner. Till hjälp i analysarbetet har deltagarnas utsagor kodats som senare kunnat 
tematiseras i olika huvudteman. I första steget lästes de transkriberade utskrifterna igenom för 
att få en uppfattning om innehållet jämfört med vad författarna urskilde under fokusgrupperna. 
Det transkriberade materialet diskuterades mellan författarna för att säkerhetsställa att samma 
tolkning uppfattas av båda. Vid ett tillfälle hade författarna uppfattat en deltagares del av 
berättelse på olika sätt, och efter att ha diskuterat de olika tolkningarna och följt upp med 
resterande av vad samma deltagare berättat kunde konstateras att berättelsen hade koppling till 
studiens syfte. Anledningen till förvirringen var upprepad språkförväxling i deltagarens 
användning av personliga pronomen vilket gjorde att ena författaren missade kopplingen till 
god man då andra personer också var inblandade i deltagarens berättelse. 
 
6.3.1 En första utgallring av materialet 
För att komma fram till ett grundligt och noggrant resultat behövs ett grundligt och noggrant 
förarbete göras, vilket kommer att beskrivas i följande avsnitt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 
(2014). Vi har under analysen följt stegen i en analysmetod som beskrivs som en traditionell 
analysmetod av Wibeck (2010). Men istället för att som Wibeck beskriver utföra detta med 
pennor, sax och papper har vi klippt och klistrat i worddokument. Från början kopierades hela 
transkriberingen till ett tomt worddokument, detta för att behålla originalet och kunna klippa 
och klistra i det nya. Transkriberingarna skrevs sedan ut i pappersform. Detta för att få en 
överblick över materialet och kunna ha det framför sig under analysens gång för en lättare 
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översikt, men själva analysarbetet utfördes genom att klistra och klippa i worddokument på 
datorn. Därefter klipptes intressanta delar ur deltagarnas berättelser ut och sattes in i ett nytt 
dokument, detta dokument döptes till “kladdanalys” för att lättare hålla reda på alla dokument.  
 
6.3.2 Kodning 
Efter att första gallringen av materialet var klart markerades meningar från deltagarna med fyra 
olika färger i dokumentet “kladdanalysen”. Meningar som var tydligt utanför syftets och 
frågeställningens ämne, som när deltagarna kom in på att förklara varför de till slut hamnade i 
Sverige, lämnades orörda. Meningar som vi kunde se ett samband mellan markerades med 
samma färg, detta för att underlätta en översikt av vad empirin sa. Att färgmarkera deltagarnas 
meningar som rörde studiens frågeställning blev ett sätt att sortera upp materialet. Efter varje 
färgsatt mening skrevs sammanfattande meningar inom parentes där återkommande ord som 
användes i deltagarnas beskrivningar skrevs upp och även kopplingar till studiens 
frågeställning som ett första steg i kodningen. Exempel på formuleringar som uppstod kopplade 
till studiens frågeställning var; “betydelse i deltagares liv”, “förståelsen i sitt nya sammanhang 
med hjälp av god man”, “hur har relationen sett ut”, “delaktigheten i uppdraget”, och “stöttande 
delar”.  Framför varje citat namngavs deltagaren med en siffra för att enkelt hålla koll på vem 
som sagt vad. Efter detta grovjobb kunde själva analysen och tolkningsarbetet börja (Wibeck, 
2010).  
 
I ett andra steg av kodningen gjordes en koncentrerad version av vad materialet innehöll med 
författarnas egen beskrivning. Detta för att få en snabb överblick vad materialet sa och göra det 
lättare att se vilka mönster som framträdde (Wibeck, 2010). Detta skrevs in bakom parentesen 
där återkommande ord och kopplingar till frågeställningen gjorts. På detta sätt var det lättare 
att hålla koll på själva citatet från deltagaren och den kodade sammanfattningen. Exempel på 
kodningar som formulerades är; Visar hur mycket det betyder vad god man säger - god man 
har inflytande/kan påverka över mitt mående. God man betydelsefull; skapar trygghet; en 
allierad. Trygghet i en ensam situation. Känner att god man inte har förståelse. Brist på 
engagemang; inte så betydelsefull relation från någon part - saknar känslan av att god man bryr 
sig på riktigt. Långvarig relation som sträcker sig utanför god mans uppdrag - medmänniska 
som bryr sig på riktigt.  
 
6.3.3 Tematisering 
Genom att analysera koderna framgick vissa mönster i materialet, och vissa teman i materialet 
utkristalliserades. Utifrån det samband och skillnader som hittades i deltagarnas utsagor 
började teman utformas efter svar på studiens syfte. Vi skapade utifrån kodernas innehåll fyra 
olika teman, där meningarna klistrades in under det tema de tillhörde. Genom att materialet 
delas in i olika teman möjliggörs att se vad materialet säger och på så vis komma fram till 
slutsatser i data (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Några citat som inte direkt kunde placeras 
in under något tema lades längst ner i worddokumentet. Efter att var för sig läst igenom de 
olika citaten som inte tycktes passa in under något tema, diskuterades meningarna tillsammans 
och en koppling mellan citaten började framträda som skapade ett undertema i ett redan 
utformat tema. De framarbetade temana gjordes till rubriker i studiens resultatdel. Några 
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exempel på teman som uppstod var; att få en känsla för sitt sammanhang, och relationens 
betydelse. Ett exempel på undertema som skapades är; brist på delaktighet. 
 

6.3.4 Analys med hjälp av teori och tidigare forskning 
I ett sista steg gjordes en summering av vad som framträtt i analysen. Detta skrevs ned och blev 
en del i resultatavsnittet i uppsatsen. Citat från intervjumaterialet användes för att exemplifiera 
och ge klarhet i hur begrepp och teori samt tidigare forskning kunde identifieras i studiens 
material. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) förklarar att summering görs som sista steg efter 
kodning och tematisering i analysen. Detta för att summera ihop vad analysen kan dra för 
resultat och slutsatser. Något som visade sig när materialet skulle förankras till tidigare 
forskning var att det var lättare att koppla deltagarnas negativa erfarenheter till tidigare 
forskning, trots att majoriteten av deltagarna återgett en positiv upplevelse. Vår egen 
förförståelse i kombination med forskningens förhållandevis negativa slutsatser av 
godmanskap kan ha påverkat detta. Wibeck (2010) påpekar hur författarnas roll i att vara 
neutral inte är alldeles enkel i en tidigt påbörjad analys. Att hela tiden reflektera över vad en 
stor förförståelse kan innebära för själva analysarbetet är viktigt för att hålla ett öppet sinne för 
vad materialet faktiskt är (Kvale & Brinkmann, 2013). Därför var detta något som diskuterades 
aktivt mellan författarna, för att inte riskera att ge en felaktig bild av resultatet. 
 
I sista steget gjordes kopplingar mellan studiens resultat och valda teorier och tidigare 
forskning, vilket också skrevs ut i resultatavsnittet. Kvale och Brinkmann (2013) menar att 
teorikoppling i analysdelen kan leda till att förbise material då fokus läggs på den del av 
materialet som kan kopplas till teorin. Med detta i åtanke kopplades inte teorin in förrän i 
slutskedet av analysarbetet. Slutligen gjordes en sammanfattning under varje rubrik i 
resultatavsnittet där studiens frågeställningar besvarades. 
 

6.4 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet avser att beskriva studiens pålitlighet, vilket kortfattat innebär om studien är gjord 
på ett sätt som skulle kunna upprepas och komma till samma slutsats av andra forskare och 
med andra deltagare (Kvale & Brinkmann, 2013). För att studien skulle hålla högsta möjliga 
reliabilitet har tillvägagångssättet beskrivits så noggrant som möjligt. En intervjuguide har 
använts under fokusgrupperna, vilken också skulle kunna användas på nytt av andra forskare 
och med andra deltagare. En semistrukturerad intervjuguide har gett utrymme till spontana 
följdfrågor beroende av deltagarnas berättelser, vilket kan vara svårt att återskapa. Följdfrågor 
har också gett möjlighet till att säkerställa att vi uppfattat deltagarnas berättelser så som de 
avsåg. Däremot skulle en upprepning av studien troligtvis aldrig kunna leda till samma resultat. 
Under analysarbetet har syfte och frågeställningar använts aktivt tillsammans med teori och 
tidigare forskning, vilket också skulle kunna upprepas. Då två författare utfört analysarbetet 
har vi bekräftat eller bestritt varandras tolkningar som ett sätt att försöka vidhålla reliabilitet i 
analysarbetet. Även om forskningsprocessen till stor del kunnat upprepas kommer en 
upprepning av studien inte kunna ge samma resultat. Deltagarna och deras berättelser är unika, 
och andra deltagare hade kunnat ge andra svar. Andra forskare hade heller inte kunnat tolka ut 
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exakt samma resultat. För många omständigheter som spelar in gör att reliabiliteten i studien 
därför kan ifrågasättas. 
 
Validitet handlar om i vilken grad studien har undersökt det den avsett att undersöka. En 
medvetenhet i hur validiteten kan påverkas bör genomsyra hela arbetsprocessen under 
uppsatsarbetet (Kvale & Brinkmann, 2013). Ett första steg har varit att kontrollera så 
frågeställningarna används för att besvara studiens syfte, vilket har gjorts genom att de 
diskuterades och anpassades av författarna och handledare. Syfte och frågeställning har sedan 
legat till grund för teoretiska utgångspunkter, metodval, intervjuguide, samt varit en levande 
del i analysarbetet för att säkerställa att studien håller sig inom ramarna för studiens syfte. 
Wibeck (2010) beskriver att ett hot mot validiteten i en fokusgruppsstudie är att deltagarna inte 
berättar vad de tänker på bland annat på grund av grupptryck, vad som anses socialt accepterat 
att berätta, och hur de upplever moderatorn. Det är här upp till forskaren att bedöma hur dessa 
faktorer kan ha påverkat validiteten. Ett sätt är att försöka att bedöma hur atmosfären varit 
under intervjutillfällena. Bedömningen är att atmosfären var god och öppen, då deltagarnas 
olika och ibland motstridiga åsikter och berättelser redogjordes utan att spänningar uppstod.  
 
Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens slutsatser är applicerbara på en större grupp 
än på de deltagare som ingått i studien (Kvale & Brinkmann, 2013).  I detta fall är frågan om 
det är möjligt att göra slutsatsen att studiens resultat speglar hur fler ensamkommande upplevt 
relationen med god man. Då studiens omfattning är begränsad både av tid och resurser, kan 
tänkas att studiens omfång är för litet för att kunna generaliseras. Samtidigt har både bra och 
dåliga upplevelser lyfts fram, vilket troligtvis kan spegla en större grupps upplevelse av 
relationen till god man. 
  
En viktig sak att lyfta här är dock en misstanke om att urvalet till viss del kan ha blivit 
snedfördelat, vilket kan påverka studiens tillförlitlighet. Då det enligt vår kontakt ur 
föreningsstyrelsen var ett flertal som avböjde att delta i studien på grund av att de inte ville 
påminnas om gamla tider och påminnas om situationer de gått igenom. Detta innebär att det 
finns en risk att de som valt att delta i studien är personer som haft positiva upplevelser av 
relationen till god man, och att det finns ett antal personer med negativa upplevelser av 
relationen till god man som inte representeras i studien. Författarna resonerade att kontakten 
inte hade något att vinna på att välja ut deltagare med en viss erfarenhet, eftersom han är 
oberoende av studiens resultat. 
 

6.5 Etiska överväganden 
En medveten hållning till ett etiskt perspektiv har genomgående präglat utförandet av studien, 
detta genom att ständigt väga för och nackdelar mot varandra i områden som författarna upplevt 
som ett etiskt dilemma. Det har i detta fall inneburit att noggranna övervägningar gjorts i 
exempelvis utformningen av informationsbrev och intervjuguide, och hur individskyddskravet 
följts och återgetts till deltagarna. Individskyddskravet är till skydd för våra respondenter. Det 
är uppdelat i fyra områden, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta innebär att respondenterna ska informeras 
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att deras identitet kommer att skyddas i möjligaste mån, hur materialet de bidrar till kommer 
att användas, om att medverkan är frivillig och får avbrytas, och vad studiens syfte är. Då vi 
ville säkerställa att deltagarna verkligen var medvetna om sina rättigheter och forskarnas 
skyldigheter som individskyddskravet innebär informerades deltagarna både skriftligt och 
muntligt om detta, och de fick möjlighet att ställa frågor som en möjlighet att säkerställa att de 
förstod.  

Några särskilda etiska överväganden som gjorts kommer att presenteras med närmare 
förklaring nedan. 

Precis som Kvale och Brinkmann (2013) beskriver har författarna till studien diskuterat 
studiens nytta i förhållande till att göra så liten skada som möjligt, och resonerat om möjliga 
konsekvenser för studiens deltagare. Att deltagarna får chans att berätta sin historia och 
därigenom chans att påverka den eventuella utformningen av uppdraget för god man har ansetts 
kunna göra mer nytta än vad det skulle kunna ge negativa konsekvenser.  

Angående urvalet av deltagare till studien har detta påverkats genom ett etiskt 
ställningstagande. Vi har medvetet valt att tillfråga personer som fyllt 18 år, då det innebär att 
de inte längre står i någon beroenderelation till god man. Även om studien i största möjliga 
mån försöker säkerställa individskyddskravet finns ändå en risk att någon av deltagarna skulle 
kunna identifieras av en god man. Om de då fortfarande är i beroendeställning till god man 
hade det kunnat få konsekvenser för deltagaren, eller åtminstone en rädsla för konsekvenser 
som vi inte vill utsätta någon deltagare för. En eventuell nackdel som detta medfört kan vara 
att deltagarna glömt delar av relationen med god man, då det gått en tid sedan god mans 
uppdrag avslutats.  

En reflektion som gjorts är om det påverkat resultatet att kontakten i föreningen rekryterade 
deltagare till studien. Något som varit önskvärt hade varit att samtliga som rymdes inom kraven 
för intervjun hade fått ett mail så att de själva kunnat ta kontakten om de varit intresserade av 
att ställa upp. Samtidigt hade chansen att fått några deltagare alls inom rimlig tidsram minskat 
då ett mail inte beaktas lika enkelt och snabbt som en muntlig förfrågan. Slutsatsen blev att 
varken kontakten eller författarna påverkat urvalet, då kontakten inte hade någon vinst i att 
fråga särskilda personer om att delta och författarna inte hade insyn i vilka som tillfrågades. 

Kvale och Brinkmann (2013) menar att det kan innebära en etisk problematik att exakt återge 
citat i talspråk, då det kan vara stigmatiserande för deltagarna. Under transkriberingen gjordes 
därför talspråk om till ett mer lättläst skriftspråk, men betydelsefulla uttryck har skrivits ut i 
originalform. Upprepningar och utfyllnadsord som exempelvis “ehh” har tagits bort för att 
förenkla läsningen. 

Ett etiskt dilemma som diskuterats är hur studiens benämning på ensamkommande uppfattas 
hos gruppen som termen inkluderar. Om benämningen på något sätt kan utgöra ett stigma trots 
att begreppet är vedertaget. Gruppen ensamkommande som berörs i denna studie är ungdomar 
och skulle alla kunna benämnas endast som ungdomar istället för ensamkommande. För att 
göra läsningen tydlig och minska risken för missförstånd valdes termen ensamkommande, då 
den används under de delar i uppsatsen som handlar om tidigare forskning, bakgrund och teori, 
och då termen avser en viss grupp av ungdomar och inte ungdomar i allmänhet. 
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6.6 Informationssökning 
För informationssökning till studiens inledning och bakgrund användes Googles sökmotor. 
Genom Google hittades hemsidor till exempelvis Migrationsverket, Socialstyrelsen, UNICEF, 
tidningsartiklar och till relevant lagstiftning. 

För att hitta tidigare forskning användes Högskolan Västs biblioteksdatabas, Sociology Source 
Ultimate; EBSCOhost, PsycARTICLES och PsycINFO. Först testades lite olika sökord, och 
utifrån relevanta träffar jämförde de studiernas nyckelord med sökorden vi använt för att se om 
fler sökord eller andra uttryck kunde användas för att utvidga sökresultaten. Dessa sökord 
kombinerades på olika sätt och i olika böjningar för att bredda våra sökningar. 

Nyckelord: refugee, minor, guardian, asylum seeker, guardianship, swed, immigrant, child.  

Tidigare forskning inom sökområdet var mindre än väntat, vilket gjorde att mängden relevanta 
artiklar att undersöka inte var ett problem, utan snarare var det svårt att få tillräckligt med 
träffar i sökningarna efter tidigare forskning. Ett urval av lämplig forskning till studien gjordes 
genom att läsa igenom artiklarnas sammanfattningar och därmed kunde opassande artiklar 
gallras ut. Forskningens vetenskapliga kvalitet försökte säkerställas genom att se om de var 
vetenskapligt granskade, och om de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift eller universitet. 

 

7. Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet är indelat i tre teman; Att få en känsla 
för sitt sammanhang, god mans stöd, och relationens betydelse.  

7.1 Att få en känsla för sitt sammanhang  
Med följande avsnitt vill studien utifrån deltagarnas perspektiv belysa på vilket sätt god man 
varit betydelsefull för att skapa mening och begriplighet i de ensamkommandes nya 
livssituation.  
 
Flera deltagare berättade om hur god man väglett och förklarat saker för dem gällande allt 
mellan asylprocess, till matlagning, till varför skolan är viktig att sköta. Detta har skett under 
till exempel promenader, och under fikastunder. I citatet nedan beskriver en deltagare på ett 
omfattande sätt hur god man hjälpt honom sätta sig in i sitt nya sammanhang. 

D3 Vi kommer från olika länder, och känner inga i Sverige, varken familj eller kompisar. Nästan som 
en själv person i Sverige. Som förra året när jag kom hit (till staden) jag kände ingen här (staden) och 
min god man (namn) jag tror han är bästa för mig. Han hjälpte mig mycket då. Han har visat mig 
vägen, hur man gör olika saker, hur man fortsätter i Sverige, hur man hjälper personen, hur man kan 
göra olika saker i Sverige som gör det bättre (för en själv) i framtiden. Två tre gånger i månaden 
träffades vi och gick igenom vad jag var dålig på (vad jag behövde hjälp med). Jag kunde inte sova när 
jag kom hit till Sverige så han visade mig till affären och vad jag skulle köpa för att sova bättre. Det 
var oroligt när jag kom för jag visste inte hur man skulle laga mat, äta, så jag har kollat på Youtube 
för han visade mig att du kan kolla allt på Youtube om du är osäker, så han hjälper mig mycket.  
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Några deltagare beskrev också att de blivit introducerade till god mans familj. 

D3 Så ibland kom jag över till hans (god man) lägenhet och träffade hans barn och hans fru. Vi reste 
till (staden 2) ibland [...] och åt tillsammans [...]. Jag har visat honom en (namn) restaurang. 

D2 Sen träffade jag hans familj och hans barn, sen började jag ha kontakt med dem, dem 
ringer jag ringer. Sen jag kände jag har en familj här i Sverige, det blev jättebra.  

Några deltagare beskriver att de vänt sig till boendepersonal, skolpersonal och andra 
ensamkommande som varit i Sverige längre tid än de själva för att få förståelse inom vissa 
områden som egentligen ligger inom god mans uppdrag. Några av deltagarna uttrycker att de 
fått bristande information om vad en god man har för roll, vad de kan förvänta sig av god man 
och hur systemet i Sverige fungerar. 

D1 Men om man får problem i skolan, för mig det var så att jag brukade bara fråga min lärare det 
var det bästa för mig, och fråga mina vänner som hade kommit tidigare (till Sverige) än mig.  

D6 Jag blev lite orolig jag visste inte hur människorna beter sig här i Sverige. […] Jag visste inte hur 
systemet fungerar alls, jag visste inte vad en god mans ansvar var, och vad en god man gör, i 
asylprocessen, eller om en god man kan påverka asylprocessen eller inte. 

En deltagare förklarar att god man inte verkar ha haft något intresse av att hjälpa honom mer 
än i asylprocessen, och att han istället försökt att klara sig själv. 

D 1 God man, en god person tänkte jag. En person som vill hjälpa mig för att kunna söka asyl, och det 
var största som jag brukade tänka på. För mig det var en person, hon var bra men jag kände att hon 
vill bara hjälpa mig få asyl o sedan ”hej då” såhär. Så jag försökte klara mig själv. 

Deltagarna beskriver att de velat ha mer kontakt med god man och att de ser hur andra 
ensamkommande haft mycket närmre relationer med god man än vad de själva haft.  

D1 Jag brukar kolla på andra killar och se deras gode man. Jag tänkte att deras gode man var bättre 
för dem brukade komma hem till dem och sitta med dem, käka tillsammans, ha roligt med dem. För mig 
det var bara ett möte varje vecka, en timme, så. 

Majoriteten av deltagarna gav beskrivningar som kan tolkas som att god man haft betydelse för 
att skapa känsla av sammanhang för deltagarna. Att deltagarna introducerats till god mans 
familj verkar ha skapat en samhörighetskänsla mellan god man och deltagare, och varit en hjälp 
för deltagarna till att förstå sitt nya sammanhang. Genom att god man förklarat olika 
sammanhang och väglett deltagarna i nya situationer skulle detta kunna bidragit till att 
deltagarna fått mer begriplighet och känt situationer som mer hanterbara, vilket också kan göra 
att de känner mer meningsfullhet i dessa situationer. Enligt Antonovsky (2005) styr dessa tre 
faktorer vilken grad av KASAM man känner. En tolkning som kan göras är att deltagarna med 
hjälp av god man därför fått en ökad KASAM. Kopplingar kan också göras till tidigare 
forskning där det visats hur engagerade omsorgspersoner som räknas in i det sociala kapitalet 
ökar den ensamkommandes chanser till att känna tillhörighet och integreras i sin nya 
livssituation (De Graeves, 2017). Genom deltagarnas berättelser kan också utläsas att god man 
gjort mer än vad uppdraget egentligen kräver, vilket även överensstämmer med tidigare 
forskning, som menar att vissa gode män tagit på sig ett större ansvar än vad uppdraget omfattar 
(Socialstyrelsen, 2013).  
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Deltagare som däremot beskrivit att de varit mindre nöjda med god man har heller inte beskrivit 
något god man gjort som kan tolkas ha ökat deras KASAM. Genom att tolka citatet av D6 på 
föregående sida kan deltagaren uppfattas ha låg KASAM, eftersom deltagaren verkar ha låg 
begriplighet och sakna förståelse i sitt nya sammanhang. Att inte känna begriplighet i 
betydelsefulla situationer försvårar känslan av hanterbarhet och leder istället till ökad stress 
(Antonovsky, 2005). Även utifrån Freires syn på kunskap tolkas inte alla deltagare ha upplevt 
relationen till god man betydelsefull för att förstå sitt nya sammanhang. Enligt Freire (2000) är 
viktig kunskap att förstå sin omvärld och kunskap får man i dialog med varandra. I stället för 
att vända sig till god man har flera deltagare berättat att de skapat andra relationer som fungerat 
som ett stöd i sammanhang de behöver hjälp i. Kanske har dessa relationer kunnat bidra med 
att öka KASAM istället för god man.  

För vissa deltagare kan god man spelat en stor roll för att öka deras KASAM, medan andra 
deltagare kan ha fått ökat KASAM på annat sätt. Detta kan ha berott på olikheter i god mans 
bemötande och utförande. Byrne och Hansens (2018) beskriver att det finns stora skillnader i 
hur väl god man utför sitt uppdrag, vilket skapar skilda förutsättningar för de ensamkommande. 
Hur väl de utför sitt uppdrag skulle också kunna kopplas till studiens resultat och ha betydelse 
för om god man bidrar med att öka KASAM eller ej för ensamkommande.  

7.2 God mans stöd 
I detta avsnitt vill studien belysa på vilket god mans förhållningssätt haft betydelse för de 
ensamkommandes upplevelse av stöd från god man. På ett generellt plan ger de flesta deltagare 
uttryck för att de är verkar ha varit nöjda med stödet från god man. Men vid mer detaljerade 
frågor kring godmanskapet framkommer ett resultat som kan tyda på att det ändå finns ett större 
missnöjde än nöjdhet gällande upplevt stöd från god man. 

7.2.1 Förhållningsätt som gett stöd 
Av de deltagare som upplevt praktiskt stöd från god man beskriver hur god man funnits med 
och stöttat och varit engagerad i deras asylprocess. Andra deltagare beskriver stödet mer 
emotionellt där känslan av god mans stöd har uppstått när god man varit i närheten.  
D4 Varje gång jag träffade min god man, automatiskt så blev jag lugnare och gladare och mådde 
bättre på ett sätt lixom. [...] När man kommer till Migrationsverket, man känner sig väldigt trygg då 
att hon var med.  

Något de flesta påpekade var hur betydelsefullt det varit att ha med god man som stöd under 
asylutredningen på Migrationsverket. De förklarade hur god man varit med och förberett dem 
innan mötet och betydelsen att åka till mötet tillsammans. I citatet nedan beskriver deltagaren 
hur god man innan mötet lyssnat till deltagarens historia och på så sätt kunnat säga till om 
deltagaren missade ta upp något under själva mötet och hur bra det kändes.  

D2 Jo, innan vi åkte till Migrationsverket han (god man) hämtade tolk och jag berättade varför jag 
kom till Sverige, hur var vägen (hit), dem ställer massa frågor så jag svarar. Sen när vi gick till 
Migrationsverket och [...] (god man) han säger, (namn) du glömde det här, så här har du sagt till oss. 
Han hjälpte mig när jag glömde berätta något. Det kändes jättebra, som han var min pappa, [...] Innan 
vi gick till Migrationsverket vi kanske pratat en timma [...] jag har berättat allt rätt, hela vägen var jag 
varit, dåligt och bra. Sen det gick jättebra på Migrationsverket också. 

Angående boendet upplevde de flesta deltagarna att god man visat sitt stöd genom att ha ställt 
frågor om hur de trivdes, om de hade en bra relation till boendepersonal, och genom att god 
man besökt dem på deras boende. Samma deltagare som beskrev att god man ställde frågor och 
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kom på besök uppgav även att de hade varit nöjda med hur de haft det på sitt boende och 
familjehem.  

D3 Min god man sa till mig att om jag känner mig orolig eller någonting eller om du inte trivs här på 
(boendet) så bara säg till. Eller om någon personal inte är snäll mot dig så måste du säga till oss, så 
ska vi kontakta dem och fråga varför dem inte är snälla. [...] jag sa det att du är en jättebra person för 
mig. Jag vet inte vad dem tänker men ja jag sa att du är nästan som min pappa och han blev jätteglad. 

God man har visat sitt stöd genom sakliga råd och förklarat vikten av att gå till skolan. God 
man har visat engagemang i deltagares skolgång och berättat vikten av att studera svenska för 
att ha större möjlighet till att få stanna i Sverige. God man har sedan uppvisat entusiasm vid 
språkliga framsteg. En deltagare beskriver att god man själv hade kontakt med skolan för att 
följa deltagarens utveckling.  

D6 God man brukade ringa konsulenten på skolan och fråga. Han brukade fråga mig också, men jag 
vet att han brukade ringa konsulenten och fråga om jag kommer till skolan, eller om jag missar någon 
lektion eller om jag sköter skolan och uppgifterna. Han brukade vara med på möten också. 

Trots att de flesta deltagarna upplevde att god man varit ett tillräckligt stöd gällande skolgång 
och möten på socialtjänst beskriver de flesta att de sökt hjälp och stöd av boendepersonal eller 
kompisar då de behövt hjälp eller för att förstå något kring skolgången eller socialtjänsten.  

D5 Min god man var med på ett möte i skolan, hon var tvungen att vara det. Annars brukade 
personalen ringa och fråga, inte god man. […] Oftast när jag träffade socialtjänsten brukade 
kontaktperson (personal på boendet) vara med. Inte god man. Kanske några gånger att god man var 
med men jag kommer inte ihåg riktigt. 

7.2.2 Förhållningssätt som inte gett stöd  
Även av de deltagare som upplevt att de fått för lite stöd av god man var det främst vid möten 
på Migrationsverket de hade önskat mer stöd i. Några deltagare beskriver hur de inte 
informerats om vad som innefattar god mans uppdrag och vad de kunde förvänta sig av god 
man i mötena på Migrationsverket. I följande citat beskriver deltagaren hur god man suttit helt 
tyst under mötet på Migrationsverket och deltagaren behövde ha koll på allting själv. 
Deltagaren jämför med andra ensamkommande som har en god man som lyssnat på deras 
berättelse innan mötet och då kan lägga till om man missar att ta upp något. PUT som nämns i 
följande citat är en förkortning på permanent uppehållstillstånd.  	
 
D1	För mig det var så att jag visste att god man kan ju stötta mig på nått sätt men hon var helt tyst på 
mötet och det var bara jag och min advokat mest. [...] Och nu jag kan tänka mig att varför vissa får 
PUT lite enklare än dem andra för att god man påverkar jättemycket på möte (på Migrationsverket). 
För man berättar hela historien innan mötet och om man missar någonting dem lägger till men för 
vissa personer det är inte så. Det är bara personen (den ensamkommande) som måste ha koll på allting. 
Och säga allting rätt för att kunna få PUT. 

De åsikter som framhävdes av flera deltagare var då deltagarna upplevt att god man inte stöttat 
dem tillräckligt i frågor som rörde boendet. Dessa deltagare uttryckte också mer missnöje över 
saker på boendet som regler och viss personal. Deltagarna upplevde att god man tog 
personalens parti utan att tillräckligt sätta sig in i deltagarens perspektiv, eller förklara sin 
ståndpunkt så att den ensamkommande förstod varför god man var på personalens sida. 

D6 Jag hade lite konflikt med min god man några gånger, och när det blir konflikt med personal eller 
något på boendet, så ringer man sin god man. Sen dagen efter kommer god man och man tar ett samtal, 
och man förväntar sig att god man liksom ska vara på våran sida, men väldigt ofta brukar god man 
vara på personalens sida. Och det var jobbigt. Man känner sig utanför liksom. Man tänker att det är 
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min god man och det är den enda person jag kan lita på, men när det blir samtal och konflikt brukar 
god man vara på de andras sida och inte min sida, och det är jobbigt. Hade man vetat det innan mötet 
skulle man inte ringa. Problemet är man blir liksom kränkt. Här sitter personal och här sitter god man 
och i mitten sitter jag. Och när personalen börjar berätta om konflikten som man hade på boendet då 
säger god man att personalen hade rätt. Och nästa gång får man lite otroendekänsla eller nånting som 
gör att man får lite svårt att lita på sin god man längre. Och när det blir nån konflikt en annan gång, 
med samma personal, då säger man inte till sin god man. Man bara skiter i. 
 
Samtliga deltagare tolkades sakna möjlighet till att vara delaktiga till god mans uppdrag och få 
förståelse till god mans beslut. Ett ämne som flera deltagare tog upp var hur god man bestämde 
över deras ekonomi utan att fråga deltagarna själva hur de ville ha det, eller förklara deras 
ekonomiska situation. En deltagare beskriver hur god man bestämt var deltagaren skulle köpa 
kläder. Deltagaren beskrev att han inte hittade några kläder i sin smak och hur han inte vetat 
vem som skulle betala kläderna. Först när deltagaren ville gå vidare och kolla i andra affärer 
berättar god man att han inte har råd att handla i de andra butikerna.  
 
D2 Jag sa till honom (god man) att jag vill köpa kläder och han följde med mig till affären men det 
fanns inga jätte fina kläder där, bara billiga, sen gick jag runt hela affären och jag fick inte säga att 
jag gillar inte alla kläder men jag sa till honom att nä jag hitta inget här kan vi gå till annan affär. 
Han sa till mig att nej, du har inga pengar, du har lite pengar så du ska bara köpa härifrån. Sen jag 
tror jag visste inte om dem betalade honom (god man) eller inte. Jag trodde han skulle köpa vad jag 
vill i kläder, men sen sa han att nej du kan inte köpa från de här dyra affärerna.  

En annan deltagare beskriver hur god man förvaltat hans pengar och att han upplevt att han 
behövt ha en stark anledning för att få lite pengar när han behövde dem. 

D1 Och min god man var såhär att hon brukade ta bidraget varje månad och spara 500 och betala 
typ 200 till mig varje månad till mig. För hon brukade säga att jag vill spara dina pengar, men ibland 
behöver man köpa och göra någon aktivitet. Det går inte att god man ska bestämma hela tiden. Jag 
måste ha en jätte stark anledning för att ta lite pengar från henne, förstår du? 

Deltagarna beskriver att det är viktigt att de får vara med och göra saker som god man ansvarar 
för, istället för att god man bara gör sakerna åt dem utan att göra deltagarna delaktiga i besluten. 
En deltagare utvecklar detta genom förklaringen att genom att få vara med och göra det god 
man ansvarar för, så lär man sig också att göra det själv. Deltagaren förklarar att de måste få 
vara delaktiga och lära sig göra saker med hjälp av god man från början för att kunna klara av 
att göra de sakerna själva när god mans uppdrag avslutas. 

D4 Att jag som ändå ska ta lite ansvar litegrann, inte lämna över ansvaret hela tiden till min god 
man. Ni förstår vad jag menar? Så då man är 18 så har man klarat vissa saker, och har med sig att 
man kan och det känns lättare. Exakt samma sak om jag får en läxa från skolan och jag lämnar till 
dig och du gör den och lämnar till mig och jag skickar till läraren, men när jag ska göra själv provet 
jag kan ingenting. 

Deltagarna beskriver att de själva måste få göras delaktiga och att god man kan stötta genom 
att visar vägen.  

D2 Att visa vägen, inte bara göra allting hela vägen. Att man bara ska visa vägen. 

Deltagarnas berättelser kan tyda på att god mans förhållningssätt under asylutredningen på 
Migrationsverket kan ha spelat en viktig roll för hur deltagarna upplevt god mans stöd. Ferenci 
(2000) beskriver att detta stöd kan vara avgörande för den ensamkommandes asylansökan, då 
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en god man som satt sig in i den ensamkommandes bakgrund kan ge ett helt annat stöd än de 
som inte satt sig in i deras bakgrund.  

En deltagare beskriver att god man uttryckt att deltagaren kan prata med honom om något inte 
känns bra gällande boendet eller personal på boendet. God man kan tolkas ha visat sin 
angelägenhet om att den ensamkommande ska känna sig trygg att prata med honom, och 
deltagaren tolkas ha känt att god man genuint bryr sig då han likställer honom med sin egen 
pappa. Hos flera av deltagarna kan god mans förhållningssätt tolkas ha inneburit att god mans 
närhet påverkat deltagarna positivt genom att de blivit lugnare, gladare och likställer god man 
med känslan av att ha en förälder med sig.  Detta kan motsäga Byrne och Hansens (2018) 
forskning som visat att god man saknat ett genuint intresse till att se barnets bästa som god man 
ska göra likställt en förälder. Samtidigt har andra deltagare inte känt att de fått stöd av god man 
och beskrivit att de inte vetat vad de kunnat förvänta sig av god man eller vad de kunnat fråga 
honom om. Freire (2000) menade att människan behöver känna tillit och kärlek för att kunna 
utveckla en sann dialog där reflektion och kritiskt tänkande utvecklas och möjliggör för 
individen att ställa de frågor som intresserar och berör hen själv. Med koppling till Freires 
resonemang skulle möjligtvis en tolkning kunna göras att deltagarna inte känt tillit till god man 
och inte vetat vad de kunnat fråga om. Dessa deltagare visar istället hur andra vuxna i deras 
nätverk spelat en roll i kontakt med skola och socialtjänst, vilket även speglar resultat från 
tidigare forskning. Socialstyrelsen (2013) belyser vikten av att ha en vuxen person i sitt 
formella nätverk för att utvecklas till självständiga och välfungerande vuxna. Herz och 
Lalander (2017) beskriver hur viktig känslan av kontinuerligt stöd från bland annat 
skolpersonal är för att inte känna ensamhet eller känsla av förlorad kontroll över livet. 
Forskningen motiverar därigenom också hur andra än god man kan bidra till ett förhållningssätt 
som ger stöd.  

Deltagarna beskriver olika områden där de upplevt att god man inte försökt förstå deras 
perspektiv tillräckligt, lyssnat mer på boendepersonal än deltagarna, och situationer där god 
man beslutat något utan att förklara varför. Detta skulle kunna jämföras med forskning av 
Silverstein (2016) och Bessant (2002) som hävdar att ensamkommande inte skyddas tillräckligt 
av god man, utan beskriver god man som en kontrollerande kontakt där kulturell bakgrund 
ignoreras. Herz och Lalander (2017) visar att ensamkommande som bott på boende med andra 
ensamkommande upplever att personalen disciplinerar deras sätt att leva efter svenska normer 
gällande barndom, familj och kultur. Om god man inte är delaktig i den ensamkommandes 
upplevelse utan sätter personalens åsikter främst tolkas det finnas en risk att personalens 
disciplinerande sätt baserat på svenska normer får fortgå med hjälp av god man. Som en 
deltagare beskriver skapas en känsla av kränkthet hos deltagaren när han inte får stödet av god 
man som han räknat med, vilket skulle kunna resultera i att han mister lite av tilliten till god 
man då deltagaren tolkas välja att inte ta upp nästkommande problem som uppstår på boendet 
med god man. I lärande syfte betonade Freire (2000) att alla behöver bli hörda, bekräftade samt 
respekterade där lärare och elev möts på lika villkor och kunskap dem emellan utbyts i dialog 
och reflektion. En envägskommunikation där läraren ”bankar in” kunskap leder inte eleven till 
självständighet. Med hjälp av Freires resonemang kan deltagarnas beskrivningar där de saknat 
att bli delaktiga kopplas till att god man inte lyssnat in deltagarens upplevelse eller fört en 
dialog som kunnat leda till att förstå situationen ur den andras synvinkel. Därav skulle man 
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kunna tolka att god man inte visat på ett förhållningssätt som gett stöd i den ensamkommandes 
väg till självständighet.  

Överlag kan resultatet tyda på hur god mans förhållningssätt inte gett deltagarna möjlighet till 
att vara delaktiga på ett sätt som gjort att de kunnat vara med och påverka eller förstå god mans 
beslut i frågor som rör dem själva. Om deltagarna inte känt till sina rättigheter och god mans 
skyldigheter kan det varit svårt att veta hur pass delaktiga de kan begära att vara i relationen 
till god man och dess ansvarsområde. God man ansvarar för den ensamkommandes ekonomi, 
men det framgick av deltagarna att de inte upplevt att god mans förhållningssätt rörande deras 
ekonomi gett dem stöd till att förstå deras ekonomiska situation och att de önskat få vara mer 
delaktiga i god mans beslut som ett stöd inför 18 årsdagen då alla beslut ska tas av dem själva. 
Enligt Freires (1977) resonemang om skillnader i att vara objekt och subjekt använder subjektet 
kritiskt tänkande som leder till integrering medan objektet anpassas efter andras val istället för 
att ha egen förmågan att fatta beslut som påverkar en själv (Freire, 1977). Deltagarna tolkas 
visa på en vilja att använda sitt kritiska tänkande och få redskapen till att fatta egna beslut, 
vilket de här inte får. De får inte tillgång till verktygen som exempelvis förklaringen på deras 
ekonomiska situation och god mans ansvar i den. Istället kan resultatet tyda på att de, som 
Freire uttryckte det, görs till objekt där de anpassas till god mans åsikter utan att få förståelse 
till besluten. Byrne och Hansen (2018) menar att det saknas reglering för barns rätt att komma 
till tals och hur oenigheter mellan god man och ensamkommande ska hanteras. Detta går i linje 
med studiens resultat och en reglering kan tyckas behövd och hade kanske kunnat vara en hjälp 
för att öka de ensamkommandes känsla av att få bli delaktig i beslut som rör hen själv.  

En parallell kan dras mellan deltagarnas behov av delaktighet och Rolock m.fl. (2018) som 
beskriver att ensamkommandes handlingssätt påvisat behov av förlängt godmanskap. Om 
ensamkommande görs delaktiga kan detta vara ett stöd som leder till att de ensamkommande 
klarar sig bättre själva när godmanskapet upphör, medan de kan behöva stöd längre om de inte 
fått möjlighet att vara delaktiga och lära sig det som krävs att de kan ansvara över själva när de 
blir vuxna. Även De Graeve (2017) stödjer omsorgsinsatser som främjar den 
ensamkommandes självständighet.  

Att få vara delaktig på det sätt som deltagarna önskar skulle kunna bidra till ökad KASAM 
genom att deltagarna får chansen att förstå, och begripligheten ökar i de områden de är 
delaktiga i. Genom att få lära sig tillsammans med god man kan också deras känsla av att kunna 
hantera någonting själva öka, genom begriplighet och hanterbarhet finns också bättre 
förutsättning för att den ensamkommande kan uppfatta något som meningsfullt. Antonovsky 
(2005) menar att göras delaktig i sin egen utveckling möjliggör ökad känsla av KASAM.  

7.3 Relationens betydelse 
Detta avsnitt syftar till att belysa vilken mening relationen med god man haft för deltagarna.  
 
Flera av deltagarna har beskrivit att relationen med god man varit mycket betydelsefull. 
Förutom hjälpen de fått med det som god man i sitt uppdrag är skyldig att ansvara för, så 
beskriver de relationen med god man på ett sätt som kan tolkas som att relationen i sig haft en 
stor betydelse, vid sidan av det god man gjort i sitt uppdrag.  
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D2 […] han visade mig mycket kärlek hela tiden. [...] Han kom en gång i veckan, jag gick promenad 
med honom, fika och jag kände mig bättre när jag var med honom faktiskt.   

Vissa av deltagarna i studien berättade att de upprätthållit kontakten och relationen med god 
man även efter att god mans uppdrag avslutats. Det var samma deltagare som också uttryckt 
att god man haft en stor betydelse för dem, och att de varit nöjda med hur god man utfört sitt 
uppdrag. Angående de relationer som fortsatt efter god mans uppdrag slutförts har vissa 
uttryckt det på ett sätt som kan tolkas som att relationen i sig fått en emotionell betydelse, 
medan andra uttryckt det mer som ett behov av fortsatt praktiskt stöd.  

D2 Min god man har jag kontakt med fortfarande, Han är underbar.  

D4 Jag har fortfarande, ibland när man inte kan någonting, eller inte vet om något brev, tänker man 
på sin god man. Jag har fortfarande (kontakt) men än så länge jag har klarat mig med allt jag 
behöver och försöker göra, men om jag inte kan så ringer jag henne och ber om hjälp.  

Flera av deltagarna oavsett om de haft en bra relation med god man eller inte beskriver hur de 
sett skillnad på sin egen relation med god man, jämfört med kompisars relation med god man. 
De beskriver att vissa får en mer personlig relation med god man, medan andra inte får det. 
Deras förklaring till detta är att det beror på god mans personlighet och intresse, och vad de 
tycker om en specifik ensamkommande som de ansvarar för. 

D1 Det är dem (gode männen) som bestämmer hur dem ska bete sig mot olika killar, i vissa fall gillar 
dem en kille och beter sig då annorlunda mot en annan kille. 

De deltagare som genom sina berättelser inte verkat ha haft någon betydelsefull relation till 
god man förklarar att de etablerat andra betydelsefulla relationer genom skola, boende, och 
med ensamkommande som kommit hit före dem och satt sig in mer i samhället och därför 
kunnat vara ett stöd i områden som deltagarna behövde stöd inom. Men några deltagare 
beskriver också att de velat ha en närmre relation till god man än vad de haft. 
 
D5 Men jag var faktiskt lite förbannad, varför ska god man inte komma, och jag vill gärna träffa henne 
men hon bor lite längre bort, så jag klagade ganska mycket till personalen (på boendet) om varför hon 
inte kommer och så.  

D1 Men när jag tittade på andra killar när andra berättar så förstår jag ju att dem kan ju typ vara på 
ett annat sätt. Inte mamma, men man behöver någon som man kan lita på och kunna säga allting som 
man tänker på. Jag hade inte en sådan situation där, jag hade många tankar som jag aldrig vågade 
ställa. 

Resultatet visar att några deltagare haft en relation till god man som varit betydelsefull, och 
som även fortsatt efter att god mans uppdrag avslutats. Resultatet visar också att det finns 
deltagare som önskat en närmare relation till god man än vad de haft. Antonovsky (2005) menar 
att nära relationer är ett så pass allmängiltigt behov att förekomsten eller avsaknaden av dem 
påverkar en individs KASAM. En tolkning som skulle kunna göras är att de deltagare som haft 
en nära relation till god man fått stärkt KASAM, vilket också kan ha ökat deras hälsa och byggt 
upp motståndskraft. På motsatt vis kan man också tolka resultatet som att detta är något de 
deltagare som inte haft en nära relation med god man gått miste om. Det kan bekräfta Herz och 
Lalanders (2017) skildring av att ensamkommande i Sverige saknar personer i deras omgivning 
som visar att de bryr sig på riktigt och ger de stöd de behöver, och att långvariga relationer har 
varit avgörande för att ensamkommande inte ska känna sig isolerade och ensamma. Samtidigt 
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beskriver dessa deltagare att de skapat betydelsefulla relationer till andra personer, vilket kan 
betyda att de ändå haft nära relationer som eventuellt stärkt deras KASAM. Hessle (2009) 
beskriver att skola och boendemiljö varit viktiga komponenter för ensamkommandes etablering 
av sociala nätverk, samt att många söker kontakt med människor som har samma etniska 
bakgrund som de själva, vilket är forskning som kan styrka bilden om att deltagarna kan ha 
haft nära relationer till andra än god man.  

Resultatet visar att relationen med god man för vissa deltagare kvarstått även efter god mans 
uppdrag avslutats. Det skulle kunna vara så att deltagarna känt den tillit, kärlek och förtroende 
som Freire (2000) menade krävs för att kunna skapa en autentisk relation som bygger på 
solidaritet och gemenskap, och Freires (2000) resonemang om dialog på lika villkor då de möts 
på lika villkor utan förpliktelser. Enligt Socialstyrelsen (2013) har gode män efter uppdraget 
som god man slutförts fortsatt hålla kontakten till den ensamkommande, som en medmänniska. 
Men det skulle också kunna kopplas till tidigare forskning som menar att stödbehovet behövs 
under längre tid baserat på ensamkommandes handlingsmönster (Rolock m.fl., 2018).  

Deltagarnas berättelser och de skillnader på relationer som framkommit i studien kan användas 
för att förstå att ensamkommande kan få olika förutsättningar beroende på vilken god man de 
får. Byrne och Hansen (2018) menar att stor efterfrågan på god man gjort att en del tar uppdrag 
åt fler ensamkommande än de har tid att ta hand om ordentligt, och att kriterierna för att bli 
god man är så öppet formulerade vilket leder till stora skillnader i hur god man utför sitt 
uppdrag. Även Ferenci (2000) beskriver hur ensamkommande försummats i vissa fall då god 
man haft för många uppdrag. Detta kan vara en faktor som också påverkar vilken relation god 
man och ensamkommande har möjlighet att skapa.  

8. Slutdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva hur ensamkommande upplevt relationen till god man. För att 
uppnå studiens syfte användes två frågeställningar; Hur har relationen till god man haft 
betydelse för de ensamkommandes förståelse av sitt nya sammanhang, och; På vilket sätt har 
god mans förhållningssätt haft betydelse för de ensamkommandes upplevelse av stöd från god 
man. För att analysera studiens resultat och på så vis ge svar på studiens frågeställningar 
analyserades resultatet med hjälp av Freires pedagogik (Freire, 1977, 2000), KASAM 
(Antonovsky, 2005), och tidigare forskning som bland annat Herz och Lalander (2017), 
Bessant (2002) och  Rolock m.fl. (2018). 

Gällande den första frågeställningen; Hur relationen med god man haft betydelse för de 
ensamkommandes känsla av sitt nya sammanhang, visar resultatet att vilken typ av relation 
som byggts upp mellan deltagarna och god man kan vara avgörande för hur och om relationen 
bidragit till att deltagarna fått en ökad känsla av sammanhang. De som tolkas ha haft en nära 
relation med god man kan också ha fått ökad KASAM genom relationen, genom att god man 
kan ha underlättat för deltagarna att få begriplighet och hanterbarhet i nya situationer, och på 
så sätt kan deltagarna också känt mer meningsfullhet. I de fall där deltagarna inte tolkas ha haft 
en nära relation med god man tolkas god man inte heller ha bidragit med ökad KASAM. 
Däremot kan dessa deltagare haft andra nära relationer som ökat deras KASAM. 
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Gällande den andra frågeställningen; På vilket sätt har god mans förhållningssätt haft betydelse 
för de ensamkommandes upplevelse av stöd från god man, kan resultatet tyda på att god man i 
sitt förhållningssätt upplevts som ett stöd genom att god man satt sig in i deltagarnas berättelser, 
varit närvarande i möten, ställt frågor som visat på engagemang i deltagarnas olika 
livsområden, och uppvisat entusiasm vid deltagares framsteg. Utifrån Freires (2000) 
resonemang om den sanna dialogen skulle en tolkning kunna göras att deltagare och god man 
skapat tillit till varandra och kunnat mötas som jämlika i dialog. Av de deltagare som inte 
verkar ha upplevt god man som ett stöd var det främst vid möten på Migrationsverket de saknat 
stöd. Deltagare som inte upplevt stöd från god man har fått stöd av andra personer i deras 
nätverk. 

Samtliga deltagare tolkas ha velat göras mer delaktiga i god mans uppdrag och beslut. 
Deltagarna berättar om vikten att få göras delaktig som ett stöd inför vuxenlivet. God mans 
förhållningssätt verkar inte ha främjat deltagarnas delaktighet i den utsträckning de önskat. 
Detta kan kopplats till Freires (2000) resonemang om dialog och kritiskt tänkande som ett sätt 
att leda eleven till självständighet, och i dessa fall har god mans förhållningssätt inte tolkats 
vara ett stöd i deltagarnas väg till självständighet. 

Vilken typ av relation deltagarna upplever att de haft med god man verkar vara centralt för hur 
och om deltagarna upplevt att god man varit ett stöd för dem. Hur relationen upplevts kan 
möjligtvis ha ett samband med vilket förhållningssätt god man haft. Ett förhållningsätt som 
bygger på dialog och tillit verkar kunna skapa nära relationer, vilket också skulle kunna bidra 
till ökad KASAM. 
 
En iakttagelse som gjorts är hur deltagarna generellt inte verkar fått tillräckligt med information 
om god mans syfte och uppdrag. En diskussion mellan författarna som väckts genom denna 
iakttagelse är vilka konsekvenser det kan få när ensamkommande verkar ha brist på information 
angående god mans uppdrag och bristande kunskaper i barns rättigheter, samtidigt som god 
mans uppdrag enligt tidigare forskning är vagt formulerat och dåligt reglerat. Vi har inte 
kommit fram till något svar, men det är en fundering som tåls att diskutera, då diskussionen 
om att professionalisera god man uppdraget förs vilket beskrivits i inledningen till studien. 
 

8.1 Studiens innebörd för socialt arbete och socialpedagogik 
För sammanhanget socialt arbete har studien varit värdefull för att få ta del av de 
ensamkommandes berättelser för att kunna sätta sig in i hur de upplevt relationen till god man, 
och få en förståelse för deras behov och situation. Studien kan ge en inblick i hur situationen 
kan se ut för ensamkommande vilket kan underlätta för att kunna möta dem just där de befinner 
sig och med de förutsättningar de har, vilket är en socialpedagogisk tanke.  

Som nämnts i inledningen finns en begäran från SKL (2017) om att systemet för god man ska 
ses över och ersättas med professionella företrädare. När kraven för att åta sig uppdraget som 
god man är så pass brett formulerat kan ses ett behov av att som god man ha tillgång till extra 
stöd och handledning innan och under uppdraget som beskrivits av Rolock m.fl. (2018). 
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Studiens resultat visar att ensamkommande haft skilda erfarenheter av relationen till god man, 
vilket kan vara en indikation på att god man utför uppdraget på skilda sätt. Resultatet kan därför 
ge en förståelse för varför uppdraget behöver ses över och att god man kan behöva mer stöd 
och utbildning.  

Om SKL får sin vilja igenom och godmanskap blir professionaliserat blir det en ny 
yrkeskategori inom socialt arbete, vilken kan bli aktuell för socialpedagoger. Madsen (2006) 
beskriver socialpedagogikens samhälleliga uppgift som att försöka förebygga och lösa sociala 
och pedagogiska problem som kan vara ett hot mot integrationen i samhället, och att 
socialpedagogiken bör användas inom områden där människors livsvillkor är hotade och där 
personliga och sociala resurser riskerar att tas ifrån dem. På så sätt är godmanskapet ett uppdrag 
som lämpar sig väl för socialpedagoger, då ensamkommande är en grupp som kan behöva stöd 
för att se till så deras livsvillkor motsvarar deras rättigheter, att de kan få utlopp för personliga 
resurser, och för att hjälpa dem bygga upp ett socialt kapital.  

Ett annat scenario är att godmanskapet blir kvar i sin ursprungliga form. Istället kanske 
socialpedagoger kan spela en roll i att utbilda och vägleda god man i deras uppdrag. Madsen 
(2006) beskriver att det krävs en självständig uppsättning kunskaper, metoder och värderingar 
för att kunna arbeta socialpedagogiskt. Socialpedagogens uppdrag handlar om att förebygga 
marginalisering genom att arbeta för integration, och då marginalisering redan uppstått ska 
socialpedagogiken syfta till att bygga upp personlig och social kapacitet med syfte att öka 
integration och delaktighet. Då studiens resultat kan tolkas som att flera deltagare inte upplevt 
delaktighet, skulle socialpedagogiska kunskaper kunna bidra med att vägleda hur god man kan 
arbeta för att utöka ensamkommandes delaktighet.  Socialpedagogiken kan fylla en viktig 
funktion gällande utformningen av stöd och utbildning för gode män, eftersom socialpedagoger 
har kunskaper som är relevanta för samhällets integration, vilket borde vara ett grundläggande 
intresse för utformningen av godmanskapet för ensamkommande.  

En fördel om godmanskapet behålls på lekmannanivå är de relationer som uppstått där 
deltagare beskrivit det värdefulla i att bli inbjuden i gemenskapen med god mans familj. Det är 
en informell relation som troligtvis inte uppstått under ett professionellt utförande. Samtidigt 
finns de deltagare som inte alls haft den typ av relation med god man, utan istället upplevt 
brister i relationen till god man och kanske upplevt än mer orättvisa genom att ha jämfört sig 
med andra ensamkommandes relation med god man. Madsen (2006) menar att ett 
grundläggande syfte inom socialpedagogiken är att utveckla sociala band mellan människor 
eller mellan individ och samhälle. Om uppdraget behålls på lekmannanivå kan de vinster som 
informella relationer ger kvarstå, och socialpedagogen skulle kunna arbeta för att utveckla 
relationen mellan de gode män och ensamkommande som inte själva skapat en relation som 
fungerar.  

Då studien visat att de ensamkommande som inte haft en nära relation med god man sökt stöd 
i andra sammanhang kan socialpedagoger som korsar ensamkommandes liv ha en stor 
betydelse som stöd för ensamkommande. Som socialpedagog inom skola, socialtjänst, som 
boendepersonal eller i andra sammanhang kan det därför vara viktigt att vara medveten om hur 
man som socialpedagog kan kompensera för det delar de ensamkommande inte får 
tillgodosedda av god man.  
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I slutändan kan också relationen mellan god man och ensamkommande om möjligt ge stöd i 
processen till integration. Freires resonemang skulle kunna användas för att beskriva hur dialog 
och kunskap kan leda till kritiskt tänkande och förståelse om sin omvärld och därigenom skulle 
god mans förhållningssätt kunna vara ett stöd för den ensamkommandes väg till 
självständighet. KASAM skulle kunna användas för att beskriva vilka förutsättningar som 
behövs för att skapa eller upprätthålla en känsla av sammanhang. Med utgångspunkt i det anser 
vi att Freires förhållningssätt och någon som kan bidra till ökad KASAM är ett viktigt stöd som 
kan underlätta individens integrering i ett nytt sammanhang, varför man också skulle kunna 
tolka studiens resultat som en indikation på hur god man kan bidra till ensamkommandes 
integration.  

8.2 Studiens begränsningar  
Under studiens arbetsprocess har ett antal begränsningar uppmärksammats som redogörs för i 
detta avsnitt. Studien har endast undersökt hur de ensamkommande upplevt relationen med god 
man, och inte gett några gode män möjlighet att bidra med sina erfarenheter. I linje med 
studiens syfte var det inte aktuellt att höra några gode män, men det kan ändå påpekas att 
studien bara återgett upplevelser från en av parterna i relationen mellan ensamkommande och 
god man. En annan svaghet med studien är att brist på tid och resurser gjort att antalet deltagare 
som hörts i studien endast varit sex stycken. Studien vilar med andra ord sitt resultat och sin 
analys på ett väldigt litet urval. 

Som tidigare nämnts kan urvalet ha blivit snedfördelat på så sätt att det kan ha varit personer 
som främst varit nöjda med god man som valt att delta i studien, och personer som varit 
missnöjda med god man avböjt att delta. Indikationen på detta fick vi genom att kontakten i 
föreningen som sökt deltagare till studien uppgett att han tillfrågat ett flertal personer som 
avböjde på grund av att de inte vill påminnas om gamla tider och minnen de lagt bakom sig. 
Detta kan då även tyda på att resultatet kommer från ett urval som inte kan representera en 
större grupp av ensamkommande än just de som deltagit i studien, eftersom det kan finnas ett 
antal personer som haft relativt dåliga erfarenheter av god man som avböjt att delta.  

Något som resonerades kring mellan författarna är paradoxen mellan att flera av deltagarna 
gett beskrivningar där de påtalat brister eller missnöje gällande relationen med god man, 
samtidigt som samma deltagare sagt att de är nöjda med hur god man utfört sitt uppdrag. En 
fundering är om det beror på någon slags vilja att visa tacksamhet för det relationen gett oavsett 
om relationen motsvarat deras önskan eller inte. På grund av dessa motsägelsefulla uttalanden 
har det varit svårt att förstå hur deltagarna upplevt relationen med god man på ett mer 
övergripande plan. I detta sammanhang har författarna också reflekterat kring sin egen roll i 
studien. Om deltagarnas uppfattning av vår roll på något sätt kan ha haft en påverkan till hur 
de valt att uttala sig om relationen till god man. 
 
8.3 Vidare forskning  
Ett förslag på fortsatt forskning inom studiens område är att göra en större studie med samma 
syfte för att se om resultatet kunnat bli ett annat med ett större antal deltagare. Största delen av 
den tidigare forskning som lyfts i studien har gjorts genom litteraturöversikter och 
intervjustudier med professionella aktörer. Det tyder på ett tomrum i forskningen som rör 
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ensamkommande utifrån deras egna upplevelser. En annan tanke som väckts är också att 
forskning som undersöker hur gode män upplever sin roll och synen på hur de ska utföra 
uppdraget kunnat bli ett intressant tillägg för att få berättelser från flera parter.   

Deltagarna var relativt nära varandra i ålder men en av de äldre deltagarna beskrev att han nu 
som äldre kunde förstå god mans agerande när han såg tillbaka på situationer som han upplevde 
sig bli felbehandlad i tidigare. Det vore därför intressant att se om en longitudinell studie kunnat 
ge andra svar från deltagarna i och med personlig mognad och distans till tiden med god man. 
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10. Bilagor  

10.1 Informationsbrev 

 

Vilken betydelse har god man haft för ensamkommande ungdomar?  
 På vilket sätt kan en god man stärka ensamkommande ungdomar och vara 
till hjälp? Dessa och fler frågor om hur ensamkommande ungdomar 
upplevt relationen till god man hoppas vi kunna få svar på.    
 

Detta är en chans för dig att göra din röst hörd om vad som varit bra med god 
man och vad som kan förbättras! 
Vi söker dig över 18 år med uppehållstillstånd som kan tänka sig att bli 
intervjuad av två högskolestudenter.  Era åsikter kommer sedan att användas i 
vår C-uppsats i socialt arbete, och förhoppningsvis bidra till hur godmanskapet 
kan utvecklas.  
Vi vill göra två gruppintervjuer med cirka tre-fyra personer i varje grupp, 
intervjuerna kommer att spelas in, och vi räknar med att intervjun tar cirka 1,5 
timma. 
Du som intervjuas förblir anonym genom att namn, andra eventuella namn och 
platser som nämns under intervjun kommer att ändras. Ditt deltagande i studien 
är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjuns gång välja att avbryta 
ditt deltagande utan att någon förklaring behövs. Om du väljer att avbryta 
kommer vi inte använda din information i vår uppsats. 
  
Trollhättan, 2018-04-04 
  
Studenter:                                                                   
Sofia Linder Tel: 073 7585010 Mail: sofia.linder@student.hv.se 
Jenny Christensson Tel: 076 8010968 Mail: jenny.christensson.2@student.hv.se 

 

 

 

 



   
 

 
 

10.2 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Introduktion 
Vi presenterar syftet och vilka områden vi tänker ta upp. Sedan går vi en runda där 
alla får presentera sig med namn, ålder och vilket land de kommer ifrån, och hur 
gamla de var när de kom till Sverige.   
(Har ni diskuterat god man förut tex med kompisar?) 
 

Förväntningar på god man 
När ni kom till Sverige och blev placerade i en kommun, så fick ni tilldelat er en god 
man, vi skulle vilja höra vad ni hade för uppfattning och förväntningar på er god 
man? 
 

• Vad fick ni för information om vad en god man ska göra? 
• Vilka förväntningar hade ni om god man innan? 
• Vad anser ni att en god man gör? 
• Beskriv hur ni blivit medvetna om era rättigheter i asylprocessen och i 

Sverige. 
 

 God man v.s särskilt förordnad vårdnadshavare 
När barnet får uppehållstillstånd får de en särskilt förordnad vårdnadshavare istället 
för en god man. Fick ni det, och i så fall kan ni beskriva några skillnader mellan god 
man och särskilt förordnad vårdnadshavare? 
 

• Hur gamla var ni när ni fick uppehållstillstånd? 
• Fick ni då en ställföreträdande vårdnadshavare istället för en god man? 
• Var det någon skillnad mellan att ha en god man eller en ställföreträdande 

vårdnadshavare? Var detta samma person? 
 

Boende  
G.M är ansvarig för att ensamkommande barn får den tillsyn, omvårdnad och 

trygghet de behöver. Det är inte god man själv som utför detta utan ofta ett HVB eller 
familjehem. Kände ni att god man såg till att ni hade ett hem som uppfyllde detta? 

 
• Hur bodde ni från det att ni kom till Sverige tills ni blev 18 år? (ex. HVB, 

familjehem) 
• Hur trivdes ni? 
• Vem vände ni er till om något inte kändes bra på boendet/familjehemmet? (ex 

trygghet, ang personal) 
 

Skola  
G.M ansvarar för barnets utbildning och ska vara delaktig i barnets skolgång och 

beslut om vilken skola barnet ska gå i. Hur har ni upplevt att era gode män känt till 
om hur det fungerade för er i skolan? 

 
• Har era gode män varit insatta i hur det går för er i skolan?  
• Har era gode män varit delaktiga i er skolgång? 



   
 

 
 

 -På vilket sätt? (utvecklingssamtal, hjälpt dig att påtala brister eller om du 
behövt mer hjälp tex) 

• Vem har ni vänt er till om ni behövt hjälp med något som rör skolan? 
• Vad har det rört sig om? 

 

Socialtjänst 
G.M är skyldig att vara med på möten med era socialsekreterare, bland annat för att 

samtycka till boende, vara delaktig i planeringen runt er. Hur har det fungerat? 
 

• Var era gode män med på möten med din socialsekreterare? 
• I så fall, kände ni att god man var ett stöd för er på mötena? 
• På vilket sätt var god man ett stöd? (tex hjälpte dig komma till tals, försökte 

framföra din åsikt) 
 

• Var era gode män med och gjorde vårdplan tillsammans med er och 
socialsekreteraren? 

 
Migrationsverket 

G.M ska hjälpa er ansöka om asyl och vara med under asylutredningen på 
migrationsverket för att stötta er, och informera om asylprocessens gång. Hur har ni 

upplevt att det har fungerat? 
 

• Medverkade er god man på möten (asylutredningen) hos migrationsverket? 
• (I så fall), hur kändes det att god man var med? 

 
• Var det en trygghet att ha med god man på mötena? 
• Kunde god man underlätta för er i samtalet på mötena (ex. om du blev 

missförstådd, hade problem med tolken)? 
• Hur har ni fått information om asylprocessen, och har den varit tillräcklig? 

 
 

Kontakt med familj 
GM ska underlätta/hjälpa barnet att hålla kontakt med familjemedlemmar och även 
kunna hjälpa barnet söka efter anhöriga. Hur upplever ni att er god man underlättat 

för er här? 

 
• Har god man hjälpt er hålla kontakten med familjemedlemmar? 
• På vilket sätt? 

 

Relationen 
Till sist är vi intresserade av att få höra hur ni upplevde relationen med er god man, 

vad tyckte ni om att ha en god man? 
 

• Hur ofta träffades ni och god man? 
• Vad gjorde ni när ni träffades? 
• Hade ni förtroende för er god man? Varför/varför inte? 
• Vad har relationen med god man betytt för er? 



   
 

 
 

• Känner ni er trygg i relationen till god man? 
• Har ni kontakt med er god man fortfarande? 
• Var det någon skillnad på hur god man var under asylprocessen och jämfört 

med när ni fick uppehållstillstånd? (god man vs. särskilt förordnad 
vårdnadshavare) 

• Vilka av de vuxna i er närmaste omgivning har varit mest betydelsefulla för er 
sedan ni kom till Sverige? 

•  

Övrigt: 
Har ni några råd eller tips på vad god man borde tänka på? 
 


