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Abstract 
 

Title: It must be the heart in the bottom – A qualitative study of how legal 
guardians for unaccompanied children presents themselves and their role 

 

 Author: Sandra Suncevska 

 

Sweden is one of the countries in Europe that has received the highest number of 

unaccompanied children. Every unaccompanied children who comes to Sweden should 

get a legal guardian who is responsible for the children’s personal, economic and legal 

questions. The legal guardian is an important person for the children’s well-being. It is 

important that the legal guardian is conscious about his role as a legal guardian and that 

he is following the chief guardian committee’s rules. The legal guardian should for 

example be conscious that they should not act like a father or mother. The purpose of the 

study is to get an understanding of which self-presentations the legal guardian is doing in 

an interaction with me as an interviewer and which presentation he is doing of his role as 

a legal guardian. The purpose is also to investigate which formal rules and informal rules 

are directed him into his role as a legal guardian and his actions. The data in the study has 

been gathered through a qualitative research method and ten interviews are conducted 

with five female legal guardians and five male legal guardians. The data is analyzed with 

Goffman’s dramaturgical perspective and how people act when they interacts with the 

entourage. The results of the study shows that legal guardians are presenting a positive 

side of themselves. They are presenting themselves as a competent legal guardians. The 

results also show that the legal guardians are conscious about the Chief guardian 

committee’s rules at the same time as they are directed by informal rules. The legal 

guardians are directed by chief guardian committee’s rules, religion-related norms, 

family-related norms and professional ideals.  
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1 Inledning 
År 2015 stod den svenska samhället inför en utmaning att ta emot en stor andel flyktingar, som 

på grund av krig och oroligheter i sitt hemland tvingats fly för ett tryggare liv. Oroligheterna i 

Mellanöstern resulterade i att flera tusentals människor var och är fortfarande på flykt till 

Europa för att söka skydd. Sverige tog emot näst flest flyktingar per capita i Europa år 2015 

(Migrationsinfo, 2016).  Migrationsverkets årsredovisning från år 2015 visar att 

flyktingströmmen år 2015 är den största någonsin. Totalt sökte 162 877 människor asyl i 

Sverige. En utmärkande grupp asylsökande som ökade markant sedan tidigare år var 

ensamkommande asylsökande barn. Antalet ensamkommande barn ökade från 7049 stycken, 

år 2014, till 35 369 ensamkommande barn år 2015 vilket motsvarar 22% av totalt inkomna 

asylansökningar (Migrationsverket.se).  

 

Ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp i samhället, utan vårdnadshavare i ett helt 

främmande land. Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige ska enligt svensk 

lagstiftning få en god man. Rädda barnen (2010) som arbetar aktivt för barns rättigheter menar 

i sin rapport att den gode mannen är en viktig nyckelperson för det ensamkommande barnets 

välbefinnande och trygghet. Vidare beskriver dem att en ensamkommande barn inte kan få 

klädbidrag utan sin gode man vilket kan innebära att barnet får leva med de tunna kläder som 

denne hade på sig vid ankomsten till Sverige. Skulle gode mannen inte vara en del av barnets 

liv så skulle barnet sakna en vuxen person som de kan ha förtroende för (ibid). 

Överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över gode männen har regler och riktlinjer för hur 

gode mannen ska utföra sitt uppdrag. En god man ska vara rättrådig och medveten om vilken 

roll denne har och ska inte agera som en förälder (Von Schéele & Strandberg). Rädda barnen 

beskriver att gode mannen är en viktig person i barnets liv och för barnets välbefinnande 

samtidigt som överförmyndarnämndens regler säger att det är viktigt att vara medveten om 

vilken roll en god man har vilket väcker ett intresse hos mig att undersöka hur gode männen 

själva belyser sin roll med tanke på att de är viktiga personer för att det ensamkommande barnet 

ska må bra och hur gode mannen faktiskt förhåller sig till överförmyndarnämndens regler, följer 

dem bara formella regler eller blir gode männen påverkade av andra faktorer i sitt godmanskap? 

I studiens fall är det intressant att undersöka hur gode männen själva presenterar sig som gode 

män för att belysa sin roll som god man för ensamkommande barn och vilka formella och 

informella regler som styr och påverkar deras rollgestaltning och de handlingar de väljer att 

utföra.  
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1.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med studien är att få kunskap om hur gode män vid intervjutillfället och via en interaktion 

med mig som intervjuare presenterar sig själva och som gode män för ensamkommande barn 

och vilka formella och informella regler som styr deras självpresentationer och handlingar. Vid 

sökningen av tidigare forskning upptäckte jag att godmanskap för ensamkommande barn är ett 

ämne som man forskat väldigt lite inom. Jag fann dock olika studier om ensamkommande barns 

iställning till gode männen. Studien kommer avgränsas till gode män som har varit god man för 

ett ensamkommande barn i minst ett år, detta för att gode mannen och det ensamkommande 

barnet ska ha skapat en relation till varandra. Studien kommer dessutom avgränsas till en 

mellanstor kommun i Sverige.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan vi förstå gode männens självpresentationer av sin roll som gode män för 

ensamkommande barn? 

 Vilka formella och informella regler styr gode männens självpresentationer och 

handlingar? 

 

2 Godmanskap 
I detta kapitel kommer bakgrundsinformation om godmanskapet att presenteras. Ett 

ensamkommande barn har rätt till en god man. Det är överförmyndarnämnden i den kommun 

barnet befinner sig i som ansvarar för förordnandet av god man (Von Schéele & Strandberg, 

2015:19). En ansökan om god man för ett ensamkommande barn brukar komma från 

Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun barnet befinner sig. 

Överförmyndarnämnden har möjlighet att själva ta upp frågan om att förordna en god man åt 

ett ensamkommande barn (Von Schéele & Strandberg, 2015:30).  Lag (2005:429) om god man 

för ensamkommande barn 2§ lyder: 

 

”2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren 

förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets 

personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. 

 

God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen person, som 

får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet 
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har fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon annan 

orsak upphör att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden. God man skall inte 

förordnas, om det är uppenbart obehövligt.” (Riksdagsförvaltningen, 2016).  

 

2.1 Uppdraget 
Syftet med godmanskap åt ensamkommande barn är att gode mannen ska träda in i 

vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och ansvarar för barnets personliga, ekonomiska och 

rättsliga frågor (Von Schéele & Strandberg, 2015:30). Gode mannen har i ansvar att se till att 

barnet får en trygg tillvaro under första tiden i Sverige och att se till att allt kring barnet fungerar 

bra. Ett ensamkommande barn kommer till Sverige på grund av ett skäl och det är därför viktigt 

att gode mannen klargör för barnet att det är Migrationsverket som beslutar om barnet kommer 

få uppehållstillstånd eller tvingas Sverige, dock är det bra att gode mannen poängterar att hon 

eller han ska se till att asylärendet prövas på ett rättssäkert sätt (Von Schéele & Strandberg, 

2015:33). En god man ska vara rättrådig vilket innebär att hon eller han måste följa den svenska 

lagstiftningen (Von Schéele & Strandberg, 2015:33). 

 

Det är viktigt att poängtera att gode mannen inte ska fungera som en förälder åt det 

ensamkommande barnet, utan enbart som juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe. Det 

krävs att gode mannen är professionell för att kunna företräda barnet på ett rätt och lagenligt 

sätt samtidigt som gode mannen måste visa stor förståelse och bemöta barnet med respekt (Von 

Schéele & Strandberg, 2015:32-33). Gode mannen ska inte agera som en ”mamma” eller 

”pappa” åt det ensamkommande barnet, det är därför ytterst viktigt att gode mannen har klart 

för sig vilken roll denne har som god man för ensamkommande barn (Von Schéele & 

Strandberg, 2015:33).  

  

2.1.1 Vem kan utses till god man? 

Föräldrabalken 11 kap. 12 och 13 §§ tillämpar frågan om vem som kan utses som god man 

(Riksdagsförvaltningen, 2016). Vem som helst kan inte bli god man, utan den tilltänkta gode 

mannen måste uppfylla vissa krav som regleras i Föräldrabalken. De kriterier som den tilltänkta 

gode mannen måste uppfylla är att denne ska vara rättrådig, erfaren och vara lämpad till att 

arbeta med barn som är befinner sig i en utsatt situation i samhället, i relation till detta ska den 

som utses till god man ha kunskap om barn och ungdomars behov i olika åldrar, vara lyhörd 

och ha förståelse för det ensamkommande barnet. En tilltänkt god man ska ha goda kunskaper 

om hur det svenska samhället fungerar, til exempel skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvård 

samt andra myndigheters ansvarsområden. Eftersom det ofta förekommer kontakter och 

myndigheter är det viktigt att den tilltänkta mannen behärskar det svenska språket i tal och 
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skrift. En individ som ska utses till god man måste denne vara fri från olika myndigheter och 

andra insatser (Von Schéele & Strandberg, 2015:31).   

  

2.1.2 Formella regler om gode mannens uppdrag 

Sveriges kommuner och landsting har sedan tidigare kritiserat Sveriges lagstiftning om gode 

män och förvaltare och menar att den är gammaldags och rättsosäker. Det råder exempelvis 

osäkerhet hos gode männen vad som ingår i deras uppdrag hur de ska gå tillväga vid uppdraget 

(SKL, 2017). Med tanke på att det råder osäkerhet kring gode mannens uppdrag är det lämpligt 

att klargöra vad gode mannens ansvar är samt socialnämndens ansvar. Begreppet ”formella 

regler” i studien tolkas som de regler som styr och ingår i gode mannens uppdrag. Nedan ges 

en beskrivning av de formella regler som gode mannen ska följa. 

 

 Gode mannen ska meddela alla myndigheter som beror barnet om att han/hon är god 

man och ska företräda barnet. 

  Stötta barnet i asylprocessen. Om ett ensamkommande barn inte har ett offentligt 

biträde är det gode mannens ansvar att hjälpa till att ansöka om uppehållstillstånd.  Gode 

mannen deltar vid utredning hos Migrationsverket.  

 Delta i möten med socialtjänsten. Alla ensamkommande barn barn har en 

socialsekreterare som utreder barnets behov av boende och utbildning.  

 Företräda barnet inom hälso-, sjuk- och tandvård.  

 Frågor som rör barnets utbildning och skolgång. Gode mannen ska se till att barnet får 

gå i skolan, följa upp hur det går och att delta i utvecklingssamtal.  

 Se till att barnets boende fungerar.  Om barnets boende av någon anledning inte fungerar 

är det gode mannens ansvar att lösa situationen. Innan barnet blir myndigt kan gode 

mannen hjälpa barnet att hitta en egen lägenhet 

 Gode mannen ska vid behov ansöka om relevanta insatser så som kontaktperson eller 

annat bistånd enligt socialtjänstlagen.  

 Om barnet får uppehållstillstånd ska är det gode mannens ansvar att folkbokföra barnet, 

skaffa id-kort och öppna ett eget bankkonto åt barnet.  

 Förvalta barnets tillgångar och egendom och se till att pengar som är avsedda för barnet 

kommer barnet till nytta. Gode mannen ska också ansöka om de ersättningar och 

ekonomiska bidrag som barnet har rätt till och öppna bankkonto.  

  Kontakta polis, socialtjänsten, överförmyndarnämnden och Migrationsverket om 

barnet avviker. Polisen och Migrationsverket har sedan ansvaret för eftersökning och 

utredning kring barnets försvinnande.  
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 Gode mannen ska meddela överförmyndarnämnden om större förändringar i barnets 

situation som exempelvis beslut om uppehållstillstånd, när barnet får fullständigt 

personnummer, flytt/adressförändring, om barnet blir uppskriven i ålder, om föräldrarna 

kommer till Sverige och om barnet får avslag på sin asylansökan.  

 Gode mannen ska medverka och hjälpa barnet till kontakt med föräldrar och släktingar.  

 Företräda om barnet utsätts för eller begår brott. Gode mannen företräder även barnet 

vid utredning hos polis (Von Schéele & Strandberg, 2015:36, Vaxjo.se, 2018, 

Linkoping, 2016).  

  

2.1.3 Socialnämndens ansvar och informella regler 

Som tidigare nämnt har socialnämnden ansvar för barnets dagliga omsorg. Socialnämnden ser 

till att barnet får ett boende och därför har, beroende på vart barnet blir placerat, HVB-hemmet 

eller familjehemsföräldrarna ansvar för den dagliga omsorgen. Nedan ges en beskrivning vad 

den dagliga omsorgen omfattas av (Von Schéele & Strandberg, 2015:59). I studiens fortsättning 

kommer begreppet ”informella regler” att tolkas som uppgifter som inte ingår i gode mannens 

uppdrag.  

 

         Se till att barnet går till skolan. 

         Bevaka att hälso- och tandvård finns tillgänglig. 

         Möjliggöra en aktiv fritid. 

         Följa med till läkare eller tandläkare. 

         Ordna transport till olika möten. 

         Följa med på resan till Migrationsverket. 

         Informera om barnets rättigheter. 

         Ha regelbundna kontakter med gode mannen och diskutera om barnets rutiner och 

gode mannens besök. 

         Se till att barnet tar den medicin efter bestämmelser med läkare. 

 

3 Tidigare forskning  
Målet var att finna tidigare forskning som belyser gode männens presentation av sin roll som 

god man för ensamkommande barn.Vid sökningen av tidigare forskning upptäcktes en brist på 

studier om godmanskap för ensamkommande barn. Jag fann flera studier om relationen mellan 

gode mannen och det ensamkommande barnet utifrån barnets perspektiv vilket inte är relevant 

i studiens fall då tyngden kommer hamna på barnen (Sundqvist mfl, 2015; Lundberg & 

Dahlquist, 2012; Herz & Lalander, 2017; Wernesjö, 2014; Kaukko & Wernersjö, 2017). Gode 
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mannens uppdrag är begränsat och ska enligt överförmyndarnämnden förhålla sig till de regler 

som finns, dock visar mitt resultat att gode männen inte alltid förhåller sig till det professionella 

förhållningssätt som önskas och medges i de lagar och regler för god man för ensamkommande 

barn. Resultatet visar att gode män ofta styr sitt uppdrag efter egen vilja beroende på vilken 

situation de befinner sig i tillsammans med de ensamkommande barnen. Jag har därför valt att 

rikta min tidigare forskning mot hur yrkestagare förhåller sig till ett professionellt bemötande 

till sina klienter. Jag vill även klargöra att godmanskap inte är ett yrke idag, utan det är ett 

uppdrag. Trots detta finner jag flera paralleller mellan yrkestagare som arbetar med klienter och 

gode män eftersom båda grupperna har i uppgift att hjälpa utsatta människor i samhället. 

Majoriteten av den tidigare forskning som tillämpas i studien har gjort sina undersökningar på 

socialarbetare.  

 

3.1 Begreppet profession och etiska riktlinjer 
Till en början anser jag att det är nödvändigt att tydliggöra begreppet profession och vad ett 

professionellt bemötande innebär. Den tidigare forskning som har tillämpats i studien menar att 

det är nödvändigt att varje profession som kräver ett samarbete med klienter har etiska riktlinjer 

som de följer, detta för att uppnå ett professionellt bemötande gentemot sina klienter. Johanna 

Ringarp (2011) diskuterar professionsbegreppet i sin avhandling och menar att 

professionsbegreppet är ett begrepp som ständigt förändras i takt med att samhället förändras 

samt yrkens strävan att uppnå professionell status. En profession karaktäriseras av en egen 

kunskapsbas med egen systematisk teori, auktoritet, samhällelig bekräftelse och etiska regler. 

Begreppet delas i sin tur efter yttre och inre kriterier. De yttre kriterierna består av abstrakt 

kunskap, autonomi, handlingsutrymme och egen kontroll medan de inre kriterierna står för 

normer och värdegrundsfrågor som etiska regler, yrkesspråk och yrkesidentitet (Ringarp, 2011). 

I studiens fall är de inre kriterierna intressanta då yrkestagare som skapar en relation till sina 

klienter oftast går emot de normer och etiska regler som styrker professionen, lika så gode män 

som väljer att bortse från de regler för god man för ensamkommande barn. 

 

Berliner (1989) är en annan forskare som anser att begreppet profession förändras beroende på 

samhällets syn på professionen och diskuterar hur ett lämpligt beteende bland yrkestagare 

ständigt förändras. Han menar dock att samhällets syn på professionen inte är tillräckligt för att 

en yrkestagare ska veta vad ett lämpligt beteende mot klienter innebär. Det är ytterst lämpligt 

att varje profession etablerar ett system av kontroll, detta för att yrkestagren ska vara medveten 

om vad som kännetecknar ett lämpligt beteende gentemot klienter. Likaså diskuterar Holm 

(1985) etikens betydelse för det professionella beteendet. Den professionella och klienten 

befinner sig på ojämlika positioner då den professionella befinner sig på en maktfull position 
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medan klienten befinner sig i en beroendeposition då denne är beroende av den professionella. 

För att skydda klienten är det viktigt att det finns etiska riktlinjer för att kunna agera 

professionellt mot sina klienter. Berliner har skapat sex etiska koder som är viktiga faktorer 

som hjälper yrkestagaren mot ett professionellt bemötande: 

 Kunskap om professionens normer och hur man ska bete sig mot sina klienter. 

 Hjälper elever genom sin utbildning att socialisera sig till professionen 

 Klargör olika avgränsningar mellan olika professioner 

 Hjälper att definiera yrkestagare-klient relationen 

 Stödjer klienters rättigheter och intressen 

 Hjälper yrkestagaren att bedöma om brott mot etiska skäl inom professionen 

förekommer.  

 

Väljer däremot yrkestagaren att ingå i dubbla relationer med sina klienter är det viktigt att de är 

medvetna om vilka etiska konsekvenser som kan uppstå. En dubbel relation skapas när 

yrkestagaren åtar sig två roller, som exempelvis socialsekreterare och en vän (Chapman, 1997). 

 

3.1.1 Utbildning - en viktig del för ett professionellt bemötande 

Berliner (1989) lyfter vikten av utbildningens betydelse för att uppnå ett professionellt 

bemötande gentemot sina klienter. Utbildningen lotsar eleven till att bli medveten om vad ett 

professionellt bemötande innebär och vilka etiska riktlinjer som är nödvändiga att följa i arbetet. 

Holm (2002) har i sin studie undersökt i hur stor utsträckning olika grupper av socialsekreterare 

är benägna att bemöta sina klienter med empati och professionellt förhållningssätt beroende på 

deras professionella utbildning och vilka klienter de möter i det dagliga arbetet. Resultatet visar 

att medicinska socialsekreterare med kort professionell träning och som arbetar med patienter 

som lider av somatiska besvär visar högst frekvens av professionellt bemötande samtidigt som 

de visar mest empati mot sina klienter. Socialsekreterare med kort professionell träning är dem 

som visar minst empati och bemöter sina klienter på ett oprofessionellt sätt (Holm, 2002).  

 

3.1.2 Relationens betydelse för ett bra behandlingsarbete 

Något som uppmärksammas i flera av studierna är att en god relation mellan den professionella 

och klienten har en betydelsefull aspekt i behandlingsarbetet. En av dem viktigaste faktorerna 

för ett lyckat arbete till klienter är relationen. Det sätts krav på socialarbetaren att etablera en 

god relation till sina klienter för att hjälpa klienten på bästa sätt och utveckla ett gott 

behandlingsarbete. Socialt arbete kännetecknas av personligt engagemang och ett intimt arbete, 

samtidigt som samhället ställer krav på arbetaren att agera professionellt (Brown, 1992; 

Brummer & Richards, 1979; Coady,1993; Foley,2001). I sin artikel diskuterar Walker (2008) 
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kommunikationens betydelse hos professioner som kräver ett socialt arbete ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Socialarbetare befinner sig på en arbetsplats där de ständigt 

får möta klienter som befinner sig i de mest utsatta grupperna i samhället. Att arbeta med utsatta 

människor i samhället ställer den professionella oftast inför tuffa situationer där motgångar i 

arbetet inträffar vilket kan i sin tur leda till en känsla av frustration och stress. Det är därför 

viktigt att socialarbetare får prata om sina känslor och funderingar som skapas på arbetet i 

relation till sina klienter för att kunna bemöta sina klienter på ett väl fungerande sätt. 

Socialsekreteraren får bemöta klienter som bär med sig traumatiska historier och har fått 

uppleva händelser där de många gånger inte blivit hörda eller sedda vilket skapar en känsla av 

skam och ilska hos klienten. Walker menar vidare att socialarbetaren fyller en viktig funktion 

och kan hjälpa klienten till sitt normala jag. Det är viktigt att socialsekreteraren har förståelse 

för klienterna som de möter då de oftast saknar en reflekterande förmåga. En socialsekreterare 

som har en väl utvecklad reflekterande förmåga kan sätta sig in i klientens situation och därmed 

utveckla en god kommunikation och relation till klienten. Saknar socialsekreteraren förståelse 

finns risken att man upplever en brist i relationen. Walker gör en liknelse mellan 

socialarbetarens och klientens relation med en förälders relation till sitt barn och menar att 

kommunikationen påverkar relationen på samma sätt.  En förälder är oftast medveten om 

barnets situation. Är barnet ledsen på grund av hunger eller rädsla kommer föräldern agera 

vänligt och på ett positivt sätt gentemot vad denne skulle göra om barnet exempelvis försöker 

attackera föräldern (Walker, 2008). 

 

En annan forskare som betonar relationens betydelse till ett lyckat arbete är Knei-Paz (2009) 

vars studie betonar viktiga faktorer för att skapa en lyckad intervention mellan socialarbetare 

och familjer i nöd. I studien har både socialarbetare och klienter deltagit och resultatet visade 

sig att både socialarbetare och klienter upplevde att ett nära band sinsemellan utvecklade ett 

positivt och lyckat behandlingsarbete. Två återkommande begrepp för ett lyckat 

behandlingsarbete var närhet och tillit. Socialarbetarna uttryckte en stark känsla av att vilja och 

frivillighet att hjälpa sina klienter då klienterna oftast befinner sig i en utsatt situation och 

känner smärta. Flera socialsekreterare betonade att de skulle vilja hjälpa sina klienter på ett 

bättre sätt, men på grund av hög arbetsbelastning, byråkratiska begränsningar och en begränsad 

budget var det inte möjligt att gå in helhjärtat i arbetet, trots detta upplevde socialarbetarna att 

de starka bandet som det skapat till sina klienter motiverade dem i sitt arbete. Klienterna i 

studien uttryckte en positiv reaktion till socialarbetarna och menade att de är personer som de 

känner tillit till. Klienterna beskrev socialarbetarna som individer som man kan prata med och 

veta att dem kommer att lyssna. Andra egenskaper var varma, äkta och omtänksamma. En annan 
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intressant aspekt som Knei-Paz diskuterar i sin studie är att klienterna tillskrev socialarbetarna 

nya roller som ”bästa vän”. En bra relation och ett starkt band mellan socialarbetaren och 

klienten resulterar i att klienten utvecklar en bättre självkänsla (Knei-Paz, 2009).  

 

3.1.3 Att bryta mot formella regler 

Socialarbetare som ingår i en nära relation och skapar ett starkt band till sina klienter har sin 

grund i att samhället är uppbyggt på ett sätt som sätter socialarbetaren i en position där denne 

måste skapa ett starkt band till sina klienter för att lyckas med behandlingsarbetet. 

Socialarbetaren bryter mot de normer som är inbäddade i socialarbetet och visar ofta upp ett 

överempatiskt beteende med målet att göra det bästa för klienten (Knei-Paz, 2009). Alexander 

och Charles (2009) diskuterar i sin studie hur socialarbetare hanterar att bemöta sina klienter 

med empati samtidigt som de ska bemöta klienterna på ett professionellt sätt genom att 

undersöka socialarbetares erfarenhet av att ta emot omtanke från klienter. Socialarbetaren 

befinner sig i en position där denne måste agera både på ett professionellt och ett vänskapligt 

sätt. Studien visar att socialsekreterarna var medvetna om att den nära relation de hade till sina 

klienter gick emot normerna för socialt arbete som varnade för dubbla relationer. Trots detta 

upplevde socialarbetarna klienternas omtanke gentemot dem som något positivt. Olika former 

av omtanke som klienterna visade socialarbetarna var genom bland annat vänlighet, personliga 

förfrågningar, skratt, kramar, presenter och personliga inbjudningar till event, dock poängterar 

flera socialarbetare att de inte förväntar sig omtanke från alla klienter de möter. De är medvetna 

att deras relationen skiljer sig åt med olika klienter och vid olika kontexter. Även Alexander 

och Charles studie visar att nära relationer har en positiv påverkan på behandlingsarbetet, dock 

menar författarna att det i vissa lägen är svårt för socialarbetaren att etablera en god relation till 

vissa klienter.  

 

4 Teori 
I detta kapitel kommer de teoretiska riktlinjer jag valt för studien att presenteras. Huvudteorin 

som kommer att användas är delar och relevanta begrepp av Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv (2014). De begrepp som presenteras från Goffmans teori kommer vara till en hjälp 

för att förstå hur gode männen presenterar sig själva som gode män för ensamkommande barn, 

för mig under intervjutillfället vilket är intressant att analysera hur gode mannen målar upp sin 

roll i den givna situationen och vilka regler både formella och informella regler som styr deras 

självpresentationer och handlingar som de utför. Vidare kommer Goffmans dramaturgiska 

perspektiv att kompletteras med olika begrepp från Ulla Holms studier om vad ett professionellt 

bemötande innebär. Jag vill tydliggöra att Holm inte kommer användas som ett teoretiskt 

verktyg på samma sätt som Goffman, utan kommer istället att användas som ett sorterande 



  
 

10  

verktyg för att kunna kartlägga vad som utmärker individer i en viss roll. Holm ger en 

beskrivning på olika kriterier som man ska uppfylla som professionell hjälpare, alltså en 

beskrivning på professionella ideal vilket är intressant att se hur gode männen genom sina 

självpresentationer förhåller sig till dessa professionella ideal.  

 

4.1.1 Roll 

Ett framträdande skapas genom att individen agerar utifrån olika handlingsmönster i en given 

situation. Dessa handlingsmönster som individen framträder menar Goffman är den roll som 

individen spelar och vill förmedla till de individer denne interagerar med. Det innebär att en 

individ spelar olika roller vid olika situationer och för att passa in i den situation denne befinner 

sig i,  det vill säga de normer och förväntningar för hur en individ förväntas bete sig. Vid 

framträdandet målar individen, antingen medvetet eller omedvetet upp en given situation för att 

belysa sin jaguppfattning, eller den roll man vill förmedla (Goffman, 2014). Goffman talar även 

om region som är den atmosfär individen befinner sig i och spelar sin roll. Denna atmosfär är 

full av intryck, känslor och uppfattningar. När individer kommer i kontakt med varandra, 

försöker de bilda sig en uppfattning om hurdan personen är, som exempelvis individens 

personlighet, attityd och pålitlighet. Genom att skaffa sig upplysningar om individer i sin 

omgivning skapar man sig en uppfattning om vad man kan förvänta sig av en annan individ och 

hur man själv ska bete sig i den givna situationen för att passa in (Goffman, 2014). Likaså sker 

vid intervjutillfället där gode mannen uttrycker sin jaguppfattning och förmedlar sin önskvärda 

roll för mig som intervjuare vid intervjutillfället för att jag sedan ska bilda mig en uppfattning 

om bland annat gode mannens personlighet och attityd för att sedan kunna analysera gode 

männens handlingar och vilka roller de spelar.  

  

4.1.2 Den främre och den bakre regionen 

Goffman talar om en bakre region och en främre region. Innan en individ ska framföra sitt 

framträdande, befinner sig individen först i den bakre regionen där individen förbereder sin 

framställning. I en teatervärld är den bakre regionen ”bakom kulisserna” där alla skådespelare 

förbereder sig för att kunna framträda den bestämda roll hen har i teaterföreställningen. När 

rollen är förberedd går skådespelaren fram på scenen, den främre regionen för att framträda sin 

roll. Framträdandet i den främre regionen sker alltså offentligt i den omgivning individen 

befinner sig i. Individen förväntas spela sin roll enligt de normer som är passande i den givna 

situationen (Goffman, 2014). Den främre och den bakre regionen är relevanta i studiens fall då 

den främre regionen är det framträdande som gode mannen gör offentligt tillsammans med det 

ensamkommande barnet. Gode mannen och barnet samspelar och interagerar för att bilda sig 

en uppfattning av varandra och utveckla en relation vilket sker i den främre regionen. En 



  
 

11  

intressant aspekt är hur gode mannen anpassar sig till de idealnormer som denne förväntas leva 

upp till i interaktionen mellan gode mannen och barnet. I den bakre regionen befinner sig gode 

mannen i en skyddad position från omgivningen, det kan exempelvis vara i hemmet där man 

inte behöver samspela med andra individer utan kan istället vara sig själv och planera sina 

kommande framträdanden. Det som är intresseväckande är att se hur den främre och bakre 

regionen samspelar med varandra, hur interaktionen mellan gode mannen och barnet i den 

främre regionen påverkar gode mannen i den bakre regionen vilket kan tas reda på genom att 

analysera gode männens utsagor hur de blir påverkade av barnets utsatta situation i sitt privatliv. 

Individer uppträder alltså olika framför sin publik beroende på om de befinner sig i den främre 

regionen eller bakre regionen och i den omgivning de befinner sig i. I studiens fall är den främre 

regionen extra intressant att undersöka då interaktionen mellan mig och gode mannen vid 

intervjusituationen äger rum i den främre regionen. Vid intervjutillfället är jag publiken som 

gode mannen förmedlar sin jaguppfattning och roll till. Det är intresseväckande att undersöka 

vad som sker där och nu i den givna situationen under intervjutillfället, hur gode männen vill 

förmedla sig själva som gode män då individer vinklar sin roll efter hur de vill att andra ska 

uppfatta dem som individer.  

  

4.1.3 Rollkonflikt 

Ett annat begrepp som förekommer i Goffmans teori är rollkonflikt, vilket innebär att individen 

erhåller två roller som kommer i konflikt med varandra. Vid interaktionen mellan gode mannen 

och det ensamkommande barnet skapas en relation sinsemellan vilket gör det intressant att se 

om relationen skapar en rollkonflikt hos gode mannen (Goffman,2014).  

 

4.1.4 Rollomfamning och rolldistans 

Goffman menar vidare att individer spelar sina roller på olika sätt beroende på den situation 

och den omständighet de befinner sig i, genom att använda sig av begreppen rollomfamning 

och rolldistans. Rollomfamning handlar om att individen går in helhjärtat i den roll som 

individen förväntas spela. Rollen blir så stark att individens personlighet och riktiga jag tenderar 

att inte existera. Med rolldistans menar Goffman att individen skapar ett avstånd till den roll 

som individen förväntas spela i den givna situationen (Goffman, 2014). Rollkonflikt, 

rollomfamning och rolldistans är tre begrepp som används för att studera vad som kännetecknar 

gode männens rollgestaltning. 
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4.2 Professionellt förhållningssätt  
Holm (1985) resonerar kring vad ett professionellt bemötande innebär. Ett professionellt 

bemötande präglas av att den professionella ständigt strävar efter klientens legitima behov och 

inte ens egna behov och känslor. Holm definierar professionellt förhållningssätt som:  

 

”Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång 

sikt- gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Detta innebär att 

visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande”. (Holm, 2001).  

 

För att lyckas med ett professionellt bemötande menar Holm att det är viktigt att uppfylla två 

aspekter. Den professionella måste acceptera att relationen till klienten inte är jämlik och 

ömsesidig eftersom klienten befinner sig i en underordnad position då denne är i behov av hjälp, 

dock ska den professionella bemöta klienten med respekt, omsorg och empati. Den andra 

aspekten är att den professionella ska ha god självkännedom, detta för att kunna ha kontroll och 

hantera sina känslor i arbetet med klienten. Holm gör en distinktion mellan professionella och 

amatörer och menar att man lär sig att agera professionellt genom en yrkesmässig utbildning 

som sedan ska guida den professionella till sina skyldigheter och etiska överväganden i arbetet 

(Holm, 1985). I studien kommer professionellt förhållningssätt att tillämpas för att få en bild av 

vad som utmärker gode männen i deras roll. 

 

4.2.1 Empati 

Ett återkommande begrepp som informanterna använder sig av och som nämns i den tidigare 

forskning som presenterats är empati. Holm (1995) menar att empati är att förstå en annan 

människas känslor och att vägledas av den förståelsen i kontakten med andra, vilket även sker 

i interaktionen mellan gode mannen och det ensamkommande barnet. Det ensamkommande 

barnet bär på en berörande historia bakom sig och därför är begreppet empati viktigt för att 

förstå hur gode mannen agerar och reagerar på barnets situation för att sedan analysera hur gode 

mannen påverkas och i hur stor utsträckning de visar empati. En professionell hjälpare som har 

empatisk förmåga har också förmågan att förstå klientens inre känslor och hjälpa denne utifrån 

klientens hjälpbehov. Det är viktigt att den professionella inte utgår utifrån sina egna känslor, 

utan klientens känslor ska alltid vara i centrum. Med empatisk förmåga kan den professionella 

sätta sig in i klientens situation för att förstå hur klienten känner sig och varför denne agerar på 

ett visst sätt, det blir då lättare för den professionella att visa medkänsla till sin klient. Empatisk 

förmåga utvecklas hos människor som är motiverade att förstå sina klienter (Holm, 1995). Gode 

männen utvecklar en relation till de ensamkommande barnen och att visa empati och förstå hur 

de ensamkommande barnen känner sig är en viktig del. 
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4.2.2 Självkännedom 

God självkännedom är en egenskap som Holm (2001) menar är central i det professionella 

förhållningssättet. Professionella möter ofta de mest sårbara individerna i samhället, liksom 

ensamkommande barn och därför är det viktigt att den professionella är väl medveten om sina 

egna behov, känslor och hur man reagerar i olika situationer för att undvika att sina egna behov 

m.m tar över kontakten med klienten. Har den professionella inte god självkännedom finns 

risken att ens egna känslor tar över och påverkar klientarbetet och kontakten med klienten 

(Holm, 1995). Begreppet självkännedom kommer användas i analysen för att förstå på vilket 

sätt gode männen påverkas av barnens situation och på vilket sätt de låter sina känslor ta över i 

interaktionen med det ensamkommande barnet.  

 

 

5 Metod 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
För att besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod. 

Kvalitativ metod används för att förstå social interaktion och vad olika samhälleliga fenomen 

betyder i den situation där de skapas, vilket är ytterst relevant för uppsatsens syfte då det uppstår 

en social interaktion mellan mig och gode mannen under intervjusituationen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:13). I interaktionen under intervjusituationen mellan mig och gode mannen 

kommer gode mannen att ges möjlighet att presentera sig själv som god man och genom sin 

självpresentation belysa hur denne upplever sin roll som god man för ensamkommande barn. 

Genom gode mannens självpresentation av sin roll kommer jag att komma åt det samhälleliga 

fenomen gode mannen vill belysa vilket kan återkopplas till det Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar, att kvalitativ metod är ett redskap för att förstå vilken betydelse samhälleliga 

fenomen har i den situation de skapas. Uppsatsens frågeställning leder till en kvalitativ metod 

och att empirin bör samlas in genom att prata med gode män och låta dem själva presentera sin 

roll som god man vilket gör det mest lämpligt att samla in empirin via intervjuer.  

 

Ahrne och Svensson (2016) diskuterar begreppet upplevelse utifrån ett sätt som hjälper 

forskaren att välja metod. Författarna ställer sig frågorna, vad är egentligen en upplevelse? Var 

finns upplevelser? Hur kan man uppfatta eller empiriskt observera någon annans upplevelser? 

Vidare menar dem att en forskare inte kan se upplevelsen, utan vägen dit är att tolka 

intervjudeltagarens ord, kroppsspråk eller synliga handlingar för att kunna dra en slutsats om 
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deras upplevelser genom att låta informanterna att prata. Lika så tolkar jag begreppet 

självpresentation. Som människa kan inte jag se gode männens självpresentationer, därför 

måste jag som forskare låta gode männen prata och presentera sig själva och sin roll som gode 

män för ensamkommande barn. Kvale och Brinkman (2014) menar att man med hjälp av 

intervjuer kan förstå världen utifrån intervjudeltagarnas synvinkeln för att sedan utveckla en 

mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld. I studiens fall undersöker jag gode 

männens självpresentationer och vet inte att de faktiskt gör så som de berättar när de utför sina 

uppdrag. Genom att låta gode männen göra sina självpresentationer gör dem även en 

presentation på hur de vill att andra ska uppleva dem som gode män för ensamkommande barn 

vilket leder mig till mitt val av Erving Goffmans teori, det dramaturgiska perspektivet. Goffman 

(2014) belyser i sin teori att individer målar upp sin jaguppfattning och den roll man vill 

förmedla för de individer som de interagerar med, vilket även sker när gode mannen gör sin 

självpresentation för mig som intervjuare under intervjutillfället. Gode mannen målar upp en 

bild av sig själv som god man och förmedlar en bild av sig själv hur denne själv vill att andra 

ska uppfatta henne/honom som. Vidare kommer jag att analysera gode männens 

självpresentationer för att belysa hur de vill bli uppfattade som gode män.  

 

5.1.1 Litteratursökning och tidigare forskning 

Informationen som har samlats in till studien är från olika böcker och internetkällor om 

godmanskap för ensamkommande barn. Detta var viktigt för att få förkunskap om vad ett 

godmanskap innebär. Litteratursökningen gjordes via en så kallad kedjesökning, vilket innebär 

att man hittar lämplig litteratur genom att läsa olika texter och använda deras källor, alltså leder 

en text till en annan och så vidare (Lotte Reinecker & Peter Stray Jorgensen, 2018:215). 

Kedjesökningen ledde mig till relevant litteratur och internetkällor om bland annat vad ett 

godmanskap är, vad det innebär och hur den flyktingkrisen år 2015 påverkade det svenska 

samhället, överförmyndarnämnden och godmanskapet. Vidare gjordes en informationssökning 

på tidigare forskning, detta för att få en bild av hur forskningsfältet ser ut inom ämnet. Tidigare 

forskning gav mig en möjlighet att få en bild av vilken forskning som saknas inom 

godmansforskningen (Creswell, 2014:25). Jag märkte snabbt att gode män för 

ensamkommande barn är ett ämne som man inte forskat inom och att det råder stora luckor 

inom forskningsfältet. I mitt fall var det en stor fördel med luckor då jag kunde studera ett ämne 

som man inte forskat inom och bidra med en ny forskning. Efter att ha sökt vidare efter tidigare 

forskning fann jag forskning om ensamkommande barns upplevelser om bland annat att fly till 

Sverige och vilka sociala relationer de är beroende av, varav gode männen nämndes. Att välja 

detta spår av tidigare forskning är problematiskt då studiens tyngdpunkt skulle hamna på barnen 

och inte gode männen. Med anledning av att det var svårt att finna tidigare forskning om hur 
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gode män presenterar sin roll valde jag att skriva min tidigare forskning om 

professionsforskning och hur man inom olika yrken bemöter klienter. Det yrke som dominerar 

i studiens tidigare forskning är socialarbetaryrket. Som tidigare nämnt är jag medveten om att 

godmanskap inte är ett yrke, utan ett uppdrag men trots detta finns det flera paralleller mellan 

socialarbetaryrket och gode mannens uppgift. Socialarbetaren arbetar med utsatta människor i 

samhället och det existerar en hjälpare och klientrelation sinsemellan. Samma fall råder mellan 

gode mannen och det ensamkommande barnet som är utsatt i samhället, där gode mannen är 

hjälpare och barnet en klient då gode mannen ska hjälpa barnet med flera olika ärenden i det 

svenska samhället.  

 

5.1.2 Insamling av data 

Till en början skapades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga). Fördelen med en 

semistrukturerad intervjuguide är att man kan få svar på andra frågor som man inte ställer 

genom att man ställer öppna frågor vilket innebär att forskaren kan anpassa frågorna och 

frågornas ordning efter den existerande situationen. Intervjuguiden delades in i fem teman, 

bakgrund, godmanskapet, relationen, rollen och avslut för att sedan operationalisera dessa 

teman i frågor. I studiens fall var gjordes det en medveten och välgenomtänkt tematisering 

(Kvale & Brinkman, 2014:152). Första temat bakgrund, bidrog med bakgrundsvariabler, om 

bland annat gode mannens ålder och sysselsättning. Temat godmanskap valdes ut för att få en 

bakgrundsbild av bland annat hur länge man varit god man och motivering till att vilja bli god 

man. Tredje temat var relationen, här gavs informanten chansen att beskriva hur denne upplever 

sin relation med det ensamkommande barnet, för att sedan vid fjärde temat rollen, beskriva hur 

gode mannen upplever sin roll och beskriva specifika situationer där denne fått återta en annan 

roll. Vid det sista temat avslut fick gode mannen bland annat beskriva det bästa och det värsta 

med att vara god man. Relationen och rollen är två sammanhängande begrepp/teman i studien 

eftersom gode mannens roll påverkas av relationen mellan gode mannen och det 

ensamkommande barnet. Goffman belyser i sin teori (2014) att när individer kommer i kontakt 

med varandra och interagerar, skapar individerna uppfattning och påverkar varandra, vilket 

även sker vid mötet mellan gode mannen och det ensamkommande barnet där de skapar och 

utvecklar en relation. Det framträdande individen visar upp är den roll som individen spelar, 

likaså sker vid intervjutillfället mellan mig som intervjuare och gode mannen. Gode mannen 

visar upp ett framträdande och spelar en roll och jag som intervjuare skapar sedan en 

uppfattning om bland annat gode mannens personlighet och attityd till godmanskapet för att 

sedan kunna analysera hur de vill bli uppfattade av andra som gode män. Tidigare forskning 

som använts i studien visar att en god relation leder till ett bra behandlingsarbete mellan den 

professionella och klienten, likaså belyser Goffmans teori att en individ kan åta sig flera roller 
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som också kan skapa en rollkonflikt. Med hjälp tidigare forskning som använts och Goffmans 

teori finner jag att det finns ett samband mellan en etablerad relation och hur individer spelar 

sin roll, vilket resulterade i att en medveten ordningsföljd gjordes på relationen och rollen som 

teman.  

  

5.1.3 Tillträde och urval 

Studien har begränsats till gode män för ensamkommande barn som utför sitt uppdrag i en 

mellanstor kommun i Sverige. Eftersom intresset ligger hos en speciell grupp, gode män för 

ensamkommande barn kontaktades överförmyndarnämnden för att få tillgång till gode männens 

mailadresser. Efter en överenskommelse med överförmyndarnämnden fick jag tillgång till gode 

männens mailadresser. Innan en förfrågan skickades ut via mail, skickade 

överförmyndarnämnden ut ett mail till de gode männen för att klargöra syftet med min studie, 

att studien är inom ramen av min utbildning och att den görs helt oberoende från 

överförmyndarnämnden. 

  

Totalt gjordes tio intervjuer, fem kvinnor och fem män. Urvalet av informanter skedde slumpvis 

på grund av att intresset för att delta i intervjun var lågt bland gode männen. Av samtliga gode 

män visade tolv gode män sitt intresse. Sex gode män svarade på mailet om att boka en tid och 

plats. De resterande sex fick ett påminnelsemail, varav ytterligare fyra svarade, dock bokades 

det tid och plats för intervju med tre av dem då jag inte har fått en återkoppling av den fjärde. 

Vid nio utförda intervjuer gjordes ett snöbollsurval för att få tag på en tionde informant, vilket 

gav resultat, en ytterligare informant visade intresse. Snöbollsurval innebär att de 

intervjudeltagande gode männen tillfrågades om de känner någon god man för 

ensamkommande som skulle kunna tänka sig att delta i intervjun, och på så vis kom jag i kontakt 

med den tionde informanten. Jag är medveten om att det finns en risk med att göra ett 

snöbollsurval, då det är möjligt att gode mannen som tipsade den andra gode mannen, att de två 

har en relation till varandra och troligtvis gemensamma erfarenheter eller attityder (Ahrne & 

Svensson, 2016:41). 

  

Ahrne och Svensson (2016) talar om urval av individer som har en koppling till en organisation. 

Vid valet av informanter ska forskaren själv göra sitt urval, detta för att undvika att urvalet blir 

vinklat genom att organisationen väljer ut de informanter som anses lämpliga och kan ge en 

positiv bild av organisationer. Överförmyndarnämnden har information om gode männen och 

deras uppdrag, därför var det mest lämplig att självständigt kontakta de gode männen, dels för 

att som ovan beskrivet, undvika att urvalet blir vinklat men också för gode männens anonymitet. 

Urval som gjordes i studien var att gode männen skulle fylla några kriterier. Gode männen ska 
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ha varit god man för ett ensamkommande barn som har fått avslag på sin asylansökan samt att 

godmanskapet varat i minst ett år, dock upptäckte jag efter den andra intervjun att relationen 

mellan gode männen och de ensamkommande barnen inte skiljer sig åt beroende på om barnet 

har fått avslag eller inte, likaså påverkade det inte deras uppfattning av sin roll, utan gode 

männen talade om barnen på samma sätt även om det har fått uppehållstillstånd eller inte. Valet 

att gode mannen ska ha varit god man åt barnet/barnen i minst ett år grundar sig på betydelsen 

för relationen. Det är viktigt att gode mannen hunnit skapa en relation till de ensamkommande 

barnet för att få en förståelse för hur han/hon uppfattar sin roll.  

  

5.1.4 Bearbetning av material 

Vid intervjutillfället spelades samtliga intervjuer in via ett röstprogram på mobiltelefonen. 

Fördelen med att spela in intervjuer är att möjligheten ges vid transkriberingstillfället att höra 

informantens ord, tonfall och pauser bland annat för att sedan kunna analysera materialet, likaså 

kan forskaren koncentrera sig på vad informanten säger (Kvale & Brinkman 2014:2019). 

Vidare transkriberades intervjuerna via transkriberingsprogram. När intervjuerna var 

transkriberade börjades en sortering av materialet genom att djupläsa texterna för att sedan 

färgkoda relevant material för att finna mönster och samband. Material som inte är relevant för 

studien sorterades bort. Likaså sorterades olika känslomässiga händelser som berör det 

ensamkommande barnet bort vilket gjordes dels för att gode männen ska vara anonyma, men 

också för barnets säkerhet.  

 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur gode männen gör en självpresentation om sig 

själva som gode män för ensamkommande barn, för mig under intervjutillfället vilket gör det 

intressant att analysera hur gode mannen målar upp sin roll som gode män under 

intervjutillfället och vilka regler både formella och informella regler som styr deras 

självpresentationer och handlingar som de utför. Med anledning av detta används Goffmans 

dramaturgiska perspektiv som teori i studien. Under intervjutillfället sker det en interaktion 

mellan mig och gode mannen. Gode mannen framträder sin roll efter hur denne vill att jag ska 

uppfatta henne/honom som. Vid intervjusituationen gör gode mannen ett framträdande för mig 

där han/hon belyser sin jaguppfattning och den roll som denne vill förmedla för mig som 

intervjuare för att jag sedan ska kunna analysera materialet om hur gode männen presenterar 

sig själva som gode män och sin roll (Goffman, 2014). Detta framträdande sker i den främre 

regionen som är den region där individen framför sitt framträdande för sin publik. När 

intervjusituationen är över går gode mannen bakom kulisserna, i den bakre regionen där 

han/hon är skyddad från omgivningen, alltså mig som intervjuare (ibid). Med anledning att gode 

männen presenterar sin roll för mig i den främre regionen kommer jag att analysera deras 
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självpresentationer efter hur de själva vill bli uppfattade av andra. Som intervjuare kan jag 

enbart tolka deras utsagor och självpresentationer och vet därför inte hur det faktiskt spelar sin 

roll när de väl interagerar med barnet, vilket i detta fall sker i den bakre regionen (ibid). 

 

I studiens analys kommer etnometodologisk metod att tillämpas. Med etnometodologisk analys 

betraktar man intervjusituationen som en social händelse. En forskare kan analysera denna 

sociala händelse då människor agerar under en intervju vilket görs i studien när gode männens 

självpresentationer analyseras, det skapas en social händelse genom att gode männen agerar 

under intervjutillfället (Rennstam & Wästerfors, 2015). Etnometodologin förklarar exempelvis 

hur identiteter, aktiviteter, miljöer och känslor åstadkoms och återskapas i en social händese. 

Intervjuerna används som observationer och kallas för medlemskapande intervjuer och därför 

kommer jag med hjälp av transkriberingen av intervjuer att studera dem som samtalsförlopp 

där intervjun blir ett sammanhang där informanterna interagerar tillsammans med mig som 

intervjuare, det intressanta är alltså vad som sker under fråge och svarsprocessen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, Jaber F. Gubrium & James A. Holstein, 2001). Carolyn Baker som är 

grundaren till medlemskapande intervjuer menar att intervjudeltagarna förklarar sig som 

kompetenta medlemmar i sin roll då exempelvis som i studiens fall använder sig gode männen 

av begrepp som en god man förväntas att använda sig av, viket även bekräftas i studiens empiri 

(ibid). Gode männen gör självpresentationer av sig själva som kompetenta gode män.  

 

6 Etiska hänsyn 
I studien har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska grundkrav tagits i beaktelse, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Till en början skickades ett mail till samtliga gode män för 

ensamkommande barn i den kommun studien är undersökt. I mailet informerades gode männen 

enligt informationskravet och samtyckeskravet om studiens syfte, hur materialet i studien 

kommer att användas och att de enbart är inom ramen av min utbildning, att deltagandet är 

anonymt och frivilligt vilket innebär att informanterna har rätt att avbryta sin medverkan, detta 

för att visa sitt samtycke till att delta i intervjun. Vid intervjutillfället blev informanterna 

återigen informerade om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att informanterna 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att gode männen kommer att anonymiseras 

genom hela studien varav är anledningen till att gode männens namn och ålder är påhittade i 

studien, detta för att informanterna inte ska kunna identifieras. Godmanskap för 

ensamkommande barn är ett ämne som kan upplevas som känsligt, därför tydliggjordes det för 

gode männen att de inte behöver svara på frågor som de upplever är känsliga. Med anledning 
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av att informanterna ska ges rätten att bestämma över hur materialet ska användas kommer ett 

utdrag med citat som de själva har sagt att skickas till gode männen för att få ett godkännande 

för publicering. 

 

7 Resultat/analys 
I detta kapitel kommer studiens resultatdel och analys att presenteras efter studiens 

frågeställningar. I första delen ges en presentation av informaterna för att sedan beskriva vilka 

självpresentationer de gör om sig sjäva som gode män för ensamkommande barn. Andra delen 

kommer belysa vilka formella och informella regler som gode mannen förhåller sig till. 

 

7.1.1 Presentation av informanterna 

Totalt intervjuades tio stycken gode män, fem av dem är kvinnor och fem är män. I tabellen är 

gode männens namn och ålder påhittade, detta för att bevara gode männens anonymitet. 

Samtliga gode män har flera års erfareneht av godmanskap för ensamkommande barn. Sju av 

dem har mindre är tio års erfarenhet och tre har antingen tio eller över tio års erfarenhet av 

godmanskap. 

 
Namn Ålder Antal år som god man 
Robert 50 år gammal 3 år 
Laila 75 år gammal 3,5 år 
Karl 60 år gammal 3,5 år 
Ulrika 70 år gammal 10 år 
Lukas 75 år gammal 5,5 år  
Susanne 55 år gammal 2,5 år 
Johan 57 år gammal 16 år 
Hanna 65 år gammal 4 år 
Isak 48 år gammal 2,5 år 
Marita 63 år gammal 10 år 

 

 
7.1.2 Motivation till att bli god man 

Samtliga informanter som deltog i studien tillfrågades vad som motiverade dem till att bli god 

man för ensamkommande barn. Flera av informanterna har sedan tidigare erfarenhet av 

godmanskap för äldre. En återkommande anledning till att bli god man som gode männen 

beskriver är att överförmyndarnämnden hade brist på gode män för ensamkommande barn år 

2015, vilket resulterade i att överförmyndarnämnden tillfrågade gode män för äldre om de 

skulle kunna tänka sig att åta sig uppdrag som god man för ensamkommande barn. Detta 

beskriver Robert.  
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Det var väl ingenting jag funderade på utan det var mer naturligt i och med att jag varit god 

man och förvaltare åt äldre så jag bestämde mig tidigt när jag hörde talas om det och har 

många kompisar som tagit sig an en del att det räcker nog med det jag har, men då tillslut så 

sa jag ja när jag fick förfrågan många gånger från överförmyndarnämnden […] men det bara 

varit givande. (Robert) 

 

Robert säger vidare att trots att godmanskap för ensamkommande barn var något som han inte 

hade planerat, tackade han ja till uppdrag med ensamkommande barn. Robert beskriver att 

uppdragen har varit givande eftersom man måste ställa upp för människor när de inte mår bra 

och befinner sig i nöd vilket kan tolkas som att Robert beskriver sig som en hjälpsam god man. 

Det som Robert uttrycker bekräftas i den tidigare forskning som presenterats då man som 

hjälpare känner en stark vilja att hjälpa sina klienter då de befinner sig i en utsatt situation, 

precis som de ensamkommande barnen (Knei-Paz, 2009). Även Hanna och Isak beskriver sig 

som hjälpsamma då det är viktigt att ställa upp för människor i nöd och göra något meningsfullt. 

Isak som själv varit ett ensamkommande barn en gång i tiden visar genom sin självpresentation 

att han är empatiskt och menar att han vet precis hur det känns att vara ett ensamkommande 

barn, därför ställer han helhjärtat upp för de ensamkommande barnen. Den empatiska förmåga 

Isak beskriver vid intervjutillfället går att jämföra med vad Holm (1995) menar i sin studie. Isak 

visar att han förstår hur barnen känner sig och kan därför sätta sig in i deras situation, vilket gör 

det lättare för honom att hjälpa barnen på bästa sätt (Holm, 1995). En god relation mellan en 

hjälpare och en klient kan skapas om hjälparen kan sätta sig in i klientens situation och förstå 

hur denne känner sig (Walker, 2008). En god relation resulterar sedan i ett Isak kan lyckas med 

sitt uppdrag. (Brown, 1992; Brummer & Richards, 1979; Coady,1993; Foley,2001).  

 

En gång i tiden jag var själv ensamkommande och jag hade ingen familj, jag kände ingen, det 

känns som att man är nyfödd, man känner ingen, man kan inte språket, men kan ingenting i 

samhället, man har inga vänner, ingen att se upp till man kan lätt gå vilse så man vill liksom 

hjälpa dem för att det är för dem. (Isak)   

 

7.1.3 Viktiga egenskaper 

Gode männen ombads att beskriva vilka egenskaper de anser är viktiga att erhålla som god man 

för ensamkommande barn. För att lyckas i sin roll som god man och med uppdraget uttrycker 

Susanne att det är viktigt att kunna sätta barnet i centrum eftersom det är barnet som man 

företräder. Susanne ger en beskrivning av sig själv att hon är ambitiös och godhjärtad, men att 

det är viktigt att sätta gränser. Detta gör hon genom att säga att det är viktigt att ha ett stort 

engagemang och inte vara rädd då man flera gånger måste vara besvärlig mot olika samhälleliga 

instanser. Barnen ska däremot inte få göra som de vill utan som god man får man sätta gränser, 
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ser hon dock att handlingen och det framträdande hon ska göra är för barnets bästa, då kommer 

hon även att slåss för det. Att Susanne beskriver att hon slåss för barnets bästa kan tolkas som 

att hon som god man verkligen kämpar för barnet och går helhjärtat in i sin roll vilket är en 

rollomfamning (Goffman, 2014).  

 

Ett stort engagemang och absolut inte vara rädd, för man måste ibland bli ganska besvärlig 

mot socialtjänst, överförmyndare och många och där känner jag ju, att man inte liksom får 

böja sig utan man måste liksom se det här barnet, ungdomen för ögonen hela tiden för det 

är dem man företräder, det får man aldrig glömma, sen ska ju inte dem liksom alltid få göra 

som dem vill för då blir det tokigt men är det så att jag ser att det här är för deras bästa och 

det jag tror på då ska man liksom slåss för det tycker jag. (Susanne) 

 

Ulrika, Lajla och Lukas beskriver också att det är viktigt att sätta gränser. Ulrika berättar även 

att hon anser att gode män ska kunna lyssna och förstå de ensamkommande barnen när de är på 

dåligt humör eftersom de oftast har en anledning till deras beteende. Med detta citat framträder 

Ulrika som en förstående och lyhörd god man. Hon är väl medveten om att barnen befinner sig 

i en utsatt situation och på grund av det kan det vara på dåligt humör vilket också kan tolkas 

som att hon uttrycker att hon i sin roll som god man har en empatisk förmåga vilket är en av 

Holms kriterier för att vara professionell hjälpare. Ulrika menar att hon kan sätta sig in i barnets 

situation och förstå hur denne känner sig (Holm, 1995).  

 

Alltså man ska ju kunna lyssna och förstå dem, förstå dem när dem är på dåligt humör och 

förstå att, att det finns orsaker till det, sen måste man ju vara, man måste kunna sätta 

gränser, det lär man sig med tiden också (Ulrika) 

 

Ulrika och andra gode män som berättar för mig att det är viktigt att sätta gränser tolkar jag som 

något positivt då Susanne och Lukas beskriver att barnet kan få negativa konsekvenser. Trots 

att gränser kan upplevas som något negativt belyser gode männen i sina självpresentationer 

gränserna som något positivt genom exempelvis när Lukas säger ”man behöver inte vara 

dödsfiender för det”. Gode männen ger ett intryck av att de är självsäkra i sitt godmanskap och 

vet vad de ska göra för att uppdraget inte ska gå över styr och påverka barnet negativt. Gode 

männen beskriver sig dessutom som gode män som agerar för barnets bästa. Lukas beskriver 

bland annat att det är viktigt att sätta ned foten och sätta stopp för vissa handlingar då det kan 

leda till negativa handlingar. Lukas säger att han utför sina uppdrag med ambitionen att hjälpa 

barnet så mycket som det bara går, vilket han ger intryck av sig själv som en hjälpsam god man. 

Vidare diskuterar han att det ibland gode män använder sig av ”för mycket hjärta” ibland och 
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att det därför är viktigt att sätta gränser, trots det menar han att det måste finnas ett hjärta i 

botten och att man visar empati för att interaktionen ska fungera mellan gode mannen och 

barnet. Lukas utsaga tolkar jag som att han är medveten om att han i sina uppdrag måste skapa 

en balans mellan för mycket empati och gränser samtidigt som han ger intryck av att det kan 

skapa en osäkerhet när han säger ”alltså det är dubbelt egentligen, att hjärtat kommer med för 

mycket, men alltså det måste vara hjärtat i botten”. Genom att Lukas beskriver att gode mannen 

måste ha ett hjärta i botten, gör han en presentation i den främre regionen alltså intervjutillfället 

att han i själva fallet är en godhjärtad men att han upplever osäkerhet vid sina uppdrag då man 

måste skapa en balans mellan att använda sig av hjärtat och att sätta gränser.  

 

Empati, ja alltså det är ju omöjligt om jag inte går in i ett sånt här uppdrag med ambitionen 

att hjälpa så mycket det bara går, och detta är också ett litet grann av en nackdel när det 

gäller de ensamkommande barnen. Det är lite för mycket hjärta ibland "ja men det är så 

synd om honom" "oh nej" och som man sa tidigare, sätt ner foten man kan vara, man behöver 

inte vara dödsfiende för det, men sätt ner foten och säg nu är det stopp, du måste göra så 

här annars händer det och det. Alltså det är lite dubbelt egentligen, att hjärtat kommer med 

för mycket, men alltså det måste ju vara hjärtat i botten det är ju omöjligt annars, och visst 

det är ju uppenbart. (Lukas) 

 

Hanna är en annan god man som beskriver sig som empatisk, lyhörd och medmänniska, då hon 

menar att empati, att kunna lyssna och att gilla medmänsklighet är viktiga egenskaper att en 

god man ska erhålla. Vidare diskuterar hon vart gränsen ska gå för hur privat man ska bli med 

barnet och menar att det kan skapas konsekvenser om man blir alltför privat med ett barn. Detta 

är något hon har resonerat kring och kommit fram till att hon inte ska träffa barnet hemma och 

låta honom bli en del av hennes familj då risken finns att barnet kommer be Hanna att gömma 

honom om denne blir avvisad. Hanna gör en självpresentation av sig själv som självsäker och 

en god man som är medveten om de formella regler överförmyndarnämnden har, i detta fallet 

att låta barnet komma hem till henne då det tenderar att bli alltför privat och är en del av den 

dagliga omvårdnaden. Hanna visar att hon är medveten att olika handlingar kan leda till etiska 

konsekvenser samtidigt som hon vet vad ett lämpligt beteende gentemot barnet innebär, i 

relation till de formella reglerna (Berliner, 1989) Skulle Hanna ge tillåtelse åt barnet att komma 

hem till henne och bli en del av hennes familj, finns risken att man utvecklar en familjär relation 

och därmed kan hennes roll som god man bli utsatt för en rollkonflikt (Goffman, 2014, 

Chapman, 1997). I Knei-Paz (2009) studie framkommer det att hjälpare skulle vilja hjälpa sina 

klienter på ett bättre sätt, men kan inte göra det på grund av olika begränsningar vilket även 

Hanna ger uttryck för. Hon beskriver att det skulle bli jättesvårt om barnet skulle fråga om hon 
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kunde gömma honom och att hon visar en medvetenhet om vilka konsekvenser som kan uppstå, 

att man bryter mot de formella reglerna, kan tolkas som att hon upplever att hon begränsas att 

hjälpa det ensamkommande barnet.  

 

Att ha stor empati och kunna lyssna och veta vad det finns fel i samhället […] man måste 

vara liksom  gilla medmänsklighet och göra så gott man kan. Sen är gränsen svårt hur privat 

det ska bli och det har ju jag tänkt igenom lite när jag hade en kille som blev avvisad och då 

tänkte jag att jag, vi träffades till exempel aldrig hos mig utan vi var på hans boende för jag 

kände att det skulle bli svårt om han skulle komma hem till mig och bli en del av min familj 

och bli avvisad och han skulle till exempel fråga mig om jag skulle kunna gömma honom och 

jag kände honom jätteväl och vad skulle jag svara då, det är ju en jättesvår fråga (Hanna) 

 

Marita, Karl, Robert och Laila är andra gode män som håller med Hanna att det är viktigt att ha 

kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Marita säger att det är viktigt att känna till det 

svenska samhället väl då man representerar barnen i så mycket, som bland annat att bemöta 

olika myndigheter. Att ha kunskap om det svenska samhället är en av dem formella regler som 

överförmyndarnämnden har och gode männen beskriver sig som medvetna om den regeln. 

Precis som Hanna, diskuterar Marita vart gränsen ska gå för hur privat man ska bli med barnen. 

Marita beskriver sin roll som god man som schysst vuxen, vilket hon definierar som att man 

ska vara ärlig, rak, och att man ska tala sanning. Hon poängterar även att man inte ska vara 

kompis med barnet vilket kan hända. Marita gör en självpresentation av sig själv som ärlig och 

rak.  

 

För det första tror jag att det är viktigt att man har kunskap om samhället och att man vet 

vad man gör, för det är väldigt många saker där som barnet behöver handledning av […]. 

Du vet man ska representera de i så mycket, och man ska vara med på skatteverk och ja man 

ska fixa bostadskö och det är jättemycket sådana saker, därför är det viktigt tycker jag. Och 

sen är det viktigt att vara en schysst vuxen alltså, man ska inte vara kompisar och det har 

jag också sett många, många bevis att man tror att man ska vara kompis och det ska man 

inte vara utan, men är en schysst vuxen människa och det är ärlig och rak och tala sanning 

(Marita) 

 

Vidare fortsätter Marita att prata om att det är viktigt att man som god man har livserfarenhet 

och att man har fostrat egna barn för att kunna bemöta de ensamkommande barnen. Lika så 

menar Robert och Johan. Robert beskriver att en bra egenskap är att ha en vana från egna barn 

och att ha haft hemmaboende barn. Vidare påpekar även han att det är viktigt att man som god 

man har kunskap om det svenska samhället. Johan berättar att en viktig egenskap är att vara 
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faderlig så att barnet kan lita på honom som god man. Han beskriver sig själv som en faderlig 

och pålitlig god man.  

 

En bra egenskap är att vara i mitt fall som man att vara lite faderlig så att han känner att 

han kan lita på mig för jag är en person utanför systemet, utanför boendet och advokaten 

och dom här stegen han ska gå igenom […] så någon jag måste vara är en som man kan lita 

på. (Johan) 

 

Det Marita, Robert och Johan försöker bevisa för mig är att de i sin roll som gode män styrs av 

normer och sina vanor som föräldrar. De menar att de använder sig av ett beteende som dem 

också skulle använda mot sina egna barn när de bemöter de ensamkommande barnen. Marita 

gör en likhet mellan hennes egna barn och de ensamkommande barnen och säger ”det är ingen 

skillnad på dessa tonårsungar med vad det är med ens egna tonårsungar, de är ju tonårsungar 

och det tror jag är väldigt bra om man har med sig i bagaget”. Som god man är det viktigt att 

man är medveten om vilken roll man har och att man inte ska fungera som en mamma eller 

pappa, trots detta beskriver gode männen att de måste använda sig av vanor från sina egna barn 

när de bemöter de ensamkommande barnen, just för att det inte är någon skillnad på deras egna 

barn och de ensamkommande barnen, vilket kan tolkas som att deras handlingar styrs av 

familjerelaterade omsorgsnormer (Von Schéele & Strandberg, 2015).  

 

7.1.4 Självpresentation av asylprocessens påverkan 

Ett upprepande mönster i studien är att gode männen blir påverkade när barnen får avslag på 

sin asylansökan. Flera av dem beskriver asylprocessen som tuff och omänsklig och när det 

hemska, avslaget väl inträffar blir gode männen påverkade. Susanne är en av gode männen 

som påverkats av att barnet fått avslag. Hon beskriver avslaget som ledsamt och att det är 

svårt att veta hur man ska reagera. Hon berättar att hon började lipa när barnet fick avslag, 

vilket kan kan tolkas som att hon beskriver sig själv som en empatisk god man som kan visa 

medkänsla . När man arbetar med klienter är det viktigt att man har god självkännedom och är 

medveten om sina egna behov, känslor och hur man reagerar i olika situationer. För Susanne 

brast det, vilket är förståeligt med tanke på att barnet befinner sig i en utsatt situation, precis 

som det beskrivs i den tidigare forskning som har presenterats. I Susannes fall går det att 

konstatera att hennes empatiska förmåga tog över då hon förstod hur barnet kände sig i den 

situationen, trots att hon (Holm, 1995). Susanne beskriver att hon började lipa vilket tyder på 

rollomfamning då hennes roll som god man blir så stark att hennes riktiga jag och 

personlighet kommer i uttryck, vilket kan tolkas som att hon känner att hon inte behöver vara 

en professionell god man utan låter sina känslor ta över (Goffman, 2014).  
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Nae jag tyckte det var jätte ledsamt så klart, eftersom jag visste att han var duktig och 

han var väldigt, han var en väldigt snäll kille, lite lat kanske det var ju sådär men han 

gjorde inget, men har var ju inte så gammal så jag tyckte jättesynd om honom och man 

vet inte, vad ska man göra? Vad ska man säga? Han får ju inte stanna, vad ska man säga? 

Nae dem, vi kan överklaga "ja vad hjälper det" sa han […] Alltså jag började lipa 

(Susanne) 

 

Vid slutet av intervjutillfället med Robert beskriver han sig som empatisk och altruistisk när 

han berättar att det är jobbigt när barn får avslag, han säger sedan ”det är inte precis så att man 

tar ett glas whiskey när man kommer hem och njuter”. Även Marita beskriver att hon blir 

påverkad av asylprocessen och beskriver den som fruktansvärd. Vidare beskriver hon att hon 

blir arg och annat men att hon inte kan visa det framför barnet, utan sådant får hon ta efteråt när 

barnet inte är med. Hon berättar att hon har fått trappa ner med uppdragen eftersom att hon har 

påverkats väldigt hårt. Detta kan tolkas som att Marita börjar distanserar sig från sin roll som 

god man då avslagen börjar påverka henne väldigt hårt, vilket kan tolkas som att hon gör en 

rolldistans från sin roll som god man (Goffman, 2014). Det Robert och Marita beskriver går att 

tolkas utifrån Goffmans främre och bakre region. Avslaget sker i den främre regionen när de är 

tillsammans och måste berätta det för barnen, men båda beskriver att de inte kan visa att de mår 

dåligt framför barnen och väntar tills de befinner sig i den bakre regionen där man inte 

interagerar med omgivningen och är själv. Marita beskriver att hon mår väl och att hon på grund 

av det har trappat ned på sina uppdrag som god man vilket tyder på att hon påverkas i det privata 

i den bakre regionen (Goffman, 2014). Att både Robert och Marita väntar med att visa sina 

känslor i den främre regionen, i den situation de är tillsammans med barnen tyder på att de 

beskriver sig själva som gode män som har en god självkänsla. De är väl medvetna om hur de 

reagerar i en situation där ensamkommande barn får avslag, dock tar deras empatiska förmåga 

över i den bakre regionen (Holm, 1995. Goffman 2014).  

 

Ja jag kan ju bli både arg och annat men jag kan ju inte sitta och härja va, jag kan ju inte 

det för det går ju inte utan jag får ta sådant efteråt, jag kan inte sitta med barnen och börja 

skälla och gapa, det är gräsligt är det, det är fruktansvärt tungt och vara, att sitta och höra 

sådant […] det skapar sådan ångest må du tro så att jag har varit rätt nere ibland och tyckt 

att det har varit jättejobbigt, man tar ju det med sig, man gör ju det, man tar ju åt sig ju […] 

nae jag känner det, jag mår inte väl faktiskt, jag har faktiskt trappat ner lite för att jag har 

känt att det har tagit väldigt hårt på mig detta, ja det är jobbigt, och sen känner man sig 

maktlös du vet vi kan ju inte göra något (Marita) 
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Analys självpresentation 

I empirin som presenteras framkommer det att gode männen enbart betonar positiva egenskaper 

om sig själva som gode män vilket kan tolkas som att de i den främre regionen gör ett 

framträdande av sig själva som framgångsrika och duktiga gode män. Vid intervjutillfället gör 

gode männen ett framträdande och målar upp en bild av sig själva för mig, de gör en 

självpresentation och belyser sin jaguppfattning och den roll de vill spela för att jag sedan ska 

bilda mig en uppfattning om gode männen. Eftersom de beskriver positiva egenskaper om sig 

själva som gode män tolkar jag det som att de vill bli uppfattade som duktiga gode män som 

kämpar för det ensamkommande barnen vilket var en av dem uppfattningarna som jag fick efter 

samtliga intervjuer (Goffman, 2014). 

 

Återkommande egenskaper som gode männen betonar är viktiga att erhålla som god man är att 

man är empatisk, att man kämpar och ställer upp för barnen och lyssnar på dem eftersom de 

befinner sig i en utsatt situation. Dessa egenskaper kan tolkas utifrån Holms studie då gode 

männen försöker uppfylla vissa av Holms professionella idealkriterier. Dessa egenskaper som 

gode männen beskriver utmärker hurdana dem är  i sin roll. Gode männen beskriver sig som 

empatiska och att de ställer upp för barnen vilket tyder på att de kan sätta sig in i barnets 

situation och förstå hur dem känner sig vilket resulterar i att de i deras roll som gode män är 

empatiska (Holm, 1995). Gode männens rollgestaltning styrs alltså av professionella 

handlingsideal. Att de beskriver sig som gode män som är empatiska och kämpar samt ställer 

upp för barnen kan beskrivas utifrån Goffmans begrepp rollinfamning då gode männen går in 

helhjärtat i sin roll som gode män för ensamkommande barn.  

 

Ett återkommande begrepp i resultatet är begreppet gränser där gode männen beskriver att det 

är viktigt att sätta gränser som god man för att uppdraget inte ska gå över styr och påverka 

barnet negativt. Genom att kunna sätta gränser beskriver sig gode männen som självsäkra. 

Gränser är något som skulle kunna upplevas negativt, från barnens perspektiv men gode 

männen menar att gränserna är något positivt. I gode männens självpresentationer är gränser 

viktiga och kan därför tolkas som en rollomfamning (Goffman 2014). De sätter gränser för 

barnets bästa och för att de inte ska påverkas negativt och få problem, därför går de helhjärtat 

in i sin roll som gode män. Hanna diskuterar bland annat om hur privat man ska bli med barnet 

och att det är något som hon resonerat kring. Hon berättar att barnet inte ska komma hem till 

henne och bli en del av hennes familj då det kan uppstå konsekvenser, på så sätt menar Hanna 

att det är viktigt med gränser samtidigt som hon är medveten om de etiska konsekvenserna och 
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överförmyndarnämndens formella regler då man inte ska utveckla en familjär relation till 

barnen . Det Hanna beskriver kan kopplas till Goffmans (2014) begrepp rolldistans. Skulle 

Hanna skapa en allt för privat relation med barnet och låta honom bli en del av hennes familj 

finns risken att hon utvecklar en familjär relation till barnet och kan på så sätt åta sig exempelvis 

rollen som mamma. Hanna beskriver att hon är medveten om att det kan uppstå etiska 

konsekvenser om hon utvecklar en familjär relation till barnet och därför gör hon en rolldistans 

från rollen som mamma eller familjemedlem samtidigt som hon undviker att hennes roll som 

god man ska hamna i en rollkonflikt (Goffman, 2014).  

 

I empirin framkommer det även att det är viktigt att ha vana från egna barn och att var faderlig 

är viktiga egenskaper för att kunna bemöta de ensamkommande barnen. Dessa egenskaper tyder 

på att gode männen tar med sig sina vanor som föräldrar i sin roll som god man, de styrs av 

familjerelaterade omsorgsnormer. Att gode männen styrs av familjerelaterade omsorgsnormer 

tyder inte på att de får agera som föräldrar, utan gode männen beskriver att de använder sig av 

egenskaper som de tar med sig från sitt föräldrarskap varav är anledningen till att det i denna 

kontexten inte sker en rollkonflikt.   

 

Det som också går att utläsas från resultatet är att gode männen blir hårt påverkade av att barnen 

får avslag, vilket tyder på att de ännu en gång beskriver sig som empatiska gode män, dock är 

inte den empatiska förmågan alltid till en fördel eftersom den påverkar gode männens 

självkänsla (Holm, 1995). Gode männen förstår hur barnet mår i den situationen och tanken att 

barnet måste återvända till sitt hemland upplevs som påfrestande, trots att de känner sig 

maktlösa försöker de lösa situationen via exempelvis en överklagan (Holm, 1995). Robert och 

Marita beskriver att när deras ensamkommande barn fick avslag påverkades dem hårt, men de 

kunde inte visa sina känslor i den främre regionen där de befinner sig med barnen, istället 

väntade dem tills dem befann sig bakom kulisserna i den bakre regionen. Marita beskriver att 

hon inte mår väl och att hon har trappat ner på sina uppdrag vilket kan tolkas som att hon tar 

avstånd från sin roll som god man eftersom att det blir allt för påfrestande vilket kan förklaras 

med Goffmans (2014) begrepp rolldistans.  

 

7.2 Regler som styr gode männens rollgestaltning och handlingar 
I stycket nedan kommer jag att beskriva vilka formella och informella regler som styr gode 

männens roll och deras handlingar. Till en början kommer jag att beskriva vilka formella regler 

som gode mannen följer för att sedan beskriva vilka informella regler de följer och vad som 

styr deras val.  
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7.2.1 Formella regler som styr gode mannens rollgestaltning 

Samtliga tio gode män gjorde under intervjusituationen ett framträdande för mig som visar att 

de är medvetna om vilka formella regler de måste följa som gode män. Samtliga gode män 

beskrev bland annat att det är deras roll är att följa med det ensamkommande barnet till olika 

myndigheter, att det fungerar på boendet för dem och vilka uppgifter som är boendets eller 

familjehemmet där barnet bor. Ett återkommande mönster var att gode männen visade att deras 

roll är att delta i utvecklingssamtal, vilket tillhör överförmyndarnämndens formella regler. Att 

de visar medvetenhet om vilka formella regler och uppgifter de ska följa visar att dem är 

medvetna om vilken roll de har som gode män, de är skickliga och duktiga gode män. Lukas är 

en av gode männen som beskriver att hans roll är att se till att barnet får ett bra liv, att det ska 

gå bra med socialtjänsten och sjukvården. Vidare uttrycker han att han är medveten om vilken 

roll boendet har och menar att deras roll är att se till att det dagliga livet fungerar så som att de 

åker och spelar matcher och åker skridskor, däremot säger Lukas att hans roll är att se till att 

han har tillgång till aktiviteter och att det fungerar med läkartider och skolan.  

 

Mitt uppdrag är att se till att min huvudman har det bra, har det drägligt med socialtjänst 

och med medicinsk och så och alltihopa det här, men det andra så att säga, hans dagliga liv 

liksom mina huvudmäns dagliga liv i dem vanliga boendena här, det är personalens jobb för 

på boendena, de jobbar ju jättebra dom här boendena, de åker på matcher och dem spelar 

matcher, dem har utbyte dem åker hit, dem åker dit, dem får lära sig åka skridskor och prova 

på att åka skidor det, det är deras sak helt och hållet, min, min roll det är ju att se till att han 

har tillgång till dem här fritidsaktiviteterna att det fungerar med läkartiderna, att det 

fungerar med läkartiderna, att skolan fungerar den kontakten sköter jag men sen själva 

skolgången den sköter lärarna. (Lukas) 

 

Precis som Lukas diskuterar Robert vilken roll han har som god man och vilken roll som 

boendet har. Även Robert uttrycker sig vara skicklig och medveten om 

överförmyndarnämndens formella regler. Han beskriver att boendets uppgifter är bland annat 

att se till att barnet mår bra, att barnet går till skolan och får mat, vilket är en del av den dagliga 

omvårdnaden. Robert påstår att hans uppgift är att sörja för person och bevaka barnets rätt vilket 

tillhör överförmyndarnämndens formella regler som att exempelvis följa med till myndigheter 

och bevaka barnets ekonomi.  

 

Ja HVB-hemmet har ett ansvar för själva boendet att personen mår bra när han är där att 

personen ska till skolan på morgonen, att personen får mat, antingen genom att laga 

tillsammans eller laga själv och sådana här saker, det är mer eller mindre och lite stimulans 

också självklart men ansvaret för att sörja för person och bevaka rätt och sånt hära det har 
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dem absolut inte och det är det jag vill, det jag vände mig mot, att börja diskutera saker i 

asylutredningen och asylsamtal och sådana där saker, det är absolut inte deras roll. (Robert) 

 

Johan beskriver en typisk situation där han fått följa formella regler, dock var det inget han hade 

planerat från första början. Johan berättar att han under sitt godmanskap fick ha kontakt med 

polis,psyk och socialtjänsten då det barnet som han var god man åt fick bekymmer med droger. 

Att Johan skulle ha kontakt med polis, psyk och socialtjänst var inget han hade räknat med utan 

han hade tänkt att han enbart skulle sköta lite papper under godmanskapet, vilket går att tolka 

som att gode männen ständigt lär sig och bemöter nya formella regler under godmanskapets 

gång. Vidare beskriver Johan att han hjälpte barnet, ordnade ett arbete åt honom och lät honom 

komma in i hans familj vilket han ger uttryck för att han styrs av informella regler som inte 

tillhör uppdraget, i detta fall att vara hjälpsam och skapa en familjär relation. Jag frågade Johan 

vad som får honom att följa informella regler som god man och då uttrycker han att det är hans 

plikt som religiöst troende och att han och barnet har byggt en relation till varandra, vilket kan 

tolkas som att hans rollgestaltning styrs av religionsrelaterade normer. Johan berättar även att 

han upplever att man skapar olika relationer till olika ensamkommande barn beroende på vilka 

handlingar barnen utför. Han berättar om ett ensamkommande barn som utsatte tjejer för 

våldtäkt, vilket han ansåg vara fel. Johan bröt kontakten med barnet ganska snabbt och insåg 

att man som individ är olika mot olika personer. Som hjälpare skiljer sig relationen åt med alla 

klienter vilket beror på att det kan vara svårt att etablera en god relation till alla människor, 

vilket även Johan ger uttryck för (Alexander & Charles, 2009).  

 

Han fick bekymmer där uppe med droger och då blev det svårt att vara god man för jag hade 

ju tänkt att bara sköta lite papper och sådär men plötsligt blev det mycket med polis, psyk 

och sos och (drog)experter så jag åkte till (stad), efter lång tid så hamnade jag som (yrke) i 

(stad) vi har ett stort (arbetsplats) och då tog jag honom dit så han jobbar hos oss […]så 

kände jag den gången så att man är olika med olika människor, och har som sagt jobbat 

mycket med människor och en del är lättare att lämna och en del är svårare att lämna. 

(Johan) 

 

7.2.2 Informella regler som styr gode mannens rollgestaltning 

Trots att samtliga gode män presenterade sig själva som att de var medvetna om 

överförmyndarnämndens formella regler, presenterar nio av tio gode män sig själva som gode 

män som följer och styrs av informella regler. Ulrika varit god man i tio år gör en distinktion 

på uppdragets tydlighet när hon började som god man med hur tydligt uppdraget är idag. Ulrika 

beskriver att det inte existerade några regler om uppdraget när hon började som god man och 

man fick ingen utbildning. Dagens uppdrag för gode män för ensamkommande barn menar 
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Ulrika har ändrats väldigt mycket, dock är det för fyrkantigt vilket hon upplever att 

överförmyndarnämnden begränsar gode männen att göra saker eftersom det inte ingår i 

uppdraget. Ulrika säger däremot att hon inte bryr sig om sådana regler formella regler när det 

gäller att träffa barnet så länge hon känner att hon gör ett bra jobb. Hon poängterar dock att det 

är viktigt att följa regler som rör ekonomin vilket tillhör de formella reglerna. Det är ofta som 

hjälpare bemöter hinder i sitt arbete som gör att de inte kan hjälpa klienten på bästa sätt, vilket 

även Ulrika beskriver, dock visar hon en stark vilja att hjälpa det ensamkommande barnet 

genom att hon tydliggör att hon inte alltid bryr sig om överförmyndarnämndens regler då hon 

känner att hon gör något bra för barnet (Knei-Paz, 2009). Genom Ulrikas utsaga tolkar jag 

hennes självpresentation som att hon är självständig och hjälpsam som sätter barnet på första 

plats. Hon går in helhjärtat i sin roll vilket tyder på att hon gör en rollomfamning (Goffman, 

2014) Vidare beskriver Ulrika att hon har bjudit hem en del av de ensamkommande barnen. En 

specifik händelse där Ulrika beskriver sig själv som empatisk och medmänniska, var när hon i 

efterhand insåg att hon gjorde fel i sitt uppdrag var när hon tyckte synd om ett ensamkommande 

barn att han inte hade någon cykel,så hon gav honom en gammal ståendes cykel hemma vilket 

skapade problem på boendet.  

 

Från början när ja började då fanns det, då visste jag inte hur jag skulle göra med någonting 

men sen kände jag en man som hade varit god man i annan kommun i många, många år och 

visste då lite grann om det här och så jag kunde rådfråga honom men vi hade absolut inte 

några regler i början. Ingen utbildning ingenting det vara bara att hoppa in på detta och, 

men det har ju ändrat sig väldigt väldigt mycket, det har ju blivit nästan lite för fyrkantigt nu 

tycker jag för det är ofta att man får höra ”det där ska ni inte bry er om och det ska ni inte 

bry er om det ska ni inte göra” och det, men jag känner att jag, hmm, jag gör lite grann som 

jag vill, jag känner att jag gör ett bra jobb och då, då bryr jag mig inte om dem där reglerna, 

det är klart när det gäller ekonomi så måste man ju, det är ju just detta träffa dem, jag bjuder 

hem dem ibland och sådär. (Ulrika)  

 

Vidare tillfrågades Ulrika vad som driver henne till att inte följa de reglerna och hon svarade 

att hon har tid och engagemang att bry sig. Hon beskriver sig alltså som en engagerad god man 

som har empati och medkänsla genom att påstå att hon bryr sig. Andra situationer där hon har 

gjort saker som inte ingår i uppdraget är att skjutsa och hämta barnen till och från doktorn och 

tandläkaren, vilket inte ingår i gode mannens uppdrag utan är socialnämndens ansvar (Von 

Schéele och Strandberg, 2015) Likaså gör Isak som tidigare själv varit ett ensamkommande 

barn en självpresentation av sig själv som en empatisk god man som förstår hur barnen har det. 

Han berättar att han upplever att godmanskapet är begränsat och att han följer informella regler. 
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Han kör till exempel också barnen till och från skolan och träning. Vidare poängterar han att 

det är viktigt att få barnen på andra tankar när det mår dåligt, som exempelvis och ta en fika. 

Att göra saker med de ensamkommande barnen som inte ingår i uppdraget menar Isak är viktigt 

för att barnet inte ska känna sig ensamt och anser vidare att man ska skapa en familjeliknande 

relation till barnen. Att Isak beskriver att man ska skapa en familjeliknande relation med barnen 

tyder på att hans familjerelaterade omsorgsnormer styr honom till att utföra vissa handlingar 

som påverkar hans roll som god man. Som god man ska man inte utveckla en familjeliknande 

relation (Von Schéele och Strandberg, 2015) 

  

Ibland är godmanskapet  begränsat, att man ska sköta sitt jobb och sina uppdrag, att ”såhär 

får du inte göra” men sen när man väl är inne så gör man mycket mer än vad man ska icke 

göra, typ köra dem fram och tillbaka till skolan, till träning, när dem mår psykiskt dåligt då 

tar man ut honom på en fika och sitter där och liksom försöker ändra hans tankar för dem, 

alltså, dem går, det är inte roligt liv helt ärligt speciellt om de väntar på beslut från 

Migrationsverket, så jag tycker att man ska skapa en familjeliknande relation med dem så 

dem inte känner sig åtminstone ensamma, alltså ensamma i Sverige i landet tycker jag, det 

är viktigast så resten får man liksom känna efter liksom hur det ska gå till. (Isak)  

 

Laila berättar också att överförmyndarnämndens formella regler är begränsad. Hon menar att 

överförmyndarnämndens formella regler kan påverka relationen mellan den gode mannen och 

det ensamkommande barnet. Följer gode männen enbart de formella reglerna, kommer aldrig 

gode mannen och barnet att skapa sig en god kontakt, utan det är viktigt att umgås och hitta på 

saker med barnet. Vidare beskriver Laila att relationen är viktig för att barnet ska känna tillit 

till sin gode man.  

  

Överförmyndarnämnden talar ju om att ni ska inte träffa dem, alltså två gånger i månaden 

och inte göra det, inte göra det, man ska inte följa med dit, man ska inte följa med dit utan 

det är väldigt strikt, vad som ingår i uppdraget och sen klart menar dem att det är lite, vad 

heter det, ideellt också men för att överhuvudtaget kunna få, till exempel med ett barn som 

bor hos en annan person eller annat, få ett förtroende så måste man ju ha en relation, det 

kan man inte bygga på att kontrollera olika saker, det krävs ju att man umgås lite, att man 

gör lite saker tillsammans, det tar ju jättelång tid att bygga upp en relation […] utan det tar 

ju tid för dem att våga få en tillit, så det tycker jag är jätte jätteviktigt, men det tycker inte 

överförmyndarnämnden. (Laila) 

 

Laila beskriver även att hon gärna hjälper de ensamkommande barnen med läxhjälp för att 

underlätta för dem, Lika så berättar och Karl att han hjälper till med läxor. Läxhjälp ingår är 
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den del av den dagliga omsorgen och är därför personalens eller lärarens uppgift och inte gode 

männens roll (Von Schéele & Strandberg, 2015). Karl beskriver att han gärna hjälper de 

ensamkommande barnen med läxhjälp för barnens skull, han berättar även att han varit med på 

en lektion i skolan för att se hur barnet har det. Laila och Karl beskriver att deras handling styrs 

av normen att vara hjälpsam och att det är viktigt att ställa upp för barnen för att underlätta för 

dem.  

  

Ja, det underlättar va för ser du att killen är ganska klipsk så kan du underlätta, förkorta 

vägen för honom och komma in och inte behöva gå förberedande kurs i fyra fem år utan du 

kan komma in snabbare, stavning och sånt där, bra att hjälpa till med och religion till 

exempel, han hade lite tjurigt med judendomen och det hade jag lite mer erfarenhet än vad 

han hade så vi kunde resonera och prata om det hela så att han gick igenom testen där sen. 

(Karl)  

 

Marita berättar under sin intervju att hon brukar fika med barnet, vilket även Karl, Ulrika, Isak 

och Hanna gör. Förutom att fika berättar Marita att hon varit och åkt skidor med de 

ensamkommande barnen som hon varit god man åt och att ett av barnen har följt med henne till 

Stockholm, men påpekar att det inte tillhör vanligheterna och att hon är medveten om att gode 

män inte ska ta med barnen på resor men att hon gjorde det för att det är roligt att ha med barnet. 

Även Johan berättar att han tidigare under sitt godmanskap åkt på resor med barnen, så som till 

Stockholm och Ölands djurpark. Susanne har också i sitt uppdrag utfört handlingar som inte 

tillhör de formella reglerna. Hon berättar att trots att hon är medveten om att det inte är hennes 

roll som god man så har hon följt med barnet att handla kläder, vilket tillhör den dagliga 

omvårdnaden och är boendets uppgift (Von Schéele & Strandberg, 2015). Vidare frågade jag 

Susanne vad som motiverar henne att utföra handlingar som inte tillhör hennes roll som god 

man, vilket hon påpekar är på grund av att hon har tid och att barnet vill att hon ska följa med 

istället för personalen. Att barnet vill att Susanne skulle följa med beror på att de har skapat en 

god kontakt och att barnet kände att hon är en person som funnits med honom hela tiden. Gode 

männen beskriver sig själva som påhittiga, de tycker om att hitta på saker med de 

ensamkommande barnen och som gode män som ställer upp. Susanne ger även en beskrivning 

på att hennes handlingar lotsas av den goda kontakten mellan henne och barnet.  

 

Vi var ute och köpte skor eller tittade på kläder och sånt där, det ska ju egentligen inte vi 

som gode män göra utan det ska personalen göra men han, vi fick rätt bra kontakt och det 

är ju så som han har skrivit på messenger att "du är min good man" ha ha, ja han va så söt 

(Susanne) 
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7.2.2.1 Mammaroll och papparoll - en informell regel 

Samtliga gode män som deltog i intervjun beskrev under intervjutillfället att de någon gång 

under sitt godmanskap fått åta sig två roller, rollen som god man och en annan roll vilket tyder 

på att gode männens roller kompletterar varandra och hamnar i en rollkonflikt (Goffman, 2014). 

Den mest återkommande rollen som gode männen beskrev att de fått agera var mammaroll och 

papparoll. Den roll som dominerande var mammarollen och papparollen, vilket kan tolkas som 

att gode männen styrs i sitt godmanskap av olika informella normer som inte ingår i uppdraget 

som i detta fallet, familjerelaterade omsorgsnormer.  

 

Ulrika är en av gode männen som beskriver att hon upplever att barnen uppfattar henne som en 

mamma. Vidare beskriver hon att hon upplever att hon har fått agera som en mamma genom att 

hon får väldigt mycket kramar från barnen och att de ofta säger att hon är som deras mamma. 

Barnen behöver närhet vilket hon försöker ge dem och därför beskriver hon sig som har 

medkänsla och är kärleksfull. En hjälpare befinner sig i en position där de ska agera både 

professionellt och på ett vänskapligt sätt. I tidigare forskning konstateras det att hjälpare ofta är 

medvetna om att får agera två roller, vilket samtliga gode män uttrycker. Klienter visar ofta 

omtanke till sina hjälpare så som bland annat kramar som Ulrika beskriver att hon upplevt 

(Alexander & Charles, 2009).  

 

Ja, det känner jag ju, det är ju väldigt mycket kramar, det kramas mycket som han som fick 

avslag han säger "du är som min mamma, du är det känns som att du är min mamma" och 

alltså jag märker att dem flesta behöver närhet och det försöker jag faktiskt ge dem, gärna 

ta på dem lite sådär håller dem lite i handen när vi sitter och pratar och klappar dem lite 

och så. (Ulrika) 

 

Isak beskriver sin upplevelse av hur viktig relationen är. Han menar att det viktigaste är att man 

först och främst skapar en bra relation till det ensamkommande barnet. Som tidigare nämnt har 

Isak själv varit ett ensamkommande barn vilket gör att han känner empati till barnen och kan 

sätta sig in i barnens situation (Holm, 1995). Isak uttrycker sig att man ska få barnen att känna 

sig som en familjemedlem och att barnen alltid vänder sig till gode mannen när de vill prata ut. 

Att man ska få barnet att känna sig som en familjemedlem kan tyda på en rollkonflikt, då han 

får åta sig en roll som god man samtidigt som rollen som en familjemedlem (Goffman, 2014). 

Isaks utsaga är ett exempel på hur hans roll styrs av familjerelaterade omsorgsnormer, han 

använder sig alltså av ett beteende som han även skulle använt sig av mot sin familj. Isak 

uttrycker flera gånger vid intervjutillfället att han har en god relation med de ensamkommande 
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barnen och att han brinner för att hjälpa dem vilket kan vara en förklaring till att han känner så 

mycket empati.  

  

Det viktigaste först och främst, man ska skapa en relation så man klickar, man ska få dem 

att känna att de är som en familjemedlem oavsett, färg, religion eller tradition, ehm för 

minderåringar, alltså när man är ensamkommande, själva ordet ensamkommande beskriver 

mycket alltså, som sagt det känns som att man är nyfödd, man känner ingen, man kan ej inte 

språket, man vill alltid prata ut med någon och det är god man, man vänder sig till så 

jättemycket handlar om. (Isak) 

 

Susanne beskriver att en typisk händelse där hon har fått agera som en förälder är när barnen 

har sovit över hos en vän. Hon beskriver ett ansvar där hon måste ta reda på vem barnet ska 

sova över hos och att det är okej. Susanne beskriver sig själv ansvarsfull och en god man som 

bryr sig.  

 

Ja det har jag fått till exempel om dem säger "jag ska sova över hos en kompis", " jaha okej 

och vem är" alltså och då har jag har tagit reda på vem, är den här kompisen, "jaa det är 

den och den, jaha okej, har du telefonnummer?" då ringer jag ju upp och frågar vem det är, 

alltså någon gång har jag ringt upp och frågar liksom, är det okej? Någon gång när den 

andre killen sov över då åkte jag ut till hans lägenhet och hälsade på honom och se vem, var 

han bodde och vem det var och så, så det är ju så som man gör med föräldrar. (Susanne) 

 

Laila beskriver att hon upplever sin roll som en vårdnadshavare, dock menar hon att vissa 

uppgifter som man gör som en vårdnadshavare ingår i uppdraget som exempelvis att följa med 

barnet på utvecklingssamtal och sätta in veckopeng på barnens konton. Vidare beskriver Laila 

sig själv som en god man som bryr sig och istället upp för barnen genom att berätta att när 

barnen tycker att något är jobbigt så är dem välkomna att komma till henne för att prata och 

reda ut hur de ska ta sig vidare för att de ska känna trygghet.  

 

Alltså det är ju det här, man har ju det här, det ingår i uppdraget man ska gå på 

utvecklingssamtal och tillgodose dem här bitarna på olika sätt, bevaka intressen […], om 

det är något så pratar jag liksom om veckopengar, att nu får du sätta in veckopeng och att 

jag försöker hela tiden, jag tror inte att dem tar dem initiativen själva dem här 

familjehemmen men jag, man blir lite som förälder åt dem […] är det någonting som är 

jobbigt i familjehemmet eller något som du inte vill prata med dem om så kan du komma till 

mig och vi kommer överrens hur jag ska gå vidare med det för att dem ska känna sig trygga 

att det ska finnas någon vuxen som bevakar deras intressen. (Laila) 
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7.2.3 Analys regler som styr gode männens rollgestaltning och handlingar 

Resultatet visar att samtliga gode män är medvetna om de formella regler 

överförmyndarnämnden har och att de vet vad uppdraget innebär. Trots detta styrs gode männen 

av informella regler i sina handlingar. Gode männen förklarar bland annat att de inte alltid bryr 

sig om överförmyndarnämndens formella regler så länge de känner att de gör ett bra jobb, har 

engagemang samt att överförmyndarnämndens formella regler begränsar dem i godmanskapet. 

Detta beskriver Laila då hon menar att om hon följer överförmyndarnämndens formella regler 

kommer hon aldrig att skapa en relation till barnet, vilket kan tolkas som att relationen är en 

viktig del av hennes självpresentation. Som god man anser hon att det är viktigt att ha en relation 

till det ensamkommande barnet.  

 

I resultatet går det att utläsa att det finns fyra olika regler som styr gode männens rollgestaltning 

och handlingar. 

 

Figur 1: Modell för vilka regler som styr gode männens rollgestaltning och handlingar 
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 Den första regeln som är formella regler som överförmyndarnämnden har. De beskriver en 

medvetenhet om vad som är deras roll som god man genom att poängtera att de är medvetna 

om vad som tillhör den dagliga omvårdnaden och att det är boendets uppgift såsom att till 

exempel ordna mat och följa med barnen på aktiviteter. Gode männen beskriver också att deras 

roll är att bland annat  delta i utvecklingssamtal, sköta arbetet med myndigheter och att se till 

att barnen har ett bra liv och att allt fungerar runt omkring dem. Resultatet visar även att gode 

männen lär av de formella reglerna överförmyndarnämnden har under uppdragets gång. Detta 

beskriver bland annat Johan när han blev tvungen att ha kontakt med polis, psyk och socialtjänst 
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vilket inte var någon han hade räknat med från början då han tänkte att han enbart skulle sköta 

lite papper. Gode männen gör en självpresentation av sin roll som att de gör en rollomfamning, 

de går in helhjärtat i sin roll som god man för att hjälpa barnen med överförmyndarnämndens 

formella regler, de uppgifter som ingår i gode mannens uppdrag.  

 

Den andra normen som en av gode männen beskriver att han styrs av är religiösa normer. Johan 

beskriver att han hjälpte ett ensamkommande barn med att ordna ett arbete åt honom och att 

komma in i hans familj, vilket tyder på att han i den kontexten styrdes av informella normer då 

han skapar en familjär relation till barnet. Han beskriver sig själv som hjälpsam och anledningen 

till att han följer informella normer är att det är hans plikt som religiös, alltså styrs Johans 

rollgestaltning av relationsrelaterade normer. Det sker en rollomfamning då han går helhjärtat 

i sin roll som religiös för att hjälpa barnet (Goffman, 2014). Det som också går att utläsa från 

resultatet är, för att lyckas skapa en bra relation med det ensamkommande barnet krävs det att 

man skapar goda uppfattningar om varandra vid interaktionen. Johan berättar att en händelse 

som våldtäkt påverkade hans uppfattning om de ensamkommande barnet vilket resulterade i att 

han slutade ha kontakt med honom. I Johans fall befann han sig i en situation där det 

ensamkommande barnet framträdde på ett sätt som  Johan anser är fel. Johan bildade sig en 

uppfattning om barnet vilket slutade med att han bröt relationen mellan dem. Efter att Johan 

brutit relationen mellan honom och det ensamkommande barnet behövde han inte spela sin roll 

som god man längre vilket sker i den främre regionen, och drog sig tillbaka till den bakre 

regionen där han kunde utöva sitt riktiga jag och de roller som vardagslivet ställer krav på 

(Goffman, 2014). Relationen kan skilja sig åt mellan olika individer vilket tyder på att det kan 

vara svårt att etablera en god relation till alla människor vilket även Johan ger uttryck för 

(Alexander & Charles, 2009). 

 

Den tredje normen som gode männen styrs av i sin rollgestaltning är familjerelaterade 

omsorgsnormer. Gode männen berättar att de hjälper barnen med läxor, kör och hämtar dem, 

handlar kläder, följer med på läkarbesök och tar med dem på olika resor vilket tillhör de 

informella normerna då det är socialnämndens ansvar att sköta dessa uppgifter. Att hjälpa med 

läxor, köra och hämta och att handla kläder exempelvis är något man brukar göra med sina egna 

barn. Susanne beskriver att anledningen till att hon följer informella normer och följer med 

barnet och handlar kläder är för att hon och barnet har skapat en god kontakt till varandra vilket 

är ännu ett bevis på att en god relation är viktig del i gode männens självpresentation. Isak 

påpekar att det är viktigt att man skapar en familjeliknande relation till barnen för att de inte 

ska känna sig ensamma. Som tidigare nämnt finns det en risk med att skapa en familjeliknande 
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relation då risken finns att gode mannen åtar sig en roll som familjemedlem så som mamma 

roll eller pappa roll, därför kan det ske en rollkonflikt (Goffman, 2014). Resultatet går att tolkas 

som att gode männen styrs i sin roll som god man av familjerelaterade omsorgsnormer.  

 

Det som är väl utmärkande i resultatet och som styrks i studiens tidigare forskning är att 

samtliga gode män har fått åta sig två eller flera roller i interaktionen med de ensamkommande 

barnen, vilket tyder på en rollkonflikt (Goffman, 2014). Vad som ligger till grund för 

rollkonflikter är en god relation mellan gode mannen och det ensamkommande barnet då 

samtliga gode män beskriver att de har en god relation till de barn som de upplever att de har 

fått agera som en förälder åt. Det kan tolkas som att gode männen möter på motstridiga normer 

och regler i sitt godmanskap som krockar med varandra. De ska följa de formella reglerna från 

överförmyndarnämnden samtidigt som de styrs av andra informella normer, som bland annat 

den mest dominerande rollen, föräldrarrollen. De använder sig av sina vanor från att vara 

föräldrar och låter sig i sitt godmanskap styras av familjerelaterade omsorgsnormer, samtidigt 

som de ska förhålla sig till de formella reglerna. Likaså beskriver Laila att uppdraget är 

uppbyggt på ett sådant sätt som kräver att man gör ett jobb som en förälder vilket är intressant 

att diskutera då gode männen inte ska agera som föräldrar men trots detta kräver uppdraget att 

man gör det. Det är alltså svårt att enbart vara god man då det finns flera olika regler och normer 

som styr gode mannens roll och därför skapas det rollkonflikter.  

 

Med anledning till att Isak beskriver att det är viktigt att skapa en familjär relation till barnen 

för att de inte ska känna sig ensamma och att ett återkommande begrepp som gode männen 

beskriver sig med är empati, så kommer vi till den fjärde och sista normen som gode männens 

handlingar styrs av. Empati är ett begrepp som Holm använder sig av för att belysa sina kriterier 

för ett professionellt förhållningssätt och begreppet beskriver hur gode männen är i sin roll som 

god man för ensamkommande barn. Gode männen beskriver sig som empatiska och att de 

ställer upp för barnen vilket tyder på att de kan sätta sig in i barnets situation och förstå hur dem 

känner sig vilket beskriver att gode männen styrs av professionella handlingsideal i sin 

rollgestaltning som god man och i deras handlingar (Holm, 1995).  

 

8 Slutsats  
I detta stycke kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras. Slutsatsen kommer att 

presenteras utifrån frågeställningarna, alltså hur gode männen gör sin självpresentation av sig 

själva som gode män och vilka formella och informella regler som styr deras rollgestaltning 

och handlingar som de utför under godmanskapet.   
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För att återkoppla till studiens första frågeställning visar resultatet att gode männen gör en 

självpresentation av sig själva för mig vid intervjutillfället, den främre regionen som Goffman 

skulle påpeka, som duktiga och framgångsrika gode män då de enbart beskriver positiva 

egenskaper. Gode männen vill alltså bli uppfattade som kompetenta gode män som kämpar och 

gör allt för de ensamkommande barnen. Baker (2001) understryker i sin metod om 

medlemskapande intervjuer att deltagarna under intervjun ofta beskriver sig som kompetenta 

då de vill att de ska uppfattas så i sin roll. Likaså beskriver Goffman (2014) att individer målar 

upp sin jaguppfattning och sin roll för sin omgivning på det sätt som de vill att andra ska 

uppfatta dem på, vilket även sker när gode männen presenterar sig själva och sin roll. En 

återkommande egenskap som gode männen beskriver är viktig att erhålla är att vara empatisk, 

vilket tyder på att gode männen har förståelse för hur barnen känner sig i den utsatta situation 

de befinner sig i. Att kunna sätta gränser är en annan viktig egenskap att erhålla. Gode männen 

beskriver gränser som något positivt för att undvika att barnet ska få konsekvenser och påverkas 

negativt. Gode männen diskuterar även vikten av hur privat man ska bli med det 

ensamkommande barnet och menar att en privat relation kan skapa konsekvenser. Skapar man 

en allt för nära relation vilket kan ske om man låter barnet komma hem till gode mannen och 

bli en del av gode mannens familj finns risken att man som god man utvecklar och åtar sig en 

annan roll. Gode männen visar medvetenhet om att en alltför privat relation kan medföra risker, 

därför tar de distans från att utveckla en roll som skulle kunna uppstå vid en privat relation.  

 

I resultatet framkommer det att gode männen är medvetna om de formella regler som 

överförmyndarnämnden har och visar medvetenhet om vad uppdraget som god man för 

ensamkommande barn innebär. Samtidigt som gode männen följer överförmyndarnämndens 

formella regler styrs dem även av informella normer, vilket ger svar på studiens andra 

frågeställning. Informella regler omfattas av regler som inte ingår i gode mannens uppdrag 

vilket kan tolkas som att de styrs av olika informella normer i sin rollgestaltning och i sina 

handlingar. Empirin visar att det förekommer fyra olika regler och normer som gode mannen 

styrs av i sin rollgestaltning och vid sina handlingar, formella regler som 

överförmyndarnämnden har, religionsrelaterade normer, familjerelaterade omsorgsnormer och 

professionella handlingsideal.  

 

De formella regler som överförmyndarnämnden har omfattas av de regler som ingår i uppdraget 

som exempelvis att delta vid kontakt med olika myndigheter och att delta i utvecklingssamtal. 

De religionsrelaterade normerna handlar om att gode mannen styrs i sin rollgestaltning och i 
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sina handlingar genom att det är ens plikt som religiös att bete sig på ett visst sätt. 

Familjerelaterade omsorgsnormer är den mest återkommande normen som gode männen 

beskriver att de styrs av. Gode männen beskriver att de utför handlingar som att hjälpa barnen 

med läxor, köra och hämta dem till och från olika destinationer och att följa med dem och 

handla kläder, vilket är uppgifter man även gör tilsammans med sitt barn. De menar att man ska 

bilda en familjeliknande relation till barnen och att de upplever att de fått åta sig rollen som 

mamma eller pappa vid flera tillfällen. Gode männen använder sig alltså av sina vanor från att 

vara mammor och pappor i deras privata liv i godmanskapet för att bemöta det ensamkommande 

barnet, därför uppstår det även en rollkonflikt när gode mannen måste agera som en god man 

samtidigt som denne ska agera som en förälder. Gode mannen möter olika motstridiga regler 

och normer i sitt godmanskap som krockar med varandra och påverkar gode mannens roll. Den 

sista normen som gode männen beskriver att de styrs av ärprofessionella handlingsideal då de 

understrycker att det är viktigt att ställa upp för barnen och förstå hur dem känner sig. Gode 

männen beskriver att de kan sätta sig in i barnens situation som de befinner sig i vilket tyder på 

att de vill bli uppdattade som empatiska gode män.  

 

9 Diskussion och vidare forskning 
Syftet med studien var att beskriva gode männens vilka självpresentationer gode mannen gör 

av sig själva beroende på hur de upplever sin roll som god man för ensamkommande barn och 

att få en förståelse för vilka formella och informella regler gode männen styrs av i sin 

rollgestaltning och i sina handlinga. Detta gjordes med hjälp av etnometodologisk metod och 

medlemskapande intervjuer där gode männen genom en interaktion med mig som intervjuare 

gavs möjlighet att göra ett framträdande för att belysa sin jaguppfattning och deras roll som 

gode mannen vill förmedla för att jag sedan ska bilda mig en uppfattning om hur denne är som 

god man för ensamkommande barn. Att använda sig av etnometodologisk metod för att 

analysera mitt material var något nytt för mig, men väldigt lärorikt. Den etnometodologiska 

metoden gjorde det möjligt för mig att kunna analysera mitt material och ge svar på mina 

frågeställningar då syftet var att analysera vad som sägs och görs under intervjutillfället i en 

interaktion mellan mig och gode mannen.  

 

När det kommer till studiens tidigare forskning hade jag till en början önskat finna forskning 

som beskriver hur gode män upplever sin roll som gode män för ensamkommande barn. Vid 

sökningen av tidigare forskning visade det sig att godmanskap för ensamkommande barn är ett 

ämne som man inte forskat inom. Istället fann jag olika studier som belyser hur de 

ensamkommande barnen ser på gode männen vilket jag inte fann var relevant då barnen skulle 
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hamna i fokus istället för gode männen. Som en lösning har jag använt mig av tidigare forskning 

som beskriver hur yrkestagare förhåller sig till ett professionellt bemötnde till sina klienter, 

vilket inte kan ge svar på studiens frågeställningar men trots detta fann jag flera likheter mellan 

yrkestagare som arbetar med klienter och gode män eftersom båda grupperna har i uppgift att 

hjälpa utsatta människor i samhället. Att använda sig av tidigare forskning som belyser hur gode 

mannens roll och vilka presentationer de gör av sig själva hade bidragit till att studiens syfte 

och frågeställningar hade blivit tydligare då man inhämtar relevant kunskap från den tidigare 

forskning som används. Det hade bidragittill en mer tydligare bild av hur gode män för 

ensamkommande barn ser på sin roll och vilka regler som styr deras rollgestaltning och 

handlingar.  

 

Godmanskap är ett känsligt ämne att prata om, speciellt när man som god man ska prata om ett 

ensamkommande barn som befinner sig i en utsatt situation. Det finns en del risker med att 

skriva om ett känsligt ämne i sin studie då risken finns att gode mannen inte öppnar upp sig helt 

för mig som en okänd intervjuare, detta dels för att skydda det ensamkommande barnet och sig 

själv som god man, vilket kan ha påverkat resultatet. Trots detta upplever jag att studien har 

uppnåt en empirisk mättnad för att kunna analysera studiens material. För att skydda det 

ensamkommande barnet och gode mannen har jag i studien ändrat om gode männens namn och 

ålder, samt valt att sortera bort material så som olika händelser som kan upplevas som känsliga.  

 

I studien beskrivs godmanskapets formella regler utifrån litteratur. Det som hade kunnat göras 

annorlunda i studien är att intervjua överförmyndarnämnden i den kommun som studien har 

utförts för att få en tydligae bild av vilka formella regler som de beskriver att gode männen ska 

förhålla sig till och hur de ser på att gode män även följer informella regler, vilket hade gjort 

studien mer intressant och tydlig då gode männen får sina uppdrag av överförmyndarnämnden 

i den kommun deras huvudmän, alltså de ensamkommande barnen är bosatta i. Ett förslag på 

vidare forskning är att lägga till överförmyndarnämndens bild av deras formella normer som 

gode mannen ska följa och hur de ser på att gode männen följer informella regler för att sedan 

jämföra det med gode männens bild av hur de ser på formella och informella regler. 

 

En upptäckt som gjordes vid analysen av empirin var att kvinnorna var mer måna om barnen 

jämfört med de manliga gode männen. Männen var  istället mer noga med att det är viktigt att 

sätta gränser och att det är viktigt att barnen tar eget ansvar. Det skulle vara intressant att lägga 

till genusperspektivet i studien, men på grund av tidsbrist och för få resurser var inte detta 
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möjligt. Ett annat möjligt förslag på vidare forskning är att undersöka hur kvinnliga gode män 

upplever sin roll och hur manliga gode män upplever sin roll och vilka skillnader som finns.  
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Bilagor 
 

9.1 Bilaga A. Mail till gode män 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Sandra Suncevska och jag läser min sista termin på sociologiprogrammet 
vid Linnéuniversitetet i Växjö.  
Mellan december och mars månad gjorde jag min praktik på överförmyndarnämnden på 
Växjö kommun, vilket var väldigt intressant! En grupp människor som jag varit extra 
intresserad av är ensamkommande barn. Att vara ett ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare i ett helt främmande land kan vara väldigt tufft och därför tror jag att ni 
gode män är betydelsefulla för barnen. 
Idag finns det väldigt lite forskning om gode män och ensamkommande barn, trots att 
det är ett viktigt ämne. Jag har därför bestämt mig att skriva mitt examensarbete om hur 
gode män uppfattar sin roll som god man för ensamkommande barn och hoppas på att 
kunna bidra med ny kunskap inom forskningsfältet utifrån ett sociologiskt perspektiv. 
Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur relationen ser ut mellan gode 
mannen och det ensamkommande barnet för att sedan få en förståelse för hur gode män 
uppfattar sin roll som god man för ensamkommande barn. 
För att kunna utföra min undersökning är jag i behov av 10-15 gode män som kan tänka 
sig ställa upp i en intervju som kommer ta cirka 45-60 minuter. Jag kommer begränsa 
min undersökning och är därför i behov av gode män som: 
- Har varit god man för ett ensamkommande barn som fått avslag på sin asylansökan 
samt att godmanskapet varat i minst ett år.  
 
Det är viktigt att poängtera att:  

- Undersökningen görs inom ramen av min utbildning. 

- Deltagandet är frivilligt vilket innebär att intervjupersonen har rätt att avbryta 
sin medverkan. 

- Deltagandet är anonymt vilket innebär att intervjupersonerna kommer 
anonymiseras under hela uppsatsen. Intervjupersonen kommer få möjligheten att 
läsa intervjuutdraget för att ta ställning till hur materialet ska användas innan 
publicering, alltså sker det utifrån intervjupersonens grunder. 

- När uppsatsen är färdigställd kommer den publiceras på Digitala vetenskapliga 
rådet som är ett arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Lika så 
kommer överförmyndarnämnden i Växjö kommun ta del av den färdigställda 
uppsatsen.  

 
Svara gärna på detta mailet om ni är intresserade av att delta i intervjun, så hoppas jag 
att vi ses och att jag får lära mig om hur ni uppfattar er roll som god man för 
ensamkommande barn!  
 
 
Med vänlig hälsning  
Sandra Suncevska  
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9.2 Bilaga B. Intervjuguide  
 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilken är din nuvarande sysselsättning/arbete/studier? 

 Beskriv din tidigare yrkesbakgrund 
 
Frågor om godmanskapet 

 Hur länge har du varit god man för ensamkommande barn? 

 Hur många uppdrag har du haft hittills som god man för ensamkommande barn? 

 Av samtliga uppdrag du åtagit dig, hur många barn har fått avslag på sin 
asylansökan?  

 Hur länge har du varit god man åt detta barnet/dessa barn som fått avslag på sin 
asylansökan? 

 Beskriv vad som motiverade dig till att bli god man för ensamkommande barn? 

 Har du sedan tidigare någon erfarenhet av ensamkommande barn, i så fall 
beskriv dina erfarenheter? 

 Beskriv vilka egenskaper du anser är viktiga att erhålla som god man för 
ensamkommande barn? 

 Anser du att dina arbetsuppgifter som god man för ensamkommande barn är 
tydliga, beskriv på vilket sätt och varför? 
 
Relationen  

 Har du varit med om någon konfliktfylld situation som god man för 
ensamkommande barn, i syfte för barnets bästa? 

 Beskriv ett typiskt möte med det ensamkommande barnet. Hur går det till, vad 
brukar ni göra? 

 Hur ofta har du kontakt med barnet och på vilket sätt? 

 Hur upplever du asylprocessen, hur påverkar det barnet och dig? 

 Beskriv hur du reagerade när barnet fick avslag på sin asylansökan? 

 Om barnet har återvänt till sitt hemland, har ni kontakt än idag? 

 
Rollen 

 Beskriv hur du upplever din roll som god man för ensamkommande barn? 

 Vilket ansvar upplever du att du har som god man för ensamkommande barn? 

 Beskriv hur du tror att barnet uppfattar dig, vilken roll anser barnet att du har i 
dennes liv? 

 Ensamkommande barn kommer till ett helt främmande land utan vårdnadshavare. 
Beskriv vad du gör för barnets välbefinnande? 

 Upplever du att du har fått agera förälder åt barnet någon gång, beskriv 
situationen? 
 
Avslut 

 Beskriv skälet till varför du fortsätter att vara god man för ensamkommande barn 
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 Vad är det bästa samt det värsta med att vara god man för ensamkommande 
barn? 
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