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SAMMANFATTNING 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där syftet är att undersöka relationen 
mellan ensamkommande afghanska pojkar och gode män. Empirin är insamlad genom åtta 
semi-strukturerade intervjuer, med fyra ensamkommande afghanska pojkar respektive fyra 
gode män. De två övergripande frågeställningar studien bygger på är hur de afghanska 
pojkarna upplever relationen till sina gode män och hur de gode männen upplever sitt 
uppdrag och relationen till ensamkommande unga. Analys och tolkning har skett med stöd av 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang. Resultatet visar att de ensamkommande afghanska pojkarna enhälligt 
upplever relationen till sina gode män som positiv. De uttrycker tydligt att deras gode män 
utgör en viktig del av deras sociala nätverk och är en betydelsefull person, främst när det 
gäller att vara ett socialt och juridiskt stöd men även i rollen som förälder. Studiens resultat 
visar även att de gode männen tolkar sina uppdrag på olika sätt. De mest framträdande 
tolkningarna är att uppdraget handlar om att vara ett juridiskt stöd samt att uppdraget 
omfattar en föräldraroll. 
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ABSTRACT 

The study is based on a qualitative research and the aim is to explore the relationship 
between unaccompanied Afghan boys and trustees to unaccompanied children. The empirical 
data is collected through eight semi-structured interviews with four unaccompanied Afghan 
boys and four trustees, and the study is based on two questions: How do the Afghan boys 
experience the relationship with their trustees? and How do the trustees experience their 
mission and the relationship with unaccompanied children? The collected data is analyzed by 
using Bronfenbrenners ecological system theory and Antonovskys concept of Sense of 
Coherence. The result shows that the Afghan boys' perception of their relation to the trustees 
is unanimously positive. They express that their trustee plays an important part in their 
social network and is an important person, mainly by being a social and legal support. It also 
shows that the trustees understand their task in different ways. The most prominent 
understanding is to be a legal support and to be a substitute for parents. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund   
Asylsökande barn är inget nytt fenomen utan har förekommit under bland annat andra 

världskriget och spanska inbördeskriget då barn ensamma skickades till Sverige från både 

Finland och Spanien. På senare år har antalet ensamkommande barn och unga ökat markant 

och anledningen är till största del krig och förföljelser i deras hemländer. Ensamkommande 

barn och unga är en särskilt utsatt grupp, då de står utan vårdnadshavare i ett främmande 

land.  

Enligt statistik från Migrationsverket (2012) sökte knappt 400 ensamkommande barn asyl i 

Sverige år 2004, antalet ensamkommande barn som sökte asyl under 2011 är 2 567, varav 

flest barn kom från Afghanistan. Den kraftiga ökningen de senaste åren har medfört högre 

krav på kommun och stat, som har ett delat huvudansvar för dessa barns trygghet och 

välmående i Sverige. Ökningen har även inneburit att det ställs högre krav på forskningen i 

ämnet för att få en ökad förståelse och bredare kompetens när det gäller att möta och 

tillgodose barnens behov i det sociala arbetet.  

När ett barn kommer ensamt till Sverige ska denne enligt Lagen om god man för 

ensamkommande barn (SFS 2005:429) bli tilldelad en god man så snart som möjligt. Dock 

rekommenderar FN:s barnrättskommitté att god man utses inom 24 timmar från det att 

barnet blivit känt av myndigheter (Unicef, 2009). Den gode mannen är en central del av 

dessa barn och ungdomars nya liv i Sverige och vi anser att det är högst aktuellt att 

uppmärksamma frågan kring den gode mannens roll och låta detta ta större plats i 

forskningssammanhang. Det har visat sig finnas en otydlighet kring vilken roll den gode 

mannen har och hur relationen mellan god man och ensamkommande barn egentligen ska se 

ut (Rädda barnen, 2010). För att de gode männens uppdrag ska bli tydligare och motsvara de 

ensamkommande barnens behov är det högst relevant att lyssna till barnens egna tankar 

kring relationen likväl som de gode männens tankar kring uppdraget. Anledningen till att vi 

valt att göra denna undersökning är således att vi upplever en brist på kunskap och relevant 

forskning kring relationen mellan god man och ensamkommande barn. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan ensamkommande afghanska pojkar 

och gode män. Detta syfte har vi valt att bryta ned i två konkreta frågeställningar: 
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• Hur upplever de afghanska pojkarna relationen till sina gode män? 

• Hur upplever de gode männen sitt uppdrag och relationen till ensamkommande 

unga? 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Ensamkommande barn 

Enligt 1§ i Lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) räknas 

”ensamkommande barn” som en person under 18 år, som vid ankomsten till Sverige är skild 

från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Då vi i 

uppsatsen använder begreppen ”ensamkommande barn” eller ”ensamkommande ungdom” 

är det denna definition vi syftar på. 

1.3.2 God man för ensamkommande flyktingbarn 

Enligt Lagen om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) är definitionen för ”god 

man för ensamkommande flyktingbarn” en person som i vårdnadshavares och förmyndares 

ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter. God man 

förordnas av överförmyndaren och detta ska ske så snart det är möjligt. Vem som får utses till 

god man regleras i 11 kap. 12 och 13 § Föräldrabalken. I uppsatsen är det denna definition vi 

syftar på då vi använder oss av begreppet ”god man”. Ibland förekommer dock hela 

begreppet ”god man för ensamkommande barn”, vilket syftar till samma definition.  

1.4 Om ensamkommande barn och gode män 
I kaoset som uppstår när det är krig i ett land kan många scenarier hända. Människor utsätts 

för förföljelser vilket kan leda till att familjer splittras och barn kommer ifrån sina föräldrar. I 

Afghanistan finns det ett stort hot för unga pojkar, då de är eftertraktade soldater. Många 

barn och ungdomar kidnappas för att sedan tvingas ut i strid medan andra kan bli tvingade 

att arbeta som tjänstefolk åt soldater. Enligt Rädda Barnen (2010) är majoriteten av de 

ensamkommande flyktingbarnen pojkar från Afghanistan och Somalia och lite över hälften är 

i åldrarna 16 till 17 år.  

I arbetet med ensamkommande flyktingbarn följer Sverige FN:s barnkonvention 

(Utrikesdepartementet, 2006). Den gäller för alla flyktingbarn oavsett om de söker asyl eller 

inte och innehåller rekommendationer som tar upp allt som är viktigt för ett barns hälsa och 

utveckling. Barnkonventionens tjugonde artikel säger tydligt att: "ett barn som tillfälligt eller 

varaktigt berövats sin familjemiljö ska ha rätt till särskilt bistånd och skydd från staten". Det 
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innebär inte bara få tak över huvudet och kläder på kroppen utan även att politiska 

rättigheter tillvaratas. 

I Sverige har Migrationsverket speciella ankomstorter där barnen tas emot och deras mest 

akuta behov blir tillgodosedda. En kort tid efter ankomsten ska barnen placeras ut i andra 

kommuner i boenden eller i familjehem under tiden Migrationsverket prövar deras 

asylansökan. Detta tar vanligtvis 3 till 4 månader, det är också under den tiden som den gode 

mannen har en central roll i barnets liv (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011).  

FN:s barnkonvention bygger på fyra grundprinciper; förbud mot diskriminering, principen 

om barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt rätten att framföra sina åsikter och få 

dem respekterade (Utrikesdepartementet, 2006). Sverige var ett av de första länderna att 

godkänna konventionen och 1990 trädde den i kraft. United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) arbetade fram riktlinjer 1997 för mottagandet av ensamkommande barn 

som söker asyl. Ett barn som flyr utan något vuxet stöd ansågs behöva en representant. 

Representanten behövde ha nödvändig kunskap om barns behov av omsorg och kunna 

bevaka dess intressen samt se till att rättsliga, sociala, medicinska och psykologiska behov 

tillgodosågs under asylutredningen och fram till dess en mer permanent lösning av barnets 

situation beslutats. I riktlinjerna stod även att barnet har rätt att bli företrädd av ett juridiskt 

ombud. Samma år gjordes en ny lagändring där man såg över de ensamkommande 

flyktingbarnens rätt till juridiskt skydd och beslutade att dessa barn skulle ha rätt till en god 

man (Regeringens proposition, 2005/06:46). 

Den gode mannens roll är att träda in i barnets liv då det behövs en vuxen människas 

bedömning, till exempel i frågor om ekonomi men också som stöd i asylprövning och som 

skolans vuxne kontakt. Det är alltså inte meningen att den gode mannen ska gå in i en 

föräldraroll för barnet rent socialt utan istället finnas tillgänglig som stöd och täppa till de 

uppenbara hål som blir när en vårdnadshavare helt saknas (Sjöstedt & Sporrstedt, 2011). 

Enligt Föräldrabalken kapitel 11 (SFS 1949:381) står det bland annat att den gode mannens 

uppdrag innefattar att bevaka rätten för barnen de företräder, förvalta deras tillgångar och 

sörja för deras person samt omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det 

sätt som bäst gagnar barnet. Den gode mannen har inte någon försörjningsskyldighet 

gentemot barnet och inte något ansvar för barnet när det gäller den dagliga omvårdnaden. 

Detta är det kommunala boendets, familjehemmets eller den tillförordnade 

vårdnadshavarens ansvar. Enligt Lagen om god man för ensamkommande barn (SFS 

2005:429) ska god man tillsättas så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige, samt 

bevaka barnets intresse under tiden det beslutas om barnet ska få permanent 

uppehållstillstånd eller inte. Under tiden placeras barnet i någon form av boende och får 

skolundervisning. Den gode mannen ska under den här tiden se till att barnets bästa alltid 

beaktas i samtliga sammanhang, i skolan, på boendet samt i asylprövningen (Sjöstedt & 

Sporrstedt, 2011).  

I Lagen om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) står det att efter det att 

barnet fått permanent uppehållstillstånd ska en tillförordnad vårdnadshavare utses och träda 

in i den gode mannens ställe, men med ett större ansvar och med en starkare föräldraroll. 

Den gode mannens uppdrag upphör då att gälla. 
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Enligt Brunnberg, Borg & Fridström (2011) har man har dock upptäckt svårigheter med just 

den biten av lagen eftersom det i många fall kan finnas föräldrar till dessa barn som är vid liv 

och enligt lagstiftningen krävs deras godkännande för att barnets ska kunna bli tilldelad en 

vårdnadshavare. Detta kan leda till att den gode mannen hänger kvar i sin roll för att täcka 

upp den trygghet som saknas runt barnet tills den dagen barnet fyller 18 år och räknas som 

vuxen. Den gode mannens ansvar upphör även att gälla om barnets föräldrar skulle komma 

till Sverige eller om barnet själv lämnar landet för en varaktig period. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Ungas behov 

I en studie undersöker Hopkins & Hill (2010) vilka de viktigaste behoven för 

ensamkommande barn och ungdomar från Skottland är. Syftet är att ta reda på om barnens 

viktigaste behov kan tillgodoses med det utbud av stöd och tjänster som finns tillgängliga för 

ensamkommande barn i Skottland. Studien är kvalitativ och baserad på intervjuer samt 

gruppaktiviteter med ensamkommande asylsökande barn, även intervjuer med 

yrkesverksamma inom socialt arbete som arbetar med att erbjuda stöd och tjänster för 

ensamkommande asylsökande barn. Praktiska behov som boende, information kring 

asylprocessen samt juridiskt stöd visade sig vara viktigast för de ensamkommande barnen i 

Skottland. Även behovet av hjälp med sociala frågor samt hjälp att bearbeta trauma var 

viktiga behov som togs upp i intervjuerna. 

Höjer & Sjöbloms (2011) studie berör hur en utsatt grupp av unga, som varit placerade i 

samhällsvård, ser på övergången från ung till vuxen. Artikeln presenterar en 

uppföljningsstudie där syftet är att se hur de unga vuxnas liv ser ut efter avslutad placering 

och hur ungdomarna har upplevt övergången från placeringens avslut till ett självständigt 

vuxenliv. I denna kvalitativa studie intervjuades 16 ungdomar mellan 18 och 22 år vid två 

tillfällen, med ca 2 års mellanrum. Med hjälp av dessa intervjuer ville man följa deras väg 

från ung till vuxen och studera deras etableringsprocess i vuxenvärlden. Det utfördes även 

telefonintervjuer med fosterföräldrar, behandlingsassistenter vid HVB-hem, 

socialsekreterare samt familjehemssekreterare. Resultat visade att det antal ungdomar som 

deltog i studien och som även efter avslutad samhällsvård hade haft god kontakt med sina 

fosterföräldrar eller annan professionell personal hade lättare att bygga upp sin tillvaro. De 

påpekade själva att de hade det stöd och den hjälp de behövde för att våga stå på egna ben. 

Det framgår tydligt i studien att ett fungerande socialt nätverk är av stor betydelse även om 

det inte är i den biologiska familjen. Även signifikanta vuxna utanför detta nätverk är viktiga 

för att de unga ska våga lita på sig själva i utvecklingen till att bli självständiga vuxna. 
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2.2 Uppföljning 
En kvalitativ uppföljningsstudie av Wallin & Ahlström (2005) är gjord för att följa upp hur 

det har gått för ensamkommande barn som anlände till Sverige i slutet av 80-talet. Barnens 

situation har följts upp kontinuerligt under åren och det ursprungliga urvalet omfattade 34 

ensamkommande barn och ungdomar som vid 16-24 års ålder placerades i en kommun i 

Sverige. Elva av dessa deltog i den aktuella studien som är gjord i genomsnitt efter tio år i det 

nya landet. Syftet med studien var att beskriva hur ensamkommande unga vuxna flyktingar 

upplever sin egen livssituation och välbefinnande sju år efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd. Resultatet visade att de flesta av deltagarna var nöjda med sina liv och 

hade börjat anpassa sig till det nya landet. Det sociala nätverket bestod till största del av 

vänner med samma etniska ursprung som dem själva. Ett par av deltagarna levde ensamma 

och hade ett litet socialt nätverk, dessa personer uttryckte depressiva känslor. Ett fåtal 

beskrev att de inte kände sig delaktiga i samhället och en deltagare beskrev symptom på 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD) fortfarande efter att ha bott 11 år i Sverige. Slutsatsen 

som dras av undersökningen är att deltagarna genomgått en gradvis integrering i samhället, 

de flesta hade arbetat sig igenom de vanligaste problemen som flyktingar möter, medan ett 

fåtal fortfarande upplevde integreringen som bekymmersam. Författarna poängterar att både 

sjukvårdspersonal och yrkesverksamma inom socialt arbete bör vara uppmärksamma på 

symptom på PTSD i mötet med flyktingar, även om det har gått flera år sedan ankomsten till 

Sverige. 

En annan uppföljning som gjorts är Montgomerys (2010) studie av flyktingfamiljer från 

Mellanöstern, som kom till Danmark mellan 1992-1993. Strukturerade intervjuer 

genomfördes vid ankomsten till Danmark. Föräldrarna besvarade då frågor angående 

barnens erfarenheter av exil, krig och våld samt frågor om barnens psykologiska problem.  

Uppföljningsintervjuer gjordes år 2000-2001, med strukturerade frågeformulär, där både 

föräldrar och de unga flyktingarna deltog. Syftet med studien var att bedöma och förstå den 

långsiktiga banan för psykiska problem bland unga flyktingar från Mellanöstern. 131 unga 

flyktingar från 67 familjer deltog totalt i undersökningen, 76 flickor och 55 pojkar. Vid 

ankomsten till Danmark 1992-1993 gjordes bedömningen att psykiska problem förekom i 

hög grad hos barnen. 74,8 % av barnen bedömdes lida av ångest, sömnstörningar eller 

depression. Vid uppföljningen år 2000-2001 hade förekomsten av psykiska problem minskat 

betydligt i gruppen. Resultatet i undersökningen visade att förekomsten av psykisk ohälsa 

hade reducerats från tre fjärdedelar till en fjärdedel efter 8-9 år i det nya landet. Resultatet 

visade även att antalet traumatiska upplevelser före ankomsten var en prediktor för psykiska 

problem vid uppföljningen. Den samlade effekten av traumatiska händelser verkar ha större 

betydelse än effekten av specifika erfarenheter i samband med krig och våld enligt 

Montgomerys (2010) studie.  

2.3 Utvecklingsarbetet 
Newbigging & Thomas (2011) undersökning syftar till att identifiera de viktigaste 

komponenterna för att det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska fungera på 
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bästa möjliga sätt. Artikeln grundar sig på en bredare studie, genomförd i England, Wales 

och Nordirland, vilken syftade till att fastställa indikatorer och exempel på god praxis inom 

det sociala arbetet med asylsökande barn och vuxna. Både kvalitativ och kvantitativ metod 

utgör grunden för artikeln. En systematisk litteraturstudie för att identifiera indikatorer på 

god praxis i det sociala arbetet har gjorts, fokusgrupper med asylsökande flyktingbarn och 

ungdomar i England och Wales har intervjuats samt en undersökning för att kartlägga 

frivilliga och offentliga verksamheters syn på god praxis har gjorts. Resultat från 

fokusgrupperna visar att kunna kommunicera med den unge på dennes språk, upplevdes 

viktigast för de asylsökande flyktingbarnen. Näst viktigast ansågs attityd och förtroende, att 

vara snäll, vänlig, öppen, tolerant och förstående i mötet med de unga. Mobbning, saker som 

hänt den unge både före och efter ankomsten till Storbritannien, inklusive erfarenheter av 

tortyr ansågs vara bidragande orsaker till psykiska problem. Det fanns en upplevd brist på 

stöd och hjälp för att ta itu med dessa problem. Ett exempel på god praxis som lyfts fram är 

att varje barn ska ha möjlighet att förstå lagstiftningen och dess tillämpning när det gäller 

asylprocessen och få förklarat för sig vad som sker och varför. 

2.4 Sammanfattning och diskussion 
Newbigging & Thomas (2011) forskning visar att barnen upplevde brist på stöd när det gällde 

att bearbeta psykiska problem och trauman. Jämförelsevis kan vi se att Hopkins & Hill 

(2010) studie visar att de ensamkommande barnen har ett starkt behov av att få hjälp med 

att bearbeta trauman. Slutsatser kan dras att det behövs en förbättring från vuxenvärldens 

sida när det gäller att hjälpa dessa barn att bearbeta trauman. Genom Montgomerys (2010) 

uppföljning av flyktingbarn från Mellanöstern kan vi se att resultatet tyder på att antalet 

trauman före ankomsten till det nya landet är en prediktor för senare psykiska problem, som 

kan kvarstå många år. Vi anser därför att de ensamkommande barnen så snart som möjligt 

efter ankomsten till Sverige bör få behovsanpassad hjälp med att bearbeta psykiska problem 

och trauman.  

Ensamkommande ungas behov av ett fortsatt socialt och psykiskt stöd långt efter flytten till 

Sverige poängteras i Wallin & Ahlströms (2005) studie. Integrering har visat sig ta lång tid 

och många mår dåligt även efter att de har fått permanent uppehållstillstånd och bott i 

Sverige i flera år. Detta kan vi jämföra med resultaten från Höjer & Sjöbloms (2011) studie, 

som visar att det finns ett stort behov av ett långvarigt socialt stöd hos utsatta grupper av 

unga. Ett tryggt socialt nätverk och stöd från signifikanta vuxna gör det lättare för ungdomen 

att bli självständig och våga lita på sig själv i processen att bli vuxen. Slutsatser vi kan dra är 

att de ensamkommande unga behöver ett socialt stöd som är långvarigt och verksamma inom 

det sociala arbetet bör arbeta utifrån detta. 

I de fem olika artiklarna efterfrågas det generellt mer forskning i ämnet ensamkommande 

barn och hur vi ska arbeta för att på bästa sätt tillgodose barnens behov. Något som är 

anmärkningsvärt är bristen på vetenskapligt grundad forskning gällande god man och 

dennes roll för de ensamkommande barnen. Mycket forskning kring barn och ungas trauman 

och behovet av psykiskt stöd finns, det finns även en del forskning kring behovet av stöd i 
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integreringen och i det sociala. Relationen till god man och vilken roll och funktion god man 

fyller i olika sammanhang för de ensamkommande unga får anses vara oerhört lite 

uppmärksammad i forskningssammanhang. Vår studie kan bidra till att öka kunskaperna 

kring relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga. Vi anser att detta är 

ett nödvändigt forskningsområde för att öka förståelsen och arbeta för att förbättra 

uppdraget.  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Vi har valt att knyta an vår studie till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv, för 

att beskriva de ensamkommande ungdomarnas situation och problematisera den gode 

mannens roll. Vi har även valt att använda Antonovskys teori om känslan av sammanhang för 

att förklara ungdomarnas känslomässiga behov.  

3.1 Ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
För att belysa den gode mannens roll på de olika strukturella nivåerna samt för att få en 

helhetsbild av vilken betydelse de olika systemen har i den unges liv använder vi Urie 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Bilaga B). Det är en systemteoretisk modell där 

människans utveckling grundar sig på samspelet mellan individen och miljön. Individen och 

dennes egenskaper utgör kärnan av modellen. Kontexten och tiden är viktiga faktorer för hur 

utvecklingen gestaltar sig (Bronfenbrenner, 1979).  

Utvecklingsprocessen är ständigt pågående under hela livet, den påverkas av de relationer 

individen har i sin närmaste miljö samt i större sociala och samhälleliga sammanhang. 

Teorin poängterar vikten av att se till det totala sammanhanget och förstå hur individen 

påverkas av förändringar på de olika systemnivåerna. Systemen som Bronfenbrenner (1979) 

talar om är mikro-, meso-, exo-, makro- och kronosystemet.   

Mikrosystemet är kärnan där individen befinner sig. Kärnan utgörs av individens närmaste 

miljö samt den roll individen har i olika sammanhang över tid. Skola, familj, kamrater och 

fritidsaktiviteter är viktiga delar på denna systemnivå (Bronfenbrenner, 1979). 

Relationerna och kopplingarna mellan individen och de olika mikrosystemen kallar 

Bronfenbrenner(1979) för mesosystem. Mesosystemet kan därmed vara familj, skola, 

kamrater och andra betydelsefulla relationer.  

Exosystemet innebär interaktion med samhället på lokal nivå. Individen agerar inte direkt i 

detta system, istället är det exosystemet som påverkar individen genom de miljöer han 

befinner sig i (Bronfenbrenner, 1979).  Exempel kan vara ekonomiska, politiska och religiösa 

system i samhället. 
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Makrosystemet är enligt Bronfenbrenner (1979) det abstrakta mönster som samhället följer. 

Han menar att det finns en mall eller grund som vi alla utgår från. Systemet utgörs av 

kulturella, sociala, legala, ekonomiska, politiska, utbildningsmässiga strukturer som konkret 

uttrycks på mikro-, meso- och exonivå. Detta vedertagna mönster skapar enligt 

Bronfenbrenner (1979) en gemensam grund för människors roller och handlande i samhället.   

Kronosystemet menar Bronfenbrenner (1979) upphöjs till en dimension över makrosystemet 

eftersom det syftar till livsförlopp och historiska sammanhang. De förhållanden som bidrar 

till psykosocial utveckling förändras över tid och kronosystemet tar upp betydelsen av 

samspelet mellan individens psykosociala utveckling och de historiska förändringar som sker 

i samhällsstrukturen. 

För de ungdomar som kommit ensamma till Sverige innebär det en separation från den värld 

och de samhällssystem de känner till. Ankomsten till Sverige innebär även att ungdomen har 

lämnat sina trygga nätverk i mikrosystemen och att han befinner sig i en helt ny kontext och i 

nya sammanhang. Händelser under flykten och upplevelser i hemlandet kan även vara 

bidragande orsaker till att systemen som Bronfenbrenner(1979) beskriver rubbas och inte 

längre fungerar. När systemen är ur funktion är det förståeligt att individen lättare drabbas 

av en kris. 

Bronfenbrenner(1979) menar att det är viktigt att se helheten i det utvecklingsekologiska 

systemet, alla komponenter är betydelsefulla då de samverkar regelbundet och ömsesidigt. 

Om någon del i systemet förändras kommer det att påverka systemet i helhet. 

3.2 Känsla Av Sammanhang 
Med känsla av sammanhang menar Antonovsky (2005) att den upplevda känslan av 

sammanhang är central för både barn och vuxna när det gäller att möta och hantera 

svårigheter i livet. Känsla av sammanhang (med den svenska förkortningen KASAM) utgörs 

av tre viktiga komponenter och grundar sig i ett salutogent perspektiv då den fokuserar på 

det friska, det som fungerar och motverkar problem. Individens liv är alltid förankrat i sin 

närmiljö och samhället. Livet är en process fylld med svårigheter och stresssorer som måste 

handskas med, ge innehåll och mening. Att lyfta upp individens motståndskrafter eller 

resurser är en avgörande fråga för att denne ska uppleva och känna att livet är i balans trots 

varierande omständigheter. Detta är vad Antonovsky kallar för hälsans mysterium.    

Antonovsky(2005) menar att det är nödvändigt för individen att förstå sig själv och sin 

omgivning.  Att upplevelsen av att livets gång är förutsägbar och strukturerad istället för 

slumpmässig och kaosartad skapar en känsla av begriplighet, vilket är den första 

komponenten. 

Vidare menar Antonovsky(2005) att för att individen ska kunna hantera olika situationer och 

motgångar i livet krävs det att han eller hon upplever sig ha tillräckligt med resurser och stöd 

för detta. Resurserna kan finnas inom barnet i form av personliga egenskaper, men de kan 

även finns i barnets omgivning och då utgöras av betydelsefulla relationer. Höga värden av 
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hanterbarhet, vilket är den andra komponenten, stärker enligt Antonovsky(2005) individen 

så att denne lättare tenderar att ta sig igenom svårigheter i livet. 

Meningsfullhet är den tredje viktiga komponenten i teorin och innebär att individen upplever 

delaktighet i det som sker. Att han ser sig själv som en aktör och känner att livets motgångar 

är värda att kämpa för. 

Slutsatsen av Antonovskys (2005) resonemang är att om omgivningen och tillvaron upplevs 

som begriplig, hanterbar och meningsfull av människan så ökar också känsla av 

sammanhang.  Ju högre känsla av sammanhang desto bättre förutsättningar för att handskas 

med livets svårigheter och motgångar. 

Antonovsky(2005) menar att det salutogenetiska synsättet främst kan förstås genom risk- 

och friskfaktorer. Känslan av sammanhang är central för att individen ska kunna hantera 

stressorer i livet. På så vis upprätthålls individens hälsa både fysiskt och psykiskt. Enligt 

Antonovsky(2005) är stressorer det som individen upplever som svårigheter i livet, en 

livserfarenhet som skapar obalans. Dessa stressorer påverkar känslan av sammanhang vilket 

också påverkar individens förutsättningar för att hålla sig frisk. Ett begrepp som används är 

generella motståndsresurser (GMR) vilket han menar har en betydande roll eftersom dessa 

motverkar stressorer och hjälper individen uppnå en starkare känsla av sammanhang. GMR 

kännetecknas av alla de faktorer som ger individen kraft att bekämpa stressorer i vardagen. 

Exempel på generella motståndsresurser är sociala, materiella och biologiska faktorer så som 

nätverk, ekonomi och jag-styrka. De generella motståndsresurserna ökar begripligheten för 

stressorerna vilket på sikt skapar en stark känsla av sammanhang (Antonovsky 2005).  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ forskningsmetod med inspiration från hermeneutiken har valts, då syftet med 

studien är att undersöka relationen mellan ensamkommande afghanska pojkar och gode män 

till ensamkommande ungdomar. Bryman (2002) menar att den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpar sig då det centrala är att fånga upp intervjupersonernas 

upplevelser och tolkningar av den sociala verkligheten. Anledningen till att studien 

inspirerats av hermeneutiken är att studien beskriver hur människor uppfattar verkligheten 

och samtidigt görs tolkningar av detta för att få en förståelse. Enligt Gilje & Grimen (1992) 

kan hermeneutiken ses som en relevant metod för forskning inom samhällsvetenskaperna, då 

den är förenad med tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen, som exempelvis 

beteendemönster och värderingar. Intervjuerna som genomförts har baserats på en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga A), då vi utgick från formulerade intervjufrågor, som 

syftade till att besvara studiens frågeställningar. Samtidigt såg vi fördelar med att 
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intervjuprocessen var flexibel. Enligt Bryman (2002) öppnar en flexibel intervjusituation upp 

för ytterligare kompletterande frågor och information som annars inte hade framkommit. En 

abduktiv ansats har använts i uppsatsen. Abduktiv ansats innebär enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) att det från början finns en teoretisk förförståelse, som under uppsatsens 

gång justeras och anpassas allt eftersom det empiriska materialet växer fram. Då vi från 

början hade en systemteoretisk förförståelse kändes Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori som en naturlig utgångspunkt för studien. Under 

undersökningens gång kunde vi även koppla vårt empiriska material till Antonovskys (2005) 

teori, då vi ansåg att känsla av sammanhang hade betydelse för de ensamkommande unga.  

4.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner får anses vara ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

(2002) utgörs av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Vi hade 

sedan tidigare en kontakt inom socialtjänsten i en liten kommun i Mellansverige. Denna 

person hjälpte oss att få kontakt med fyra ensamkommande afghanska pojkar och fyra 

verksamma gode män i kommunen. Genom att gå ut med en intresseförfrågan på det 

kommunala boendet där pojkarna bor samt sända ut en intresseförfrågan till samtliga gode 

män för ensamkommande barn fick vi respondenter som tackade ja till att delta, efter att ha 

fått information om studiens syfte och genomförande. Förutsättningarna för att de 

ensamkommande pojkarna kunde delta var att de var över 15 år gamla, detta på grund av 

etiskt ställningstagande. Vi hade en uppfattning om att det skulle vara pojkar från samma 

land. I denna kommun är gruppen av afghanska pojkar överrepresenterad bland 

ensamkommande barn, därav föll sig valet naturligt.  

4.3 Datainsamling och genomförande 
Totalt genomfördes åtta enskilda semi-strukturerade intervjuer, varav fyra med 

ensamkommande afghanska pojkar i åldrarna 16-17 år och fyra med verksamma gode män 

för ensamkommande barn. Intervjutiden med gode män var i genomsnitt ca 45 minuter per 

intervju och två av dessa hölls i respektive god mans hem, medan de övriga två hölls i en 

lånad lokal på det kommunala boendet för ensamkommande barn. Intervjuerna med 

ungdomarna tog i genomsnitt ca 30 minuter och dessa skedde i en lokal på boendet. I 

övervägandet om vi skulle intervjua pojkarna var för sig eller tillsammans såg vi flest fördelar 

med att intervjuerna skedde enskilt. Dels för pojkarnas del, för att det kan vara känsligt att 

uttrycka sina åsikter inför andra och det kan vara svårigheter att låta alla komma till tals vid 

intervjuer i grupp. Men också för vår egen skull då det, enligt Bryman (2002) underlättar vid 

en senare transkribering av inspelningarna. 

Samtliga intervjuer spelades in, för att sedan transkriberas så snart som möjligt efter varje 

genomförd intervju. Detta för att inte missa något viktigt som framkom under intervjuerna 

samt för att underlätta analysarbetet av materialet. Vi var noga med att få samtycke till 

inspelningen från samtliga respondenter. Bryman (2002) poängterar vikten av samtycke ur 
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ett etiskt perspektiv. De fyra intervjuerna med de ensamkommande afghanska pojkarna 

genomfördes med hjälp av telefontolk, för att pojkarna och vi som intervjuade skulle förstå 

varandra till fullo. Tolken som användes var auktoriserad tolk. Det bör dock påpekas att 

telefontolk eller annan form av tolkning där informationen kommer i andra hand kan 

påverka samtalet och även transkriberingen. Varje intervju inleddes med en kort information 

kring syftet med studien samt etiska överväganden. I intervjusituationen var en av oss 

ansvarig för intervjufrågorna och den andra satt med som observatör. Det som observerades 

var kroppslig kommunikation hos intervjupersonen och vilka känslor som förmedlades under 

intervjun. Exempelvis om intervjupersonen var öppen, tillmötesgående, reserverad eller 

tveksam noterades detta. Nämnvärda noterade observationer är att tre ungdomar förmedlar 

en lite försiktig men tillmötesgående känsla vid intervjuerna. Dessa tre ser glada ut och 

skrattar lite när de beskriver relationen till sin goda man och vad de brukar göra när de ses. 

De förmedlar en allmänt positiv inställning.  En av de fyra pojkarna ger intryck av att vara lite 

stressad, detta beror på att han ska iväg på fritidsaktiviteter direkt efter intervjun. Svaren blir 

därmed väldigt snabba och korta. Observationerna av de gode männens kroppsliga 

kommunikation anses inte vara användbar för att på relevant sätt besvara frågeställningarna.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Som tidigare nämnts transkriberades ljudupptagningarna från intervjuerna ordagrant. Fyra 

intervjuer transkriberades per författare och det skrivna materialet kontrollerades sedan via 

ytterligare en avlyssning, då vi bytte ljudfiler och skrivet material med varandra. Det skrivna 

materialet granskades sedan av oss tillsammans och för att få ett mer lätthanterligt och 

sammanfattande resultat använde vi oss av meningskategorisering utifrån empiriskt material 

och frågeställningar som analysmetod. Kvale & Brinkman (2009) menar att genom 

meningskategorisering koncentreras essensen i det insamlade materialet och irrelevant 

information sållas automatiskt bort. Först gjordes en sortering av de ensamkommande 

afghanska pojkarnas svar i kategorierna deras beskrivning av hur kontakten rent praktiskt 
är utformad och deras upplevelser och åsikter rörande relationen. Sedan delades de gode 

männens svar in i tre kategorier; deras beskrivning av uppdraget, deras relation till den 
unge samt deras reflektioner och åsikter kring uppdraget. Detta gjorde att vi lättare kunde 

framhålla relevanta svar för studiens frågeställningar och vi kunde se att inga nya teman dök 

upp. Vi plockade sedan ut intressanta citat för studiens problemområde ur det material vi fått 

fram genom meningskategoriseringen. Citaten är redigerade på så vis att när respondenten 

upprepar sig ersätts det med denna symbol (…) för att underlätta för läsaren. I citaten 

förekommer även symbolen … vilken innebär att det blir en kortare paus i respondentens 

svar. 

4.5 Etiskt ställningstagande 
Etiska överväganden och beslut under studiens gång grundar sig främst på etiska principer 

som gäller för svensk forskning enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser 
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människor (SFS 2003:460). En etisk egengranskning har även gjorts i samförstånd med vår 

handledare.   

Deltagare i studien är anonyma och inga uppgifter som kan komma att röja deras identitet 

har lämnats ut. Inte heller någon personlig data som intervjupersonerna lämnat har 

beskrivits på ett sätt som gör att de kan identifieras i uppsatsen. Kravet på konfidentialitet 

har beaktats för alla deltagare, uppgifter om deltagare har förvarats på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Information gällande projektet lämnades till 

intervjupersonerna innan studien påbörjades, bland annat hur studien går till, syftet med 

studien samt att deltagandet baseras på frivillighet. Samtliga deltagare tillfrågades före 

intervjusituationen och gav muntligt samtycke till att medverka i studien. Information om att 

de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta studien gavs före varje intervju.  

Eftersom studien innebär att barn under 18 år intervjuats har vi tagit hänsyn till särskilda 

regler och omständigheter, enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460). Kravet för att de ensamkommande afghanska pojkarna kunde delta var att 

de var minst 15 år gamla, eftersom det då inte krävs något samtycke från vårdnadshavare. 

Ungdomarna har blivit informerade vid flera tillfällen för att ha möjlighet att förstå vad 

forskningen innebär. Samtliga ungdomar har fått lämna muntligt samtycke i samband med 

den korta information som varje intervju inleddes med. Detta eftersom vi då använde oss av 

telefontolk och den unge kunde få studiens syfte och genomförande förklarat för sig på sitt 

modersmål.  

5 RESULTAT  

Nedan följer en sammanställning av de resultat som framkommit under intervjuerna med 

fyra ensamkommande afghanska pojkar som bor på ett boende för ensamkommande barn 

och fyra gode män till ensamkommande barn. Först presenteras pojkarnas upplevelser av att 

ha en god man och hur de ser på relationen. Sedan redogörs de gode männens upplevelser av 

sitt uppdrag och relationen till ensamkommande unga. Alla namn som anges i uppsatsen är 

fiktiva.  

5.1 Hur upplever de afghanska pojkarna relationen till sina gode män? 
Vi har valt att sortera resultaten från intervjuerna med pojkarna i tre nedanstående 

kategorier, då dessa tillsammans syftar till att besvara frågeställning 1; hur upplever de 
afghanska pojkarna relationen till sina gode män? 
De afghanska pojkarna som intervjuats har vi döpt om till Hamid, Amir, Tamin och Ali. 
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5.1.1 Bakgrundsinformation 

Pojkarna uppger att de är mellan 16 och 17 år gamla och har varit i Sverige i ett till ett och ett 

halvt års tid. En allmän beskrivning är att de har blivit tilldelad en god man i 

ankomstkommunen, för att sedan byta god man när de kommit till vistelsekommunen. Tiden 

från att de kom till Sverige till att de blivit tilldelad en god man varierar enligt pojkarna 

mellan en vecka och upp till en månad, de flesta uppger att de fått vänta en månad på att få 

en god man.  

5.1.2 Pojkarna beskriver kontakten  

Pojkarna uppger att de får bra hjälp av sina gode män och att de tycker det är bra att ha en 

god man. Exempel på saker de säger sig få hjälp med är kontakt med myndigheter och allt det 

praktiska kring deras ekonomi, så som att ordna med bankkort, ID-kort och fakturor. På 

frågorna tycker du att du får bra hjälp av din gode man och vad hjälper god man till med 

svarar Hamid: ”Ja min gode man är bra. Ja alltså god man är bra på alla sätt, han hjälper 
till på alla sätt och vis… Som om det är någonting med fakturor eller mitt ID-kort så fixar 
god man det.” 

Pojkarna berättar att de inte har några särskilt bestämda tider när de ska träffa sina gode 

män, det sker vid behov. Om det inte är något speciellt som sker i den unges liv kommer god 

man och hälsar på på boendet minst varannan vecka. En allmän uppfattning hos pojkarna är 

att de träffar sina gode män tillräckligt ofta och att de finns tillgängliga vid behov.  

På frågan vad de brukar göra när de ses uppger samtliga pojkar att de oftast sitter och pratar 

på boendet, men Amir säger att de ibland hittar på fritidsaktiviteter tillsammans: ”Vi sitter 
och pratar, om jag behöver pengar får jag det. Är det nåt jag vill säga till min gode man 
kommer han hit, om det är papper från Migrationsverket eller andra ärenden kommer god 
man hit och fixar allt.” 

När vi ställer frågan om de använder tolk vid träffarna med sina gode män är svaren 

enhälliga. Tolk användes alltid i början när de kom till Sverige, sedan mer sporadiskt och i 

dagsläget används det bara vid samtal där innebörden är viktig, till exempel när det gäller 

myndighetsfrågor: ”För det mesta nej, men ibland beställer han tolk, om det är nåt viktigt.” 

(Tamin) 

5.1.3 Pojkarnas upplevelser av relationen 

Alla pojkar uppger att de har förtroende för sina gode män och att de kan anförtro sig till dem 

gällande nästan vad som helst. På frågan om de känner sig trygga i relationen med sin gode 

man är svaret ja. Vi frågar om de kan förklara hur de ser på relationen med sina gode män, 

frågan är svår att förstå varpå vi frågar om de skulle jämföra sin gode man med en kamrat, en 

familjemedlem eller annat. Några pojkar säger att de ser sin gode man som en familjemedlem 

medan andra pojkar upplever sin gode man som en förälder: ”Ja alltså den gode mannen är 
bra, den gode mannen är som föräldrar, så som de gör det är precis som föräldrar.” (Ali) 
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Inställningen till att bli tilldelad en god man när man kommer ensam till Sverige är 

övervägande positiv hos pojkarna, ingen nämner något som de tycker är negativt med att ha 

en god man. Någon säger att han kände sig mindre ensam i Sverige efter att han fick en god 

man, en annan pojke berättar att det positiva med god man är att man får hjälp med så 

många olika saker. Saker som är svåra att göra själv eftersom man inte vet hur det fungerar 

och man inte kan språket. Vissa pojkar jämför flera gånger sina gode män med föräldrar och 

menar att det positiva med att ha god man är att de finns där, på samma sätt som föräldrar 

gör: ”Det är bra. Det har fördelar, som en vårdnadshavare, som en förälder, som hjälper på 
alla sätt och vis. Och alltså, pratar och visar hur man ska göra.”(Tamin) 

Vi frågar om pojkarna har någon generell uppfattning om vad andra på boendet tycker om att 

ha en god man. De flesta säger att de inte vet det, att vi får fråga dem själva vad de tycker. 

Några tror att alla på boendet tycker att god man är bra att ha. Amir säger att god man är en 

viktig person i hans liv och att han tror det är så för de andra pojkarna på boendet också:  

Amir: Det är bra att ha god man vet du. 

Intervjuare: Delar de andra killarna den uppfattningen tror du? 

Amir: Ja alla! vi har ingen annan än god man som kommer hit och hälsar på oss. 

5.2 Hur upplever de gode männen sitt uppdrag och relationen till 
ensamkommande unga? 

Resultaten från intervjuer med gode män har delats in i fyra nedanstående kategorier, då 

kategorierna tillsammans syftar till att besvara frågeställning 2; hur tolkar gode män sitt 
uppdrag? De fyra gode män som intervjuats har döpts om till Kalle, Olle, Selma och Mia. 

5.2.1 Bakgrundsinformation  

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de har haft uppdrag som god man åt 

ensamkommande barn sedan boendet öppnade i kommunen. De har eller har haft flera 

uppdrag samtidigt, somliga har haft tre till fyra uppdrag samtidigt. 

På frågan om hur det kommer sig att de valt att bli god man svarar samtliga att de av ren 

tillfällighet såg en annons om att kommunen sökte gode män åt ensamkommande 

flyktingbarn. Någon berättar om livet som nybliven pensionär och ett behov av att fylla 

tillvaron med någonting. Några uttrycker sin vilja att göra gott för samhället och hjälpa till. 

Kalle beskriver en vilja att hjälpa ungdomar och att utöva en aktiv handling för att motverka 

den främlingsfientlighet som idag genomsyrar samhället: 

Ja jag tyckte, jag ville göra någon bra insats för ungdomar. Jag har ju själv flera vuxna 
barn som är ganska tätt och de var ungdomar allihop ett tag. Alltså jag ömmar väldigt 
mycket för barn, ungdomar överhuvudtaget (...) också tycker jag i det här som det var förra 
hösten när det var mycket främlingsfientligt och det här främlingsfientliga partiet kom in i 
riksdagen. Så, så känner jag att det är viktigt att det finns människor som visar att man inte 
tycker så. Då tyckte jag att det här var en aktiv handling och att jag kan gärna ta tag i den 
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biten och välkomna i alla fall ett ensamkommande barn från ett annat land. Jag kände att 
det var ett lagom åtagande för att man är positiv till invandring, kan man säga.  

5.2.2 Hur uppdraget är utformat 

De flesta beskriver att grundkriterierna för att bli god man är att man inte ska finnas med i 

belastningsregistret eller ha ekonomiska skulder eftersom uppdraget innebär att man ska 

vara en god förebild och även handha pojkarnas ekonomi. Men en av de gode männen 

beskriver kompetenskraven för att bli god man så här: ”Kunskap om hur samhället fungerar 
i stort och rätt inställning. Det är inte mycket mer man behöver. Viljan att hjälpa någon.” 

(Mia) 

När vi frågade om de som gode män har några speciella riktlinjer att följa i sitt arbete med de 

ensamkommande barnen fick vi inte något tydligt svar. Intervjupersonerna hänvisar till sina 

grunduppgifter som gode män och återkopplar till deras överförmyndare som de menar styr 

vad de ska göra. Selma pratar dock om barnperspektivet och att hela tiden utgå ifrån barnets 

bästa: ”Jag har den riktlinjen att jag måste göra för barnets bästa, jag måste hela tiden 
tänka vad är det som är för barnets bästa. ”  

Intervjupersonerna berättar att de fick delta i en introduktionskurs innan de påbörjade sina 

uppdrag. Kursen var speciellt ämnad för deras uppdrag kring ensamkommande flyktingbarn 

från Afghanistan och Somalia. Introduktionen upplevdes givande och intressant. Det 

framkommer även att de har uppföljning med överförmyndaren ungefär en gång i kvartalet. 

Majoriteten av de gode männen tycker sig ha ganska god insyn i de lagar som gäller för de 

ensamkommande barnen. När vi frågar om de tycker att lagarna är tydliga svarar de flesta att 

de tycker att de är det. Mia menar dock att tydligheten skulle öka om Barnkonventionen 

gjordes till en lag i Sverige: 

Jag skulle vilja ta upp att den här barnkonventionen, att den skulle bli en lag. Det är bara en 
rekommendation eller nånting idag.(...) ja, jag skulle tycka att man stärker barnens 
rättigheter… det skulle vara lättare att åberopa till barnkonventionen om Sverige hade 
skrivit den som en lag. Och bryta mot lagen det går inte men när det bara är sån här så kan 
man inte åberopa på samma sätt. 

5.2.3 Relationen till pojkarna 

Tolk användes alltid den första tiden efter att pojkarna kom till Sverige, på grund av 

asylprocessen och att pojkarna inte kunde det svenska språket. Idag när pojkarna har 

permanent uppehållstillstånd används tolk sällan i vardagliga samtal, endast om det är något 

viktigt där det inte finns utrymme för missuppfattningar. En allmän uppfattning hos de goda 

männen är att det finns svårigheter att kommunicera med pojkarna via tolk. En del undviker 

helst att använda tolk eftersom det känns onaturligt och stelt med ytterligare en person i 

rummet. 

Hur en god man ser till att de ensamkommande barnens behov blir tillgodosedda uppfattades 

olika. En uppfattning är att det först och främst är viktigt att se hur barnet mår och se till att 

läkarundersökning utförs. Sedan är det viktigt att barnet får en meningsfull tillvaro med 
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skola, omvårdnad, stöd och fritidsaktiviteter och det är den gode mannens uppgift att se till 

att barnet får detta. Flera gode män pratar om att företräda barnet i asylprocessen, att 

tillvarata barnets rättigheter. Somliga menar att nu när asylprocessen är över handlar det 

mestadels om att se till barnets skolgång och ekonomi. För att hålla reda på vad som ingår i 

uppdraget, hur mycket som ska göras för att tillgodose barnens behov, har man enligt Olle en 

dialog med överförmyndaren om vad man får betalt för att göra som god man: 

 

Vi har ju gjort massa saker på fritiden ändå. Det blir ju så att man ändå blir lite kompisar 
och tycker att, men det är inte det riktiga god mansuppdraget… Vi ska egentligen inte gå in 
och göra så mycket sociala, inte så där trevligt mysigt utan det blir mer att man åker ner och 
säger att, en del håller ju i pengarna så att de inte kan ha ett konto (...) Då är det ju gode 
mannens sak att kanske träffas och nu får du hundra kronor eller nu får du portionera ut 
som fickpengar.  

Ytterligare ett perspektiv på hur god man ser till att de ensamkommande ungas behov 

tillgodoses ges av Kalle:  

För behoven är ju olika. Jag har ju två pojkar och bara på dem så skiljer det sig jättemycket 
mellan. Och en del bara att man lyssnar och sen försöker man se till att dem mår bra. Att de 
har det bra. Och ibland så får man ju höja rösten också gentemot myndigheter eller mot 
barnet ifråga. Ja, det är väl det. Man ska väl fungera som en pappa. 

Hur tät kontakten är mellan gode män och de ensamkommande unga varierar, det finns inga 

bestämmelser för hur ofta de ska träffas. Vissa gode män uppger att de har tagit med den 

unge till sitt hem och låtit dem träffa deras familjer vid ett par tillfällen, men det vanligast är 

att de gode männen hälsar på på boendet. Träffarna sker ungefär 1-3 gånger i månaden. 

De gode männens arbete för att barnen ska känna sig trygga i relationen varierar en del. En 

person berättar att vissa gode män bjuder hem de unga på exempelvis middag för att skapa 

förtroende och en relation, men det tycker intervjupersonen skulle kännas obekvämt att göra. 

I stället menar intervjupersonen att en trygg och bra relation handlar om att hitta 

gemensamma intressen och att man gör lite extra utöver det som ligger i god manskaps 

uppdraget. Vikten av att vara en trygg vuxen förebild för dessa ungdomar samt att ha tydliga 

regler och samtidigt visa att man bryr sig om den unge poängteras av Kalle: 

Ibland säger jag bara att ”jag tänker på ditt bästa” när jag skäller på honom så säger jag 
liksom att det är inte det att jag bannar dig utan det är ditt bästa som jag menar. Om han till 
exempel skolkar från skolan och jag säger att du måste gå i skolan, du kan inte vara hemma 
utan du lär dig inte och sådana saker. Och då säger jag jamen det är ditt bästa som jag 
tänker på. 

5.2.4 Reflektioner kring uppdraget 

Majoriteten av de gode männen upplever att de har stöd i sitt god manskap från sin 

uppdragsgivare, stöd från socialtjänsten, överförmyndaren samt från personalen på boendet. 
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Kalles uppfattning är att han känner stöd ibland, men inte alltid och att det främsta stödet 

kommer från kommunen, inte från överförmyndaren, samt att stödet finns om man som god 

man efterfrågar det: 

Överförmyndaren har jag egentligen inte så mycket att göra med eller kontakt med utan det 
är ju kommunen, socialen… Ja stöd och stöd, man får ju söka det stöd man behöver. För det 
är ju det som är det viktiga, det är många saker man inte kan eller vet riktigt vad man ska 
göra och det finns ju alltid någon som man kan fråga och det ska man inte dra sig för att 
göra heller. 

På frågan tycker du att det är tydligt vad som förväntas av dig som god man svarade endast 

Selma att hon tycker det är tydligt i dagsläget: ”Ja, för det är ju det... Att man är en juridiskt 
god man. Det är ju de juridiska ärenden som jag ska hjälpa till med så att han får de 
rättigheterna, grabben då som jag har.”  

Den allmänna uppfattningen hos de gode männen är att det inte är tydligt vad som förväntas 

av dem. Vissa menade att det även är otydligt för andra aktörer, exempelvis boendet, vad den 

gode mannen egentligen ska göra. Endast en av de gode männen beskriver sig själv som en 

förälder, i övrigt är den allmänna uppfattningen att god man inte är som en förälder, utan att 

rollen som god man är mer formell och till största del handlar om juridiska åtaganden. Det 

framkommer en uppfattning om att det är boendepersonalens uppgift att ta på sig 

föräldrarollen för dessa ungdomar. Flera gode män säger att de tror att det finns olika 

uppfattningar om hur gode män i allmänhet tolkar sitt uppdrag, om de ser sig som en 

förälder eller som en mer juridisk hjälp för de ensamkommande ungdomarna. Det 

framkommer också att det i kommunen är svårt att få tag på särskilt förordnade 

vårdnadshavare när ungdomarna har fått permanent uppehållstillstånd. Detta gör att de 

gode männen stannar kvar, men deras uppdrag upplevs luddigt eftersom de inte längre 

företräder barnet i en asylprocess.  

Samtliga gode män tycker att det är viktigt att de ensamkommande barnen och ungdomarna 

blir tilldelade en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Här beskrivs 

vikten av att ha hjälp med att söka asyl och att ha ett stöd genom hela asylprocessen, vikten 

av att ha stöd i samhället, någon som förklarar hur det fungerar och någon som för barnens 

talan i kontakten med myndigheter. Mia poängterar att det inte bara är för rättssäkerheten 

som de bör bli tilldelade en god man så snart som möjligt, utan även för att de ska känna sig 

trygga: ”Det blir ju en trygghet för dem, att ha en god man, när de inte har vare sig 
föräldrar och vad som har hänt dem förut då innan de kom hit. Så det blir ju en trygghet 
för dem.” 



18 

6 ANALYS  

De resultat som får anses viktiga att lyfta upp för att besvara studiens syfte och 

frågeställningarna är de afghanska pojkarnas beskrivningar av hur de upplever relationen till 

sina gode män samt de gode männens upplevelser av sitt uppdrag och relationen till 

ensamkommande unga.  

6.1 Koppling till teoretiska perspektiv 
Då resultaten pekar på att den gode mannen utgör en betydelsefull relation för de 

ensamkommande afghanska pojkarna kan vi med stöd av Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori lyfta upp på vilka olika sätt relationen är betydelsefull. Resultaten 

visar även att de gode männen i studien upplever sin roll som otydlig i vissa fall samt att de 

upplever sitt uppdrag och relationen till ensamkommande unga på olika sätt. Även i detta 

resultat finner vi stöd i Bronfenbrenners teori.  

Om samtliga samhällsbärande system har raserats, vilket kan vara en realitet under kriget 

eller i den konkreta situationen för flyktingar, finns endast individen ensam kvar i centrum 

av den ekologiska modellen. I sådana fall är det livsviktigt för individen, i vårt fall för det 

ensamkommande barnet, att möta och ha möjligheter att integrera sig så fort det är möjligt i 

mottagarlandet. Det nya samhället blir det nya ekologiska systemet. Denna process har ett 

tvärdimensionellt innehåll som å ena sidan riktar sig till en praktisk integreringsprocess och 

å andra sidan till att uppnå ett mänskligt, subjektivt och känslomässigt fungerande liv. För 

att det här skall fungera på ett optimalt sätt behövs ett mera omfattande stöd. Den gode 

mannen får anses spela en viktig roll i denna process.  

För ungdomen, som är i stort behov av att bygga upp ett nytt ekologiskt system är den gode 

mannen ett omfattande stöd i processen. På mikro/mesonivå kan vi genom våra resultat se 

att pojkarna tycker att god man är en trygghet och en relation som de placerar i det närmsta 

nätverket. Det sociala stöd som god man utgör handlar, enligt pojkarna inte bara om att lösa 

praktiska problem, utan även att finnas där som en stabil vuxen att anförtro sig åt. De gode 

männen beskriver en uppfattning av att på mikro/mesonivå fungera som en förälder och stå 

för både gränssättande och omtanke. Resultatet visar en överensstämmande beskrivning från 

de ensamkommande pojkarna och från de gode männen av hur viktig god man är i relationen 

mellan de olika mikrosystemen (mesosystemet). I stället för vårdnadshavare är det god man 

som utgör kontakten med exempelvis skola, socialtjänst och andra viktiga aktörer i den unges 

liv. En väsentlig del i den gode mannens roll är enligt studiens resultat även att finnas med 

som ett stöd i integreringen, då de förklarar för den unge hur samhället fungerar i stort. Detta 

kopplas till exonivå eftersom det är där integrationsprocessen sker. Till exo- och 

makrosystemet kan vi koppla den andra beskrivningen, som gode män ger, av uppdraget. 

Rollen som syftar mer till det juridiska åtagandet och att finnas med i asylprocessen för att på 

ett rättssäkert sätt bevaka den unges rättigheter. Resultatet visar att de ensamkommande 

afghanska pojkarna upplever det juridiska stödet från de gode männen som betydelsefullt.    
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Den gode mannen interagerar i de ensamkommande afghanska pojkarnas samtliga 

utvecklingsekologiska system, men genom att anta olika roller i olika sammanhang.  

Våra resultat visar på att de ensamkommande afghanska pojkarna upplever relationen till 

sina gode män som betydelsefull, detta kopplar vi till Antonovskys (2005) teori om känsla av 

sammanhang. Eftersom resultatet visar att god man upplevs som ett stöd i olika former, kan 

vi koppla detta till att god man är med och bidrar till en starkare känsla av sammanhang hos 

ungdomarna. Faktorer som ökar den unges känsla av begriplighet skulle till exempel kunna 

vara en god kommunikation mellan den unge och dennes gode man. Den gode mannens roll 

får anses vara oerhört viktig för att göra ungdomens tillvaro begriplig och hjälpa denne att 

förstå vad som sker och varför. Det är väldigt mycket kring den juridiska biten med 

asylprocessen som kan vara svår för ungdomarna att förstå, varför det tar så lång tid innan 

beslut fattas till exempel, de är i behov av en vuxen som förklarar och stöttar upp. För att öka 

den unges känsla av hanterbarhet bör den gode mannen vara en utmärkt resurs och ett stöd 

om det är en person som den unge känner ett stort förtroende för. Att ha tillräckligt stöd i 

nätverket kan göra att livet känns mer hanterbart för dessa ungdomar. Att inte ha kontroll 

över sitt eget liv, inte förstå vad som sker och hela tiden känna att man är utlämnad åt 

myndigheter kan göra att den unge drabbas av känslor av meningslöshet. Det gäller inte bara 

i asylprocessen, utan egentligen i alla främmande situationer i det nya landet. Det är därför 

viktigt att barnet får förklarat för sig vad som sker och varför det är på ett visst sätt, för att 

tillvaron ska kunna upplevas som meningsfull. Genom att skapa en förståelse för hur 

samhället fungerar och finnas till som en trygg vuxen att lita på för de ensamkommande 

afghanska pojkarna kan vi koppla detta till att de gode männen medverkar till att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Eftersom våra resultat visar att god man upplevs som en betydande relation i de 

ensamkommande afghanska pojkarnas nätverk kan vi se denne som en generell 
motståndsresurs (GMR). Antonovsky (2005) menar att GMR har en betydande roll då de 

hjälper till att motverka svårigheter i livet samt bidrar till att öka känsla av sammanhang. 

Med Antonovskys teori som grund kan vi anta att det är viktigt att de generella 

motståndskrafterna väger tyngre än stressorerna hos de ensamkommande ungdomarna. Det 

är oerhört viktigt att skapa trygghet i asyllandet, därför behövs det, på organiserad nivå, 

skapa arenor där de goda sociala relationerna etableras och upprätthålls. Det kan vara den 

gode mannen som ger den trygghet och det skydd som den ensamkommande unge saknar i 

det nya landet. Om ensamkommande ungdomar upplever att det som sker har en mening och 

även kan se positiva värden i livet borde det enligt Antonovskys teori öka deras förmåga att 

hantera negativa händelser. För en positiv utveckling behöver ungdomarna känna att de 

förstår varför de befinner sig i det sammanhang de gör, de behöver känna att de har 

möjlighet att påverka sin situation och att det är meningsfullt att kämpa för en bra framtid. 

Eftersom de ensamkommande ungdomarna inte har några föräldrar eller annan legal 

vårdnadshavare som ger detta stöd så får det anses ingå i det nya samhällets organisering för 

deras mottagande och integrationsprocess där god man spelar en viktig roll.  

I bemötandet är det viktigt att inte enbart se de ensamkommande unga som offer, utan att 

även uppmärksamma deras egna tillgångar och styrkor. Trots att dessa pojkar har gått 
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igenom många svårigheter fortsätter de att kämpa för att bygga upp en ny tillvaro, det 

salutogena perspektivet syftar till att fokusera på dessa styrkor.  

6.2 Koppling till tidigare forskning 
I vår studie framkommer det att relationen till god man upplevs betydelsefull eftersom det är 

en trygg vuxen som de unga känner förtroende för. Detta kan kopplas till Newbigging & 

Thomas (2001) forskning, som tar upp vilka egenskaper de asylsökande barnen själva tycker 

är viktiga i mötet med personer inom det sociala arbetets profession. Att vara snäll, tolerant, 

förtroendeingivande samt förstående i mötet upplevdes viktigt.  

Vikten av juridiskt stöd för de ensamkommande afghanska pojkarna är ett resultat som lyfts 

fram i vår studie, då det visat sig att god man spelar en betydande roll som juridiskt stöd. 

Newbigging & Thomas (2001) menar med sin forskning att varje barn ska ha rätt till juridiskt 

stöd, eftersom det är viktigt för barnet att förstå vad som sker i asylprocessen. 

Vår studie pekar på att god man spelar en betydande roll när det gäller att vara ett socialt 

stöd för de ensamkommande afghanska pojkarna. Detta kan kopplas till Hopkins & Hills 

(2010) studie, som lyfter upp att de ensamkommande barnen har ett starkt behov av att få 

socialt stöd. Även forskning av Wallin & Ahlström (2005) pekar på att det sociala stödet för 

ensamkommande barn och unga är viktigt. De menar att behovet av socialt och psykiskt stöd 

kvarstår även efter permanent uppehållstillstånd och efter att ha bott flera år i Sverige. Detta 

eftersom integrering sker gradvis under lång tid. Höjer & Sjöblom (2011) menar med sin 

studie av utsatta grupper av unga, som varit placerade i samhällsvård att det är oerhört 

viktigt med ett fungerande socialt nätverk och stöd från stabila vuxna för att dessa ungdomar 

lättare ska kunna bli självständiga. För att bättre klara övergången från ung till vuxen menar 

Höjer & Sjöblom (2011) att det behövs ett fortsatt socialt stöd. Resultaten i vår studie visar att 

de ensamkommande afghanska pojkarna upplever god man som en trygg vuxen i det närmsta 

nätverket, jämförelser görs med en förälder. Även de gode männen poängterar vikten av att 

vara ett socialt stöd för de ensamkommande unga.      

7 DISKUSSION  

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan ensamkommande afghanska pojkar 

och gode män. Studiens frågeställningar är ”hur upplever de afghanska pojkarna relationen 

till sina gode män?” och ”hur upplever de gode männen sitt uppdrag och relationen till 

ensamkommande unga?”. Studien uppfyller syftet, då intervjuer gjorts med 

ensamkommande afghanska pojkar och gode män till ensamkommande barn där frågor har 

ställts gällande relationen. Den första frågeställningen får anses besvarad då resultat visar på 

att de ensamkommande afghanska pojkarna upplever relationen till sina gode män som 

betydelsefull, i olika sammanhang. Även den andra frågeställningen är besvarad med resultat 



21 

som pekar på att de gode männen i studien upplever sitt uppdrag och relationen till 

ensamkommande unga på olika sätt. 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet pekar på att relationen mellan de ensamkommande afghanska pojkarna och deras 

gode män är mycket betydelsefull och att det finns ett behov hos pojkarna av att ha denna 

kontakt i det närmsta nätverket. Relationen har visat sig vara betydelsefull på olika sätt och i 

olika sammanhang, framförallt som ett socialt och juridiskt stöd men också som en del i 

integrationsprocessen. Det sociala stödet handlar om att pojkarna får hjälp med att handha 

sin ekonomi men också att de har en trygg vuxen som de känner förtroende för. Eftersom 

pojkarna står utan föräldrar är den gode mannen en länk mellan pojkarna och samhället, 

exempelvis för att stötta upp i barnets skolgång och se till barnets bästa. På samma sätt som 

en förälder förklarar god man för de ensamkommande ungdomarna hur samhället fungerar 

och är uppbyggt, därför får god man även ses som en viktig del i pojkarnas 

integrationsprocess. I asylprocessen är det juridiska stöd, som god man utgör, av största vikt 

eftersom de bevakar och tillvaratar den unges rättigheter. 

Då studiens resultat visar att den gode mannen är en viktig person för de ensamkommande 

afghanska pojkarna, samt att denne spelar olika roller i olika sammanhang i ungdomarnas liv 

finns det stöd att hämta i forskningen. Den tidigare forskningen belyser att barn och unga 

som kommer ensamma, eller på andra sätt är utsatta är i stort behov av olika typer av stöd. I 

Newbigging & Thomas (2001) forskning framkommer att det juridiska stödet är oerhört 

viktigt, Hopkins & Hills (2010) studie poängterar barnens behov av ett socialt stöd, Wallin & 

Ahlström (2005) pekar på ett långt socialt och psykiskt och Höjer & Sjöblom menar att stöd 

från stabila vuxna och ett fungerande socialt nätverk är viktigast. Med våra resultat menar vi 

att för att tillgodose de ensamkommandes behov krävs det att se till en helhet, inte bara 

stötta upp i ett visst sammanhang, det måste finnas behovsanpassade stöd från olika håll, i 

olika sammanhang. Vi kopplar detta påstående till Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori. Där kan vi få en djupare förståelse för hur olika typer av stöd 

påverka den unge på mikro-, meso-, exo-och makronivå, alla delar är betydelsefulla eftersom 

de samverkar regelbundet och ömsesidigt. Ett helhetstänk och ett mångsidigt stöd är 

nödvändigt för att dessa unga ska kunna bygga upp ett nytt utvecklingsekologiskt system. För 

praktisk tillämpning av resultaten i det sociala arbetet på individnivå är det viktigt med 

behovsanpassat stöd, att lyssna och ta hänsyn till den enskilde individen och inte behandla 

ensamkommande barn och unga som en homogen grupp. Ur ett salutogent perspektiv är det 

även viktigt att lyfta upp pojkarnas egna styrkor och resurser när det gäller det professionella 

bemötandet. För att pojkarna ska utvecklas positivt bör vi i det sociala arbetet bejaka och 

värdesätta deras egna tillgångar istället för att se dem som offer.  

Studiens resultat tyder även på att god manskapet för ensamkommande barn är tydligt när 

det gäller uppdragets formella utformning, då det rent teoretiskt finns lagar, regler och 

riktlinjer att följa. Dock talar resultaten för att det praktiska arbetet kan upplevas otydligt, då 

det kan vara oklart vilken roll man som god man ska ha i dessa barns liv. Det bör lyftas upp 
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att studiens resultat pekar på två olika synsätt gällande hur god man upplever sitt uppdrag 

och relationen till de ensamkommande unga. Å ena sidan beskrivs rollen som förälder, där 

den gode mannen står för stöd i integrationen, gränssättande, förtroende och trygghet i livet. 

Å andra sidan finns bilden av att god manskapet endast handlar om juridiska åtaganden och 

inte att gå in i en föräldraroll. Tyngdpunkten läggs på asylprocessen, att vara ett juridiskt 

stöd fram tills dess att asylärendet är avslutat och beslut har tagits. Det är denna bild som 

beskrivs i lagstiftningen om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429), då 

uppdraget upphör att gälla i samband med att den unge får permanent uppehållstillstånd och 

en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts. Enligt studiens resultat råder det brist på 

särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket innebär att de gode männen hänger kvar trots att 

asylprocessen är avslutad och deras egentliga uppdrag likaså. På organisations och 

samhällsnivå menar vi att det finns behov av att förtydliga den gode mannens roll och arbete. 

7.2 Metoddiskussion 
Med hjälp av semistrukturerade intervjuguider uppfylls syftet med studien eftersom studiens 

frågeställningar har besvarats. Enligt Bryman (2002) ska rätt metod väljas för att uppnå 

syftet med studien och därmed uppnå hög validitet, det som från början var tänkt att 

undersökas ska stämma överens med det som undersökts och studien ska ge svar på 

övergripande frågeställningar. Det finns en styrka i att använda en kvalitativ 

forskningsmetod med inspiration från hermeneutiken, eftersom det vi undersöker är 

människors upplevelser och tolkningar av den sociala verkligheten. Detta ska i sin tur 

generera en ökad förståelse för på vilka sätt dessa ensamkommande afghanska pojkar och 

gode män till ensamkommande barn upplever och formulerar vikten av deras relation. För 

vår del får teorin anses utgöra en stark grund, som kan styrka studiens resultat. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig på att vi ansåg oss behöva en viss flexibilitet i 

intervjusituationen. Vi ville vara säkra på att våra frågeställningar besvarades, samtidigt som 

vi ville att intervjusituationen skulle upplevas bekväm och öppen. Efter att vi slutfört 

insamlingen av det empiriska materialet såg vi att en triangulering hade kunnat användas, 

för att dubbelkontrollera våra resultat från intervjuerna med till exempel enkäter. Bryman 

(2002) menar att triangulering som metod ökar tillförlitligheten i resultaten, jämfört med att 

endast använda sig av kvantitativ eller kvalitativ metod.  

7.3 Etikdiskussion  
Viktigt under studiens gång har varit att ta hänsyn till de ensamkommande afghanska 

pojkarnas situation och ålder. Det har varit viktigt för oss att endast låta pojkar över 15 år 

delta i studien. En etisk egengranskning har skett och etiska överväganden i studien grundar 

sig på Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Dock bör 

hänsyn tas till att pojkarna befinner sig i viss beroendeställning, när studiens resultat tolkas.  
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8 SLUTSATSER 

De fyra ensamkommande afghanska pojkarna upplever att god man utgör en viktig relation i 

deras närmaste nätverk. Slutsatsen att god man fyller olika betydande funktioner i olika 

sammanhang kan dras. Den allmänna uppfattningen hos dessa ungdomar är att relationen är 

av positiv art och att den gode mannen har en betydande roll när det gäller att ge ett socialt 

och juridiskt stöd samt i integrationsprocessen. En annan slutsats som kan dras är att 

uppdraget som god man tolkas på olika sätt. I studien förekommer en tolkning att god man 

ska stå för den trygghet och det stöd som en förälder annars utgör, det förekommer även en 

tolkning av att god manskapet endast handlar om att företräda den unge juridiskt samt vara 

ett stöd i asylprocessen. 

Resultatet får anses ha relevans för att förstå hur deltagarna i studien upplever relationen 

mellan ensamkommande afghanska pojkar och gode män. Trots att studiens urval är så pass 

litet och endast representerar en liten grupp i en mindre kommun, bekräftar den andra 

studieresultat som beskriver vikten av sociala relationer för integrationsprocessen och 

konstruktion av individens individuella och sociala identitet. 

Ytterligare forskning gällande den gode mannens roll i relation till de ensamkommande 

ungas behov är nödvändig, eftersom våra resultat samt tidigare forskning pekar på att det 

finns en otydlighet kring hur uppdraget tolkas i praktiken.  

För att förbättra uppdraget som god man föreslår vi därför en ökad tydlighet kring vad 

uppdraget ska innebära, det krävs att lagen stämmer bättre överens med det praktiska 

arbetet.  
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BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 1 

Frågor till de ensamkommande afghanska pojkarna 

Inledande frågor 
Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Hur lång tid efter att du kom till Sverige fick du en god man? 

Uppföljningsfrågor 
Tycker du att du får bra hjälp av din goda man? 

Hur ofta träffar du din gode man? (tycker du att det är tillräckligt?) 

Har du förtroende för din gode man? / Känner du att du kan anförtro dig åt din goda man? 

Kan du förklara hur du ser på er relation? 

Vad har din gode man hjälpt dig med? 

Vad brukar ni göra när ni ses? 

Har du och god man tillgång till tolk när ni träffas? 

Känner du dig trygg i relationen med din gode man? 

Vad är positivt med att ha en god man? 

Vad är negativt med att ha en god man? 

Har du någon uppfattning om vad andra ensamkommande tycker om att ha en god man? 
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INTERVJUGUIDE 2 

Frågor till gode männen 

Inledande frågor 
Hur länge har du haft uppdrag som god man? Åt hur många barn? 

Hur kommer det sig att du är god man? 

Vilka kompetenskrav ställs för att bli god man? 

Har du några riktlinjer att följa i ditt arbete som god man? 

Uppföljningsfrågor 
Har du som god man tillgång till någon introduktion/utbildning/kompetensutveckling från 

din uppdragsgivare? 

Känner du att du har stöd från din uppdragsgivare? 

Tycker du att det är tydligt vad som förväntas av dig som god man? 

På vilket sätt ser god man till att de ensamkommande barnens behov blir tillgodosedda? 

Hur kommunicerar ni? (tolk?) 

Finns det riktlinjer för hur ofta ni ska träffas? Hur ofta träffas ni? 

Hur arbetar du som god man för att barnet ska känna sig trygg i er relation? 

Varför tror du det är viktigt att barnen blir tilldelad god man så snart som möjligt efter 

ankomsten till Sverige? 

Känner du till vilka lagar och regler som gäller för ensamkommande barn? 

Tycker du att de är tydliga? 

Är du nöjd med ditt uppdrag? 

Är det något du skulle vilja ändra på gällande ditt uppdrag? 
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Bilaga B 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system 

 

 

Bild: Bronfenbrenner (1979) vidareutvecklad av Sara Karlsson & Veronica Viström 

Mikrosystemet är kärnan där individen befinner sig. Den utgörs av individens närmaste 

miljö, exempelvis skola, familj, kamrater och fritidsaktiviteter.  

Mesosystemet består av relationer mellan individen och de olika mikrosystemen. 
Mesosystemet kan därmed vara relationer till exempelvis familj, skola, kamrater. 

Exosystemet innebär interaktion med samhället på lokal nivå. Individen agerar inte direkt i 

detta system, utan påverkas genom de miljöer han befinner sig i. Exempel kan vara 

ekonomiska, politiska och religiösa system i samhället. 

 

 Makrosystemet är det abstrakta mönster som samhället följer. Systemet utgörs av 

kulturella, sociala, legala, ekonomiska, politiska, utbildningsmässiga strukturer som konkret 

uttrycks på mikro-, meso- och exonivå. Detta vedertagna mönster skapar en gemensam 

grund för människors roller och handlande i samhället.  

Text: Bronfenbrenner (1979) 

Individ 
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