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SAMMANFATTNING 
 
Ensamkommande barn som söker asyl som politiska flyktingar är allt mer 

förekommande. Den mest avgörande perioden för de ensamkommande barnen är den 

tid då de anländer till Sverige och hur de då tas emot. Den gode mannen är en av de 

personer som de träffar vid ankomsten och är en viktig och uppskattad person för de 

ensamkommande barnen. Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse 

för vad ensamkommande barn anser vara betydelsefullt i relationen till den gode 

mannen under asylprocessen. Data har samlats in genom nio semistrukturerade 

intervjuer. Insamlad data har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet har visat att en god relation till den gode mannen är betydelsefull för 

ensamkommande barn. Det har även framkommit att studiedeltagarna önskar att gode 

män ska ha tidigare erfarenhet som gode män när de åtar sig ett uppdrag, att den gode 

mannen bör vara tillgänglig, att denne ska se uppdraget som en mer informell relation 

samt att de ska fungera som ersättare för förälder/föräldrar. Studien har också visat att 

emotionellt stöd är betydelsefullt för de ensamkommande barnen. Slutsatsen av denna 

intervjustudie är att den gode mannen var en betydelsefull person i de 

ensamkommande barnens liv under asylprocessen där de fick praktiskt stöd men 

efterfrågade mer emotionellt stöd. Vidare förväntade de sig också att den gode 

mannen ska vara mer som en vän eller en förälder.  
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ABSTRACT 
 
It is increasingly common for unaccompanied minors to seek asylum as political 

refugees. The most crucial factors for unaccompanied minors are the time they arrive 

in Sweden and the manner in which they are received. As one of the people they meet 

on arrival, their legal guardian is both important and appreciated by unaccompanied 

children. The purpose of this study has been to gain a deeper understanding of what 

unaccompanied minors consider to be significant in relation to the legal guardian 

during the asylum process. Data were collected through nine semi-structured 

interviews of unaccompanied minors. Data were collected through nine semi-

structured interviews. These data were analyzed by qualitative content analysis. The 

results show that a good relationship with the legal guardian is significant for 

unaccompanied minors. The study found that participants wanted a legal guardian to 

be available, and for the legal guardian to see the mission as a relationship, to be 

informal, and to serve as a substitute for a parent/parents. It also emerged that 

emotional support is important for unaccompanied minors. The conclusion of the 

interview-based study was that the legal guardian was an important person in the 

unaccompanied minors’ lives during the asylum process. Besides receiving practical 

aid, the children asked for emotional support and expected that their legal guardian 

would be more like a friend or parent. 

 

Keywords: Unaccompanied minors, Legal guardian, Social support, Interpersonal 

Relations 
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BAKGRUND 

Definition av ensamkommande barn 

Enligt svensk lagstiftning anses alla människor som är under 18 år som barn 

(Utlänningslag 2005:716). Sveriges lag definierar ensamkommande barn som en 

person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som 

enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet. Bland ensamkommande 

barn ingår minderåriga som har kommit till Sverige med en nära anhörig, t.ex. far- 

och morföräldrar (Prop. 2005/06:46).  

Ensamkommande barn 

Det är alltmer förekommande att ensamkommande barn söker fristad som politiska 

flyktingar (Derluyn, Mels, & Broekaert, 2009). Det finns uppskattningsvis drygt 535 

miljoner barn som bor i länder eller områden där det pågår någon slags väpnad 

konflikt eller katastrof (UNICEF, 2017). År 2015 var cirka 65,3 miljoner människor 

tvångsplacerade i världen på grund av konflikt, förföljelse, våld eller brott mot 

mänskliga rättigheter. Cirka 54 procent av dessa är barn under 18 år. 

Uppskattningsvis 98 400 ensamkommande barn sökte asyl i 78 länder under 2015 och 

bland dessa länder mottog Turkiet, Sverige samt Tyskland flest andel ansökningar 

(UNCHR, 2016). Till Sverige sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Generellt sett 

är de flesta ensamkommande barn i åldrarna 13-17 år, och ungefär 18 procent av det 

totala antalet ensamkommande barn är flickor (Migrationsverket, 2017). 

Ensamkommande barn på flykt 

Ensamkommande barn är inte en homogen grupp, men många av dem har 

gemensamma erfarenheter av uppbrott från invand miljö, föräldrar och sociala nätverk 

(Backlund, Eriksson, Greiff, & Åkerlund, 2012; Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011; 

Stretmo & Melander, 2013). De flesta flyktingbarn har ofta utsatts för upplevelser 

som kan ha allvarliga effekter på deras mentala, fysiska och psykosociala hälsa, 

såsom väpnad konflikt, att vara offer för våld, att ha blivit vittne till våldsamheter 

samt att ha levt i rädsla, osäkerhet och misär (UNICEF, 2009). Många av barnen bär 

på erfarenheter av att vuxenvärlden har svikit dem (Brunnberg et al., 2011), och utan 
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beskyddande vuxna i sin närhet finns det risk för att barnen frihetsberövas, utnyttjas 

sexuellt eller blir offer för människohandel (Derluyn & Broekaert, 2008).  

Flyktens inverkan på barnens hälsa 

Barn som migrerar i tidig ålder utan stöd och skydd från föräldrar eller någon annan 

vuxen person, samt de barn som blivit utsatta för krigsrelaterat trauma och politisk 

förföljelse, uppger symtom som posttraumatisk stressyndrom (PTSD), depression, 

ångest, sömnsvårigheter, brist på självständighet, emotionella störningar samt 

beteendestörningar (Derluyn & Broekaert, 2007). Ensamkommande barn som 

separeras från sin sociala miljö och sina närstående har sämre välbefinnande samt ofta 

ett sämre emotionellt välmående och psykisk ohälsa (Derluyn & Broekaert, 2008). 

Ensamkommande barn som har upplevt många traumatiska händelser utvecklar i 

högre utsträckning känslomässiga problem. Detta är mer förekommande bland flickor 

(Derluyn & Broekaert, 2007). Att växa upp i ett hem med brist på trygghet och 

omsorg kan ha förödande konsekvenser för ett barns psykiska hälsa. Det kan leda till 

problem i relationer med andra barn och/eller vuxna (Arnetz & Ekman, 2013). 

Flertalet av barnen som kommer från konfliktområden med erfarenheter av flykt lever 

i en utsatt situation eftersom de redan saknar personer som har det primära ansvaret 

för att skydda deras fysiska och emotionella välbefinnande (Brendler-Lindqvist, 

2004).  

Socialt stöd 

Sociala nätverk och socialt stöd beskriver strukturer, processer och funktioner av 

sociala relationer. Det sociala nätverket refererar till det nät av sociala relationer som 

en individ omges av. Socialt stöd påverkar hälsan och är en av de viktigaste 

funktionerna i en social relation (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2015). För att individer 

ska kunna finna och behålla en personlig styrka är socialt stöd viktigt, inte minst i 

situationer av stress då det sociala stödet kan minska de eventuella ohälsosamma 

konsekvenserna som stressen kan generera (Thoits, 2011).  

 

Socialt stöd är ett heterogent begrepp och det finns flera sätt som det kan påverka 

fysisk och psykisk hälsa på. Det sociala stödet kan ges i form av bland annat 

emotionellt stöd, praktiskt stöd och informationsstöd. Även om dessa former av stöd 
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skiljer sig åt, kan det i praktiken vara svårt att särskilja dem. Stödet kan antingen 

upprätthålla välbefinnande och/eller främja anpassningen till olika viktiga händelser i 

livet (Glanz et al., 2015).  

 

I en relation är förtroende viktigt, och detta skiljer sig åt i sin utformning mellan det 

formella och det informella stödet. De formella stöden är mindre tillgängliga, mer 

byråkratiska, mindre personliga, samt upplevs som stigmatiserande, vilket är mindre 

lockande för många individer (Hernandez-Plaza, Alonso-Morillejo, & Pozo-Munoz, 

2005). Det formella sociala stödet anses vara av en enkelriktad natur, och utgörs ofta 

av myndigheter. Därför är de ömsesidiga mellanmänskliga relationerna viktiga, 

eftersom brist på ömsesidighet skapar negativa känslor samt påverkar individens 

självkänsla (Gleason, Iida, Bolger, & Shrout, 2003).  

Tillhandahållande av informell hjälp och stöd sker i invanda relationer som till 

exempel i relationer till familj och vänner, och den hjälp och stöd som ges bygger på 

förtroende. Kontakter i det informella sociala nätverket är oftast spontana och baseras 

på ömsesidig förståelse och tillit (Hernandez-Plaza et al., 2005). De har också 

betydande nivåer av kontinuitet och närhet för att underlätta ömsesidigt utbyte av 

tillgivenhet, information, material och andra typer av resurser. När individer behöver 

stöd brukar de vända sig till tillgängliga och tillförlitliga källor, och ofta till någon 

som är införstådd i deras situation. Denna hjälp innebär ofta en minimal emotionell 

kostnad och en minskad potentiell stigmatisering för individen. Sådant stöd ges ofta 

av närstående (Hernandez-Plaza et al., 2005).  

Ensamkommande barns behov av socialt stöd 

Det nya landet ett ensamkommande barn kommer till innebär en påfrestning där 

barnet måste lära sig ett nytt språk, en ny kultur, nya regler och en ny livsstil 

(Brendler-Lindqvist, 2004). I vissa fall bidrar detta till att den eventuella psykiska 

ohälsan förvärras (Bak & Brömssen, 2013). Därför är det betydelsefullt att barnets 

primära behov som mat, boende och tillit till sin omgivning tillgodoses vid ankomsten 

till mottagarlandet. För att barnet ska kunna ta sig vidare i livet är det av stor vikt att 

de skapar tillit till minst en vuxen person. När barnet har utvecklat tillit till den vuxna 

personen så betraktas denne som fostrare (Eide, 2000), och kan då hjälpa barnet att 

skapa mening och kontinuitet i sitt liv samt att kunna balansera upp sina känslor av 
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maktlöshet (Kohli, 2011). Barnet söker trygghet i sin nya miljö. Det många barn har 

ett stort behov av är att kunna känna stabilitet och att hitta sin plats i livet (Eide, 

2000), eftersom de kan uppleva att livet sätts i vänteläge under asylprocessen, vilket 

gör det svårt att planera för framtiden (Griffiths, 2014). För att barnen ska kunna bli 

självständiga är det viktigt att de har ett tryggt socialt nätverk och stöd från vuxna 

som är stabila (Höjer & Sjöblom, 2011). Det som är betydelsefullt för barnen är att 

vuxna kan ge dem en lugn och trygg tillvaro i den svåra situationen, samt att de kan 

känna empati från de vuxna, som är en mycket viktig del i arbete med barn (Angel & 

Hjern, 2004). Dessvärre blir många av barnens behov ofta ignorerade eller 

missförstådda av de som tillhandahåller tjänster för dem (Kohli, 2006). 

 

Hopkins och Hill (2010) undersökte vilka som var de främsta behoven för 

ensamkommande barn i Skottland. Resultatet visade att de praktiska behov som 

boende, information kring asylprocessen samt juridiskt stöd var det viktigaste. Även 

behov av stöd gällande mellanmänskliga dilemman samt hjälp med att bearbeta 

trauma var av stor betydelse. De ensamkommande barnen visade på en utomordentlig 

förmåga att hantera situationen de befann sig i, och ett starkt engagemang beträffande 

utbildning samt en kapacitet och vilja att sträva mot ett specifikt mål (Hopkins & Hill, 

2010). En ytterligare studie gjord av Newbigging och Thomas (2011) genomfördes i 

England, Wales och Nordirland. Dess syfte var att fastställa mätinstrument och 

modell på en god praxis inom det sociala arbetet med asylsökande barn. Resultaten 

visade att det viktigaste var kunna kommunicera med barnet på dennes språk. Vidare 

ansågs det även vara mycket viktigt med förtroende och att ha en bra attityd och att 

vara snäll, vänlig, öppen, tolerant samt förstående i mötet med barnen. Något som 

också lyftes fram var att varje barn behövde ha möjlighet att kunna förstå 

lagstiftningen och dess tillämpning när det gäller asylprocessen, och att det var viktigt 

att det förklarades vad som skedde, och varför (Newbigging & Thomas, 2011). 

Att utveckla en förtroendefull relation med ett ensamkommande barn tar tid och kan 

inte påskyndas eftersom barnet kan uppleva det som ett förhör. Det kan heller inte 

avslutas abrupt då en förlust av tillgivenhet kan vara svår för barnet att hantera (Kohli, 

2006). Eftersom barnet ofta saknar möjligheten, kontrollen och makten att kunna 

påverka sin situation, finns det en rädsla hos denne att bli övergiven, vilket är svårare 

att hantera än rädslan att bli dödad eller skadad (Elmeroth & Häge, 2009). Känslor av 
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ensamhet, ovisshet, sårbarhet och tomhet är något som är vanligt bland 

ensamkommande barn. Detta utgör en risk då t.ex. ensamhet är en riskfaktor som 

påverkar individers fysiska och psykiska hälsa (Hawkley et al., 2008). Barnen har 

också svårt att etablera kontakt med nya människor (Backlund, Eriksson, von Greiff, 

Nyberg, & Åkerlund, 2014; Bak & Brömssen, 2013).  

Gode män för ensamkommande barn 

Godmanskapet är en roll som i generella fall tilldelas människor som inte kan ta 

ansvar för sig själva eller förvalta sin egendom (Sveriges Domstolar, 2005). 

Lagstiftningen om gode män för ensamkommande barn skiljer sig från den generella 

lagstiftningen, eftersom det är föräldrabalken kap 11, 12§, 13§ som tillämpas vid 

tillsättande av gode män. Gode män skall agera i angelägenheter som hör till 

vårdnadshavares och förmyndares uppgifter för att kunna tillförsäkra att barnet får en 

trygg tillvaro under deras första tid i Sverige. Barnens alla intressen ska täckas av den 

gode mannen, så väl juridiska och ekonomiska som personliga (Prop. 2005/06:46).  

Den gode mannen ska tillsättas snarast för ett ensamkommande barn efter det att 

denne anlänt till Sverige. Ansvaret för att tilldela den gode manen ligger hos 

överförmyndaren i kommunen där barnet är bosatt. Gode män ska vara rättsinnade, 

kunniga och i övrigt adekvata. De bör ha nödvändig kunskap om barns behov av 

omsorg och skall kunna bevaka de ensamkommande barnens intresse samt tillgodose 

barnets rättsliga, sociala och psykologiska behov under asylutredningen (Prop. 

2005/06:46).  

Enligt regeringens proposition (2005/06:46) ska ett barns gode man ha regelbunden 

kontakt med barnet, deras boende, och med deras skola för att se till att detta fungerar 

tillfredsställande för barnet, samt engagera sig i de frågor som uppstår under 

asylprocessen. Hen ska ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar, och 

den gode mannen ska även ta hänsyn till barnets synpunkter och åsikter i enlighet 

med deras ålder och mognad. Ett av de centrala uppdragen är att ge råd, stöd och att 

stärka barnets ställning genom att vara dess företrädare. Däremot har inte den gode 

mannen ansvar för barnets dagliga tillvaro. För att den gode mannen ska kunna utföra 

sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att hen lägger ned den tid som 

krävs och inte åtar sig alltför många uppdrag samtidigt. Det uppdrag som den gode 
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mannen åtar sig skall vara en temporär lösning i väntan på att barnet ska få besked om 

huruvida deras asylansökan beviljas eller inte.  När barnet väl har fått besked om 

permanent uppehållstillstånd (PUT) upphör uppdraget. Därefter ska socialnämnden 

anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till domstol (Prop. 2005/06:46).  

Godmanskapet ett otydligt uppdrag 

För många av de gode männen är uppdraget oklart. Det saknas tydliga regler om vad 

uppdraget innebär, så det blir snarare en tolkningsfråga för de gode männen (Freij, 

2014; Ortfeldt & Schagerberg, 2011). Många gode män saknar utbildning och 

information i asyl- och uppehållstillståndsfrågor (Akasereh, 2011; Ortfeldt & 

Schagerberg, 2011; Rimsten, 2006; Socialstyrelsen, 2013) och efterfrågar utbildning i 

kultur, kulturmöten och kulturella skillnader för att kunna utföra ett bra jobb med de 

ensamkommande barnen. Även överförmyndaren, som är ansvarig för de gode 

männen, saknar ofta kunskap om vad godmanskapet för ensamkommande barn 

innebär (Rimsten, 2006). 

Den gode mannen är en viktig och uppskattad person för ensamkommande barn 

(Andersson, 2010; Backlund et al., 2012; Freij, 2014; Stretmo & Melander, 2013) och 

har en avgörande roll i mottagandet i det nya landet (Socialstyrelsen, 2013). 

Otydligheten i regelverket gällande godmanskapet innebär att en del lägger mer tid 

och arbete på barnen än vad som ryms i deras uppdrag (Freij, 2014; Ortfeldt & 

Schagerberg, 2011; Socialstyrelsen, 2013; Stockholms Stadsmission, 2015). I och 

med att många av barnen jämför sina gode män med varandra vilket leder till att 

avundsjuka uppstår mellan barnen (Freij, 2014). Det förekommer också att gode män 

inte följer uppdraget på ett bra sätt och är okontaktbara. Barnen kan inte alltid räkna 

med att få de bidrag som de har rätt till, att få tillgång till den hälso-sjuk- och 

tandvård de behöver eller att få möjlighet att gå i skolan (Stockholms Stadsmission, 

2015). Detta i sin tur leder till att godmanskapet fungerar olika bra från fall till fall 

(Backlund et al., 2012). Det nuvarande systemet kan liknas vid ett lotteri, gällande 

kvaliteten på hur gode män utför sitt jobb och därmed hur de tillgodoser barnets 

behov. Systemet som finns i dagsläget är inte rättssäkert och många av barnens behov 

tillfredsställs inte (Stockholms Stadsmission, 2015). Detta kan vara problematiskt för 

det ensamkommande barnet som redan befinner sig i en utsatt situation, då detta blir 
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ännu mer påtagligt när relationen till den gode mannen inte fungerar (Stretmo & 

Melander, 2013).  

 

Vidare är det viktigt att den gode mannen är medveten om vad hens roll består i och 

att hen inte agerar som en förälder, eftersom det krävs att den gode mannen är 

professionell och företräder barnet på ett korrekt, lagenligt och opartiskt sätt (Schéele 

& Strandberg, 2015). Samtidigt finns det gode män som tar sig an rollen som förälder 

till barnet (Ortfeldt & Schagerberg, 2011). En del av barnen har beskrivit relationen 

till den gode mannen liknande den till en förälder och som en ömsesidig relation som 

är lik den till vänner och släkt (Andersson, 2010; Schmidt, 2006; Stretmo & 

Melander, 2013). 

Vikten av förmyndarskap för ensamkommande barn 

Barn som reser på egen hand är utsatta som människor. Avsaknaden av en 

omtänksam, skyddande person och det trauma som barnen kan ha upplevt kan ha en 

förödande påverkan på dem (Andersson, 2010; Separated Children in Europe 

Programme, 2009). För att säkerställa detta krävs det särskilda resurser, samt ett 

genomarbetat (Derluyn & Broekaert, 2008) och professionellt mottagande (Backlund 

et al., 2012).  

 

Det är viktigt hur ensamkommande barn bemöts i mottagarlandet (Hessle, 2009). Den 

mest avgörande perioden för barnen är den tid då de anländer till Sverige och hur de 

då tas emot (Brendler-Lindqvist, 2004). Det är essentiellt att ingen diskrimineras på 

något sätt och att de erbjuds särskilt skydd och stöd efter ålder och/eller kön. Barnets 

bästa ska vara vägledande i alla faser av mottagandet, inklusive i att en barnvänlig och 

säker utredning ska genomföras av kvalificerade tjänstemän (Nilsson, 2008). Ett bra 

stöd i mottagarlandet är oerhört viktigt för de ensamkommande barnen, och 

förmyndarskap är en nödvändighet och en användbar funktion för att effektivt kunna 

skydda dem (Backlund et al., 2012) och stödja deras emotionella välbefinnande 

(Derluyn & Broekaert, 2007).  
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Problemformulering 

Många av de internationella studier som har gjorts om ensamkommande barn är 

kvantitativa studier, där fokus legat på barnens psykiska hälsa. Barnens sårbarhet har 

då främst kopplats till traumatiska erfarenheter i hemlandet i kombination med 

frånvaro av stöd från föräldrar, men också till att själva situationen som asylsökande 

kan vara traumatisk. Vidare har dessa studier visat att livsvillkoren och stödet under 

den första tiden i det nya landet kan få en avgörande betydelse för barnens framtida 

hälsa och utveckling. I Sverige fyller gode män en viktig funktion för 

ensamkommande barn, och de har en central betydelse för dem under asylprocessen. 

Det saknas dock forskning som beskriver vad barnen själva anser vara betydelsefullt i 

relationen till den gode mannen utifrån en svensk kontext. Denna kunskapsbrist 

innebär att det saknas en djupare förståelse för de ensamkommande barnens behov, 

och därmed vad som ska ingå i den gode mannens uppdrag. Med bättre kunskap om 

detta kan den gode mannens roll utvecklas så att barnen får det stöd de behöver under 

asylprocessen, vilket skulle öka både deras fysiska och psykiska välmående, och deras 

hälsa. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad ensamkommande barn 

anser vara betydelsefullt i relationen till den gode mannen under asylprocessen. 

METOD 

Design 

Examensarbetet har en explorativ design med en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie 

kan ge en bred och noggrann beskrivning av det fenomen som ska undersökas. Målet 

med en kvalitativ studie är att kunna fånga upp och ta del av upplevelser och ge dem 

mening, samt att skapa nya insikter inom området (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Urval 

Urvalet av deltagare gjordes från en population som bestod av ensamkommande barn 

i åldrarna 16-22 år, vilka hade kommit till Sverige mellan åren 2011 till 2015. Urvalet 

pågick från månaden oktober år 2015 till juni år 2016. Samtliga studiedeltagare var 

under studiens genomförande bosatta i Stockholms län. Totalt medverkade nio 
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ensamkommande barn i studien, varav tre stycken var flickor och sex stycken var 

pojkar. Urvalet skedde med så kallat snöbollsurval, som är en urvalsmetod som 

används när det är svårt att finna deltagare till en studie (Polit & Beck, 2016).  

Inklusionskriterierna var följande: personerna skulle vara mellan 16-25 år, inneha 

PUT, tala samt förstå svenska och inte längre ha någon gode man.  

Datainsamlingsmetoder 

Insamling av data skedde via individuella djupintervjuer med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) som var studiespecifik, med frågor vars 

avsikt var att besvara studiens syfte samt att få information om studiedeltagarnas 

bakgrund. Intervjuguiden innehöll öppna frågor. En semistrukturerad intervju innebär 

att intervjuprocessen blir mer flexibel. Frågorna kan komma i olika ordning och 

intervjupersonerna får större frihet att utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Innan datainsamlingen genomfördes en pilotintervju, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan öka intervjuguidens kvalité och förbättra forskarens 

intervjuteknik. Pilotintervjun ingick i studien. 

Tillvägagångssätt 

Ansvariga för följande organisationer kontaktades via Facebook: Ensamkommandes 

Förbund Stockholm, Sveriges Ensamkommandes Förening, Nätverket nyanlända barn 

och ungdomar i Stockholm, Rädda Barnen och Stockholms Stadsmission. 

Informationsbrev (se bilaga 1) om studiens syfte tilldelades via Facebook med 

förhoppning om att ansvariga för dessa organisationer skulle vara behjälpliga med att 

rekrytera deltagare till studien. De som önskade att delta i studien kunde själva ta 

kontakt med studieansvariga. Därmed behövde ingen utomstående ha kännedom om 

eventuellt deltagande. En studiedeltagare rekryterades på detta vis. Parallellt med 

detta förmedlades information om studien samt efterfrågan om deltagare via olika 

sociala nätverk. Detta resulterade i att två gymnasielärare vidarebefordrade 

information om studien till tre personer vardera. En person som tidigare hade arbetat 

med ensamkommande barn vidarebefordrade informationen till fem personer via 

Facebook. 
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Totalt kontaktades tolv personer; nio av dem kom sedan att delta i studien och tre 

valde att inte att delta av okända anledningar. Av de tre som inte deltog i studien 

visade en av dem först intresse, men när tid och plats skulle bestämmas så valde 

denne att inte svara och kontaktades därefter inte ytterligare. De andra två svarade 

aldrig på meddelanden via Facebook, och kontaktades därmed inte något mer. De 

återstående nio personerna kom att inkluderas i studien. 

 

Intervjutillfällena låg utspridda under åtta månader. Frågorna skickades i förväg till 

två studiedeltagare som önskade att ta del av dem innan intervjun. Intervjuerna skedde 

enskilt i lokaler tillhörande skolor, bibliotek eller sjukhus. Intervjuerna spelades in. 

Därefter transkriberades och analyserades innehållet. Intervjuerna varade som kortast 

i 13 minuter, och som längst i 32 minuter. Den genomsnittliga längden var 23 

minuter. I samband med intervjun fick studiedeltagarna varsin biobiljett som tack för 

deras deltagande.  

Forskningsetiskt övervägande 

Hänsyn har tagits till de fyra etiska huvudkrav för god forskning; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta utfördes genom att studiedeltagare fick både skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte, upplägg och dess etiska aspekter innan intervjuerna. 

Samtycke (se bilaga 2) inhämtades skriftligt och muntligt och studiedeltagarna 

försäkrades om att deltagandet i studien var frivillig och informerades om att de 

närsomhelst kunde avbryta intervjun och sitt deltagande i studien, och likaså att 

intervjuer och personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Det inspelade 

materialet har behandlats med sekretess, vilket innebär att materialet har förvarats på 

ett säkert sätt så att det var oåtkomligt för obehöriga personer. Varje studiedeltagare 

och intervju fick ett kodnummer. Därefter upprättades en kodlista, där koden 

kopplades till studiedeltagarens namn. Även kodlistan och intervjuerna har förvarats 

på skilda platser på ett säkert sätt. Transkribering och redovisning av resultaten är 

anonyma. De inspelade intervjuerna och kodlistan kommer att raderas när 

föreliggande arbete är godkänt. Eftersom uppsatsen är inom ramen för en 

högskoleutbildning har ingen etikprövning gjorts eller behövts (Prop. 2007/08:44). 

Däremot har en noggrann etisk diskussion förts.  
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Bearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för textanalys för att kunna lyfta de 

olika upplevelserna. Denna metod har utvecklats med fokus på att hantera stora 

mängder med text och att tolka och analysera intervjuer. Data transkriberades, 

granskades och analyserades enligt en analysmetod utvecklad av Graneheim och 

Lundman (2004). Detta skedde i flera steg. Inledningsvis lästes texten i sin helhet, 

upprepade gånger, för att få en övergripande förståelse för innehållet. Därefter lästes 

texten på nytt, och meningar och fraser som var relevanta för att besvara syftet 

markerades. Detta gav så kallade meningsbärande enheter, vilket beskrivs som en 

mening eller ett stycke som hålls samman av sitt innehåll och kontext. 

Meningsbärande enheter minimerar risken för fragmenterande citat. Enheterna 

kondenserades sedan, vilket innebar att texten kortades ned med innehållet bibehållet. 

De nedkortade meningsenheterna kodades, och därefter grupperades materialet i olika 

underkategorier efter deras likheter. Därefter grupperades underkategorierna i olika 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kondenserades, kodades samt 

grupperades i underkategorier och kategorier.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under- 
kategori 

Kategori 

Dom som ska jobba som 

gode man måste ha mer 

erfarenhet, eller hur dom 

ska kontakta barn. 

Den gode 

mannen måste 

ha erfarenhet, 

och veta hur de 

ska kontakta 

barnen 

Den 

gode 

mannen 

ska vara 

erfaren 

Erfarenhet 

hos den 

gode 

mannen  

Förväntningar 

på den gode 

mannen 

 

RESULTAT 

Studiedeltagarna var i åldrarna 16, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 22 och 22 år. Medelåldern 

var 18,5 år. Studiedeltagarna fick vänta mellan en vecka till fyra veckor innan de blev 

tilldelade gode män, och tiden som de hade gode män varierade mellan tre till sex 
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månader.  De träffade sina gode män alltifrån en gång i veckan till en gång var fjärde 

månad. Ingen av studiedeltagarna bytte gode man under asylprocessen och ingen av 

dem hade samma gode man.  

Resultaten presenteras som två kategorier: ”Förväntningar på den gode mannen” och 

”Den gode mannen bör agera som en förälder”, med tillhörande underkategorier (se 

tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatet, indelat i kategorier och underkategorier  

Kategorier Förväntningar på den gode 
mannen 

Den gode mannen bör 
agera som en förälder 

Underkategorier Den gode mannen bör kommunicera 

tydligt och ge tydlig information 

Personlig relation  

Den gode mannen ska vara 

tillgänglig och delaktig  

Emotionellt stöd 

Den engagerande gode mannen  

 

Förväntningar på den gode mannen  

Resultatet visar på betydelsen av att den gode mannen bör vara tydlig i sin 

kommunikation och information eftersom de saknade en del information om den gode 

mannens uppdrag. Det som också var av betydelse var att gode mannen ska vara 

tillgänglig under asylprocessen och delaktig. De efterfrågade engagerade gode män. 

Den gode mannen bör kommunicera tydligt och ge tydlig information 

Studiedeltagarna uttryckte viss rädsla inför mötet med den gode mannen, eftersom de 

aldrig hade hört talas om det begreppet i sina hemländer. Enligt studiedeltagarna så 

fick de inte tillräckligt med information i samband med det första mötet med den gode 

mannen och vad dennes roll innebar för dem under asylprocessen. Oftast var det 

första mötet med den gode mannen kort. De som fick otillräckligt med information 

lärde sig, successivt under asylprocessen, vad rollen som den gode mannen innebar, 

utifrån vad denne kom att göra för dem, såsom att vara behjälplig med att ansöka om 
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legitimation, ordna med bankärenden etc. Att få tydlig information om den gode 

mannens uppdrag, på ett lättförståeligt sätt, var enligt studiedeltagarna viktigt. 

 

… jag fick inte tillräckligt mycket mer information liksom. Jag visst inte vad 

han [gode mannen] skulle göra vad han [gode mannen] … har för roll och 

sånt. EK4  

 

Vidare ansåg studiedeltagarna att det var betydelsefullt att en dialog skapades mellan 

dem och den gode mannen, dvs. att den gode mannen inte bara förmedlade 

information utan också lyssnade på dem när de berättade om sin situation, t.ex. hur de 

upplevde sitt boende eller sin skolgång. Samtidigt önskade de att vara informerade i 

processen rörande deras asylansökan.  

 

Det som var uppskattat av studiedeltagarna var att den gode mannen förberedde dem 

väl och gav tydlig information inför olika möten med myndigheter om vad dessa 

skulle innebära för dem. Det som gjorde studiedeltagarna upprörda och besvikna var 

situationer där de saknade information om procedurerna kring asylprocessen och 

också när den gode mannen inte besvarade deras samtal. De förstod inte ifall det var 

regler som hindrade den gode mannen från att informera dem eller om det berodde på 

andra anledningar. 

 

Då var jag lite ledsen och tänker mycket… varför varför hjälper inte. Det var 

regler eller det var inte regler så här. EK6  

Den gode mannen ska vara tillgänglig och delaktig 

Studiedeltagarna berättade att gode mannen var tillgänglig för dem, framförallt när de 

behövde stöd med det praktiska under asylprocessen. De blev också informerade av 

sina gode män att de kunde kontakta dem när de behövde hjälp. Många av de gode 

männen var tillgängliga när studiedeltagarna behövde hjälp med praktiska saker som 

var relaterade till ekonomi, t.ex. att ordna med bankkort och fakturor, eller med saker 

som att ordna med ID-kort och boende eller kontakt med myndigheter. De gode 

männen kontaktades antingen via e-post, sms eller telefonsamtal. 
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… vi prata mobil eller web prata varandra eller … skicka meddelande till 

varandra. Men när jag behöver hjälp och jag måste träffa honom [gode 

mannen] så jag skickar meddelande … han [gode mannen] kommer om 2-3 

dagar eller med en gång. EK3  

 

Därtill upplevde deltagarna i studien som ansåg att den gode mannen var tillgänglig 

när de behövde stöd med det praktiska att de kände sig tryggare. De som inte fick 

kontakt med den gode mannen kände sig oroliga, speciellt när det dröjde för denne att 

höra av sig.  

 

Vidare önskade deltagarna att samtal och möten med den gode mannen i större 

utsträckning kunde planeras för att på så vis skapa mer tid med den gode mannen, 

som de ofta upplevde som upptagen.  

 

… ibland jag fråga henne [gode mannen] asså när har du tid eller så. Hon 

[gode mannen] sa ”nej jag är jätteupptagen jag har många ungdomar ”. Jag 

sa okej. EK8 

 

Studiedeltagarna berättade även att de bland annat lärde sig av sina goda män att det 

är viktigt att komma i tid. På grund av detta förväntade de sig motsvarigheten från den 

gode mannen vilket inte alltid skedde. Detta blev en besvikelse.  

 

Det som var essentiellt för studiedeltagarna var att den gode mannen var tillgänglig i 

ärenden rörande skolan som t.ex. utvecklingssamtal. Eftersom skolan och det svenska 

språket var betydelsefullt för studiedeltagarna värdesattes om den gode mannen var 

delaktig i detta. De ville gärna träffa den gode mannen ofta för att kunna lära sig 

språket och för att kunna socialisera med svensktalande, eftersom de tillbringade 

större delen av sin tid med ungdomar med samma etnicitet som de själva. 

 

dom [lärarna] frågar hela tiden var är din gode man om du har ingen familj 

måste din god man följa dig. Men om hon [gode mannen] är upptagen, man 

har ingenting att göra, [en] måste… vänta eller missa utvecklingssamtal och 

det är viktigt för oss”. EK7 
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Den engagerande gode mannen  

Deltagarna i studien beskrev tydligt betydelsen av att den gode mannen var erfaren 

och gjorde sitt bästa samt att detta ingav trygghet under asylprocessen. Asylärendet 

ansågs vara ett av de viktigaste områdena som studiedeltagarna ville att den gode 

mannen skulle prioritera. Det som bland annat skapade trygghet var att den gode 

mannen hade god insikt i deras asylprocess och var behjälplig med att förbereda 

studiedeltagarna inför olika betydelsefulla möten med myndigheter. Studiedeltagarna 

var nöjda med det praktiska stöd som den gode mannen utförde i den juridiska 

processen, vilket ledde till att studiedeltagarna fick PUT. Vidare berättade de att den 

gode mannen ska ha god kunskap om deras olika behov, samt kunna svara på frågor 

som uppkommer under asylprocessen. När ansökningar uppfattades vara 

ofullständiga, upplevdes den gode mannen som oerfaren vilket ingav en känsla av 

otrygghet. Detta fick följden att de kände att de inte kunde lita på vederbörande. 

Studiedeltagarna uppfattade också att gode män som ofta träffade barnen de hade 

hand om, åkte bort på resor eller fikade tillsammans med dem hade en större 

erfarenhet i sin roll som gode man.  

 

… man tänker bara negativa saker. Men om man tänker verkligheten så hon 

[gode mannen] hade inte så mycket erfarenhet, hon [gode mannen] visste inte 

vad man ska göra... EK2  

 

Enligt studiedeltagarna var det viktigt att få börja skolan. Därför var det viktigt att den 

gode mannen så snabbt som möjligt kunde hjälpa dem med att få tillgång till skola 

och utbildning. På samma sätt beskrevs värdet av att den gode mannen hjälpte till med 

att finna olika fritidsaktiviteter och det uppskattades när studiedeltagarna fick stöd i 

sitt sökande och deltagande i olika aktiviteter. Deltagarna berättade att studier och 

fritidsaktiviteter var essentiellt för dem, för det var ett sätt att undvika negativa och 

jobbiga tankar under asylprocessen. Att utföra aktiviteter kändes tryggt. 

 

… ja har inte sagt att jag mådde bra … jag hade liksom mina bekymmer men 

försök[t]e hitta på… tränade hela tiden, och spelade fotboll. Och sen 

pluggade ganska mycket. EK4  
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Den gode mannen bör agera som en förälder  

I denna kategori framförs betydelsen av att etablera en personlig relation och 

relationen till gode mannen borde vara som en vänskaps- eller föräldrarelation. Även 

det emotionella stödet ansågs vara viktigt, något som saknades och mer av det 

efterfrågades. 

Personlig relation  

Deltagarna uttryckte betydelsen av att etablera en god relation till den gode mannen 

trots att denne inledningsvis var en främmande person. De ansåg att relationen mer 

borde vara som en vänskaps- eller föräldrarelation, och inte primärt vara en 

inkomstkälla för den gode mannen. Vidare ansåg de även att den gode mannen borde 

tycka att det är kul att umgås med barn. Den gode mannen var oftast den enda 

personen som besökte och ringde studiedeltagarna. Det uppskattades när denne gav 

dem råd.  

 

Han[gode mannen] försökte att det ska vara som så här som vänskap nån 

närmare relation än gode man. Så det var viktigt. EK5  

 

Vidare uttryckte studiedeltagarna tydligt att de uppskattade tiden de tillbringade med 

sina gode män, t.ex. när de träffades för att prata eller fika, eller blev hembjudna till 

den gode mannen eller reste tillsammans. Vidare så önskades mer kontakt med den 

gode mannen. Det fanns en önskan att lära känna sin gode man och dennes familj, 

vilket skulle innebära en minskad känsla av ensamhet. Studiedeltagare som hade släkt 

i Sverige bjöd hem den gode mannen till dem, trots språksvårigheter. Dessa stunder 

värdesattes högt. Detta var något som de ville ha mer av, eftersom den gode mannen 

oftast var den enda svenska personen som de hade mycket kontakt med.  

 

Därtill uttryckte deltagarna att de såg eller förväntade sig att den gode mannen skulle 

fungera som en förälder och att denne skulle behandla dem som om de vore deras eget 

barn, vilket också uttryckts av den gode mannen. Detta i sin tur gjorde 

studiedeltagarna besvikna, när den gode mannen inte uppfyllde rollen som förälder 

såsom de uttryckt. 
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… god man är som dina föräldrar, bestämma allt. När jag tänker [på] god 

man också som föräldrar och det blir skönt eller vad heter det… känns bra 

med god man vara med god man eller så. EK6  

Emotionellt stöd 

Studiedeltagarna beskrev att de kände sig väldigt rädda, oroliga och ensamma vid 

ankomsten till Sverige. Därför betonade de att det var viktigt att den gode mannen 

skulle vara tillhands, eftersom det ingav en känsla av emotionellt stöd. Likaså 

framgick vikten av att gode mannen gav dem stöd så att de inte kände sig ensamma, 

oroliga eller ledsna. Behovet av emotionellt stöd var grundläggande och något som 

studiedeltagarna önskade och behövde men saknade under asylprocessen.  

 

När det gäller trygghet, framgick det tydligt att studiedeltagarna kände sig trygga när 

den gode mannen följde med till möten med myndigheter och förklarade vad som 

hade sagts, vilket också många av de gode männen gjorde. Detta var eftersom de 

kände sig osäkra och tvivlade på om andra vuxna verkligen lyssnade på dem. Det 

kändes också stödjande för studiedeltagarna när den gode mannen hade möjligheten 

att resa tillsammans med dem till dessa möten.  

 

... jag tyckte när hon [gode mannen] var med mig så ja jag kände mig lite 

tryggare än hon var inte med. EK1 

 

Det emotionellt stöd som gavs var uppskattad av studiedeltagarna. Detta skedde oftast 

efter samtal med myndigheter då de kände sig ledsna, oroliga eller saknade sina 

föräldrar. Den gode mannen tröstade dem genom att krama dem och samtala med dem 

om framtiden och om deras familjer, vilket ansågs vara viktigt för studiedeltagarna. 

De som inte fick det emotionella stöd som de önskade, uttryckte att det skulle ha varit 

av stort värde om den gode mannen hade gett dem detta emotionella stöd, visat 

intresse för deras välmående och brytt sig mer under asylprocessen som var en svår 

period. Ofta kändes det ensamt och när de inte träffade sina gode män så ofta som de 

önskade uttryckte att de tänkte på och saknade sin gode man. 
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… [i] början när jag var skitledsen och [tänkte på] min familj, och [jag] 

tänkte att om hon [gode mannen] var typ två gånger i vecka eller att ska 

komma hit [boende] … och prata[r] med mig. EK9  

 

Deltagarna efterfrågade emotionellt stöd, som t.ex. att den gode mannen gärna hade 

fått ringa eller träffat dem en kort stund för att höra hur de mådde och hur de hade det.  

 

… alltså att ringa till nån och prata 2-3 minuter på telefon det är det lär ju 

inte skada någon liksom. Men ibland så kan det vara värt jättemycket för det 

barnet som han [gode mannen] har. EK4  

 

Därtill var det betydelsefullt för studiedeltagarna att den gode mannen var en snäll 

person som tog hand om dem när de kom till Sverige. Gode mannen var en viktig 

person i deras liv, som visste det mesta om dem, och som de litade på. Det som 

däremot gjorde det svårt att lita på den gode mannen var när denne pratade negativt 

om andra ensamkommande barn som de var ansvariga för.  

 

Det som skilde mellan pojkarna och flickorna när det gäller emotionellt stöd var att 

flickorna tydligt uttryckte att de kände sig väldigt ensamma och att de önskade detta 

stöd. Eftersom Hem för vård eller boende (HVB) hade få flickor som bodde där, 

kände flickorna sig ensamma. Enligt flickorna borde den gode mannen bättre kunna 

se den ensamhet som de befann sig i. 

 

… hon [gode mannen] ska se skillnader mellan killar och tjejer. Det är mest 

… tjejer som sagt … känner sig mer ensammare och vill prata med nån. Aah 

så killar … dom kan hitta kompisar eller … dom kan hitta… bättre än tjejer så 

om. EK9 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vad ensamkommande barn anser vara av 

betydelse i relationen till den gode mannen som de tillfördelats. Resultatet visade att 

en god relation till den gode mannen är betydelsefull för den som kommer som 

ensamkommande barn till Sverige. När studiedeltagarna berättade om sina 
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erfarenheter av relationen till den gode mannen framkom det mycket som var 

gemensamt: att studiedeltagarna önskade att den gode mannen skulle vara engagerad, 

att den gode mannen borde vara tillgänglig, och att denne skulle se uppdraget som en 

relation och vara mer informell samt fungera som en ersättare för en förälder. Det som 

också framkom var att emotionellt stöd är betydelsefullt, vilket också överensstämmer 

med forskning, och att stöd hade en positiv påverkan på studiedeltagarnas 

välbefinnande. 

Resultatdiskussion 

Relationen mellan socialt stöd och hälsa 

Det sociala stödet kan vara hälsofrämjande genom att det påverkar både det 

psykologiska och det beteendemässiga förloppet. Stödet minskar de negativa 

hälsoeffekterna av stress (Glanz et al., 2015). Asylprocessen är påfrestande för många 

av ensamkommande barnen och många uttryckt att de har ett stort behov av stöd. Det 

blir viktigt att gode mannen är medveten om det stress som barnen upplever under 

asylprocessen och kan ge stöd för att minimera deras stress. Den gode mannen gav till 

stor del praktiskt stöd till ensamkommande barnen. Thoits (2011) skriver att det 

sociala stödet kan hjälpa individer att finna och behålla en personlig styrka, särskilt 

under stressade situationer. Därmed kan det minska de ohälsosamma konsekvenserna 

som är relaterade till stressen. Enligt Glanz et al., (2015) finns det en länk mellan 

uppfattat tillgängligt stöd och positivt hälsoresultat, såsom ökad fysisk aktivitet och 

god sömn. Det sociala stödet uppmuntrar till ett aktivt sätt att hantera och kan hjälpa 

individer att fatta välgrundade beslut (informativt stöd) som minimerar exponering för 

sekundär stress (Glanz et al., 2015). Glanz et al., (2015) menar även att individer med 

en hög stressnivå som får mycket stöd från sin omgivning har ett hälsosammare 

beteende jämfört med de med en hög stressnivå som får mindre stöd. Den mest givna 

formen av stöd är det emotionella stödet, eftersom det är mer vårdande och mindre 

kontrollerande jämfört med bl.a. det informativa stödet (Glanz et al., 2015). Studiens 

resultat visade bl.a. att det emotionella stödet som var efterfrågat och betydelsefullt 

för barnens välmående.  
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Den gode mannen bör kommunicera tydligt och ge tydlig information 

Information som hade getts till studiedeltagarna har varit bristfällig. Det är något som 

flera studier påpekar samt att barnen kan ha haft det svårt att ta till sig av den vid 

ankomsten (Akasereh, 2011; Andersson, 2010; Schmidt, 2006). Enligt Hernandez-

Plaza et al., (2005) är det av stor betydelse att ge information vid ankomst. Det är 

viktigt att barn som anländer ensamma blir informerade om sina rättigheter och den 

hjälp som finns att få samt ges möjligheter att ta kontakt med sin familj. Den 

information som ges ska vara anpassad till ålder och mognad (Hernandez-Plaza et al., 

2005). Vidare skriver Kohli (2006) för att kunna skapa tillit i relation till barnen är det 

viktigt att vara ärlig, tydlig, realistisk och noggrann i mottagandet (Kohli, 2006). 

Vidare kan många utmaningar som nyanlända möter undvikas om korrekt information 

ges om vilka stödresurser och tjänster som de har tillgång till. Även stödgrupper kan 

fungera som en källa till information och stöd (Stewart, Simich, Shizha, Makumbe, & 

Makwarimba, 2012).  

Studiedeltagarna uttryckte att det fanns en viss rädsla inför det första mötet med den 

gode mannen. Detta kunde ha undvikits om rätt information hade getts vid ankomsten 

samt inför mötet. I en studie av Eide (2000) framkommer det att ensamkommande 

barnen känner sig rädda, oroliga samt osäkra i möten med tjänstemän (Eide, 2000). 

Den information som gavs av gode mannen var otillräcklig och otydlig, samt att mötet 

blev kortvarigt. De fick inte alltid korrekt information om vad den gode mannens 

uppdrag innebar. De önskade att mötet med den gode mannen borde vara tillräckligt 

långt för att de skulle kunna erhålla rätt information, och att informationen borde ges 

på ett förståeligt sätt. Det är viktigt att rätt information ges direkt för att undvika 

missförstånd redan från början, och att information även ges kontinuerligt. Vidare är 

det av stor vikt att det finns en tydlig och ärlig kommunikation mellan de 

ensamkommande barnen och deras gode män. Ensamkommande barnen som hade fått 

tydlig information kände sig tryggare under asylprocessen. Schmidt (2006) menar 

därför är det viktigt att den gode mannen är tydlig med att ge information och 

förklarar sin roll från början, och att denne upprepar detta igen vid ett annat tillfälle 

om barnet inte har förstått det som har sagts tidigare.  

Brist på information ledde ofta till att ensamkommande barnen blev ledsna och 

besvikna. Därför är det viktigt att den gode mannen för en kontinuerlig 
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kommunikation med barnet för att undvika ovan nämnda tillstånd. Enligt 

propositionen (2005/06:46) ska den gode mannen konsultera barnet och informera 

dem om alla frågor som rör dem samt vara närvarande vid alla viktiga steg i 

asylprocessen. Barnet ska också informeras av den gode mannen om sina rättigheter 

(Prop. 2005/06:46). Den gode mannen ska inhämta information om ensamkommande 

barns livssituation och fråga om deras familj samt framtidsplaner. Det var något som 

ansågs vara viktigt för ensamkommande barnen. I studie av Backlund et al., (2012) 

och Schmidt (2006) anser barnen bl.a. att det är viktigt att fråga dem om deras 

framtid. 

Det fanns ett behov av kontinuerlig kommunikation med gode mannen. Enligt 

Backlund et al., (2014) och Schmidt (2006) har ensamkommande barn behov av att få 

information om asylprocessen och samhället (Backlund et al., 2014; Schmidt, 2006). 

Det informativa stödet innebär tillhandahållande av information eller rådgivning. Det 

anses öka uppfattningen av egenkontroll, och minska förvirring och ge individer 

strategier för att ta itu med sina svårigheter (Backlund et al., 2012; Hogan, Linden, & 

Najarian, 2002). Kohli (2006) skriver att en åtgärd för att förbättra relationen mellan 

ensamkommande barn och gode män är att informationen de får bör förbättras. 

Informationen som ensamkommande barn ska få bör ges på ett systematiskt sätt, och 

den bör även kompletteras och uppdateras skriftligt på de språk som är de vanligaste 

bland asylsökande (Andersson, 2010). Eftersom överföringen av information har en 

avgörande betydelse för barnen (Kohli, 2006). 

Den engagerande gode mannen  

Studiedeltagarna hanterade sina traumatiska minnen genom att använda sig av 

försvarsmekanismen undertryckande av känslor och distraktion. Detta gjorde de 

genom att de bl.a. undvek att vara ensamma och såg till att ständigt vara upptagna 

med olika aktiviteter. Studien från Backlund et al., (2014) visar på samma resultat där 

barnen använde distraktion för att tränga undan traumatiska tankar genom t.ex. utföra 

olika former av aktiviteter. Vidare ansåg studiedeltagarna att skolan var viktig. Den 

har även en distraktionsfunktion, vilket också framkommer i en studie gjord av Mels, 

Derluyn, & Broekaert (2008). Skolan fyller många funktioner utöver att ge struktur 

till barnen. Den ger en social kontext och är även ett område där det finns möjlighet 

för barnen att få vänner och bygga upp nya sociala nätverk (Andersson, 2010; Iqbal, 
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Joyce, Russo, & Earnest, 2012; Mels et al., 2008). Vidare ger skolan även socialt stöd 

samt är en fridfull miljö (Iqbal et al., 2012).  

 

Det svenska språket är något som ensamkommande barnen berättade att de ville lära 

sig fort och att de önskade mer stöd från den gode mannen rörande detta, genom att de 

såg till att de fick börja skolan så fort som möjligt. Enligt Wigg (2009) är språket den 

mest centrala faktorn vid början av livet i mottagarlandet, och det är även nyckeln till 

att integreras i samhället. Det underlättar även uppfyllandet av barnens grundläggande 

behov, såsom behovet av att socialisera sig och att kunna bygga relationer (Wigg, 

2009). En engagerad gode man blir viktig för barnen och för utvecklingen av deras 

kunskaper i det svenska språket under asylprocessen. För att kunna engagera sig är 

det viktigt att gode mannen inte åtar sig alltför många uppdrag samtidigt enligt 

Ortfeldt & Schagerberg (2011) och propositionen (2005/06:46). Eftersom många av 

barnen inte kan räkna med att de får tillgång till det stöd de behöver, vilket leder till 

att enskilda gode män inte utför uppdraget som de ska (Stockholms Stadsmission, 

2015). 

Personlig relation 

Eftersom den gode mannen var en del av barnens nätverk, uttrycktes ett stort behov av 

att träffa gode mannen ofta och att ha en närmare relation till dem. Det är något som 

även har uttryckts av barnen i studier gjorda av Backlund et al., (2012;) och Schmidt 

(2006). Det sociala nätverket är grundläggande för ensamkommande barn (Gifford, 

Correa-Velez, & Sampson, 2009; Mels et al., 2008). Ensamkommande barnen ansåg 

att relationen med den gode mannen var betydelsefull, och att den bör vara mer 

vänskaplig. De ville inte ses som en inkomstkälla för de gode männen, utan de skulle 

bl.a. tycka om att arbeta med barn. Enligt Mels et al., (2008) är vänner betydelsefulla 

för barnen och Lustig et al., (2004) skriver att goda vänskapsrelationer ger gott 

självförtroende och social anpassning. Backlund et al., (2012) menar att det är 

betydelsefullt att ensamkommande barn ges stabila, varaktiga och ömsesidiga 

vuxenkontakter. Detta optimerar barnets möjlighet att kunna ta hand om sig själv och 

utveckla en god psykisk hälsa. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder 

och deras olika behov (Backlund et al., 2012).  
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Ensamkommande barnen tyckte att det var viktigt att den gode mannen var snälla och 

förstående. Detta framkom också tydligt i Newbigging och Thomas (2011) studie att 

det är viktigt med förtroende och att vara snäll, vänlig, öppen, tolerant samt 

förstående i mötet med barnen. Den gode mannen var oftast den person som 

ensamkommande barnen litade på mest och hen var även den enda svenska personen 

som de träffade och umgicks med utanför HVB.  Gode mannen stod också för 

tryggheten. Det nämndes att de oftast såg den gode mannen som en person som 

ersatte föräldrarna och att de uppskattade när den gode mannen antog sig den rollen. 

Tiden som tillbringades tillsammans med gode mannen utanför uppdraget var något 

som de värdesatte, och de önskade att de kunde umgås mer med den gode mannen. I 

Schmidt (2006) studie framkom det att barnen upplevde att gode männen ersatte 

föräldrarollen och det uppskattades, eftersom de inte hade sina föräldrar i landet. Det 

kändes som att de hade stöd från gode mannen, detta skedde bara när barnen ansåg att 

gode mannen vara en god person. Enligt Ottosson (2016) skriver om barnen ska klara 

av livet som är i förändring är tillit av stor betydelse. Detta uppnås tillsammans med 

vuxna som har ansvaret för dem, uppfattar deras behov samt upprätthåller relationen 

med dem.  Bland studiedeltagarna förekom det att de inte alltid fann en tillitsfull 

relation. Detta ledde till att de kände sig isolerade och ensamma. Även i en studie 

utförd av Eide (2000) visades det att bristen på en tillitsfull relation ledde till isolation 

och ensamhet hos barnen. Ensamkommande barnen i studien förväntade sig ofta en 

informell relation till den gode mannen, men de gode männen var ofta mer formella i 

relationen till barnen i enlighet med uppdraget (Ortfeldt & Schagerberg, 2011; Prop. 

2005/06:46; Schéele & Strandberg, 2015). Enligt Backlund et al., (2014) är barnen 

oftast utlämnade till jämnåriga för att uttrycka sina tankar, känslor och sin situation 

eftersom vuxenrelationer saknas under större delen av tiden, vilket även de 

ensamkommande barnen i studien berättade.  Arnetz och Ekman (2013) skriver att 

goda relationer med vuxna är viktiga eftersom de är hälsofrämjande för barnen. 

Många av de viktiga kontakterna för asylsökande består av vänner men också av 

individer i officiella sammanhang (Andersson, 2010).  

I resultatet framgick det tydligt att vänskap var viktigt, och det efterfrågades en 

vänskaplig relation till den gode mannen. Rubin et al., (2004) menar att vänskap 

kännetecknas av värme, intimitet och stöd. Vänskap har även förknippats med att ge 

bättre anpassning, ökat skolengagemang och bättre självkänsla, och även med att 
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minska ensamhet och ångest. Under tonåren ger vänskap välbehövligt stöd och 

säkerhet, och är viktigt för en positiv utveckling (McDonald, Bowker, Rubin, 

Laursen, & Duchene, 2010). Vänskap och personliga relationer kan också vara 

särskilt viktiga för barn och ungdomar som är i riskzonen för internalisering av 

symptom (Bowker & Rubin, 2009). Det kan även kompensera förälder-barn relationer 

som saknar närhet och kan fungera skyddande för ungdomar, särskilt flickor, från att 

utveckla depressiva symtom (Rubin et al., 2004). Vidare kan nära, stödjande och 

positiv vänskap ha en buffrande verkan på barn och ungdomar som är i risk för 

negativa påföljder (McDonald et al., 2010). Ensamkommande barnen har behov av 

närmare relationer till vuxna, och även av stöd i att skapa sociala relationer. Även 

barnen i Backlund et al., (2014) studie bekräftar vikten av goda, genuina och 

ömsesidiga relationer. Detta efterfrågades av studiedeltagarna eftersom upplevelsen 

av att de hade socialt stöd gjorde att de kände sig mindre ensamma, vilket en studie 

gjord av Nicpon et al., (2006) skriver att individer som upplever att de har socialt stöd 

känner sig mindre ensamma. 

Emotionellt stöd 

Det som tydligt påtalades från intervjuerna var att den första tiden i Sverige var 

präglad av otrygghet. De upplevde att de var väldigt ensamma med denna känsla av 

otrygghet. Enligt Backlund et al., (2012) kan en form av trygghet formas genom tillit i 

de relationer som barnen har omkring sig. Det stöd som barnen hade behov av var 

ofta av praktisk art, såsom stöd när det gällde boende samt juridiskt stöd. Detta är 

något som även framkommit i studier utförda av Backlund et al., (2012) och Schmidt 

(2006). Enligt propositionen (2005/06:46) är detta något som barnen rätt till och ingår 

i gode mannen uppdrag. Barnen fick stöd med detta av gode männen. Det juridiska 

stödet var det som de fick mest hjälp med, och detta var även något som de 

uppskattade och var nöjda med. När de upplevde att den gode mannen gjorde sitt 

yttersta för att hjälpa dem kände de sig trygga, eftersom det upplevdes som ett 

emotionellt stöd. Därför att det ingav en viss trygghet för barnen. 

 

Det betonades av studiedeltagarna att de hade behov av emotionellt stöd, vilket de 

önskade och saknade under asylprocessen. Därför uttryckte de att det var viktigt att 

den gode mannen skulle se till att de inte kände sig ensamma, oroliga eller var ledsna 



 

 

25 

25 

under asylprocessen. De som fick emotionellt stöd uppskattade det, något som även 

barnen som deltog i en studie utförd av Schmidt, (2006) berättade. Glanz et al., (2015) 

menar att emotionellt stöd har betraktats som den typ av stöd som behövs för att 

bemöta stress i livet. Stöd från naturligt förekommande sociala relationer kan fungera 

som en skyddsfaktor, vilket kan minska sannolikheten för anpassningssvårigheter och 

öka välbefinnandet, särskilt för personer som drabbats av stress i livet (Glanz et al., 

2015).  

 

Det emotionella stödet innebär komfort och råd samt verbal och ickeverbal 

omvårdnad och omtanke. Vidare antas det minska ångest genom att återupprätta 

individens självkänsla och genom att känslor tillåts att uttryckas (Jones & E. 

Williamson, 2014).  Bland studiedeltagarna skedde det emotionella stödet i form av 

att de blev lyssnade på, blev tillfrågade om deras välmående och om deras familj och i 

form av att den gode mannen var väl insatt i deras situation. Att kunna prata om 

känslor och att kunna berätta allt för någon var av stor betydelse för dem. De 

betonade att det var viktigt att den gode mannen erbjöd stöd. Flera studier bekräftar 

behovet av det emotionella stödet hos ensamkommande barn (Backlund et al., 2014; 

Schmidt, 2006; Stretmo & Melander, 2013). Barnen i Schmidt (2006) studie berättade 

de uppskattade det emotionella stödet men de önskade mer av det. De uttryckte även 

att gode mannen ska hjälpa till med det personliga problem som uppstår och ge 

emotionellt stöd. 

 

Barnen ansåg att det kändes tryggt när de upplevde att den gode mannen fanns till 

hands och skulle stödja dem när de så önskade det, vilket ledde till att de kände sig 

säkrare. Upplevelsen av att det finns människor som bryr sig om en och är tillgängliga 

för att hjälpa är en viktig faktor i det sociala stödet som verkar positivt för både den 

fysiska och den psykiska hälsan (Glanz et al., 2015). Det tillgängliga sociala stöd kan 

uppfattas av barnen som att vara älskad och uppskattad. Omtanke är något som 

innebär ett känslomässigt band som är något utöver omvårdnad, vilket uppstår när 

barnen upplever acceptans, trygghet och en säker fristad (Sarason, Sarason, Shearin, 

& Pierce, 1987).  
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Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier ska tillförlitligheten granskas utifrån studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan diskuteras 

dessa begrepp utifrån föreliggande studies styrkor och svagheter. 

 

Studie utfördes utifrån snöbollsmetoden vilket innebär kontakt etableras med personer 

som är intressanta för studien och vilka i sin tur vidarebefordrar informationen om 

studiens syfte till andra intressenter (Polit & Beck, 2016). Fördelarna med denna 

metod är att den är kostnadseffektiv och praktisk. Det behövs inte alltid avgöras vilka 

av deltagarna som är lämpliga för en studie, och vidare behövs det inte läggas ned 

mycket tid på att etablera en förtroendefull relation, eftersom studiedeltagarna tagit 

del av informationen via nära kontakter till dem. Metoden är dock tidskrävande (Polit 

& Beck, 2016). En av utmaningarna med urvalet som görs med hjälp av 

snöbollsmetoden är att det inte är representativt för urvalsunderlaget, eftersom 

snöbollsurvalet inte är slumpmässigt och det inte går att säkerställa hur 

urvalsunderlaget ser ut (Bryman & Bell, 2013).  

 

I rekryteringen av studiedeltagare vidarebefordrades information om studien av två 

lärare från två olika gymnasieskolor. Dessa kan ha kommit att agera som gatekeepers 

(Polit & Beck, 2016) vilket kan ha inneburit ett selektivt urval som t.ex. att de med 

bättre språkkunskaper kan ha valts ut eller att de som deltagit kan ha gjort detta för att 

ställa upp utifrån att de befann sig i en beroendeställning till läraren. Detta kan ha 

påverkat studiens trovärdighet genom att resultat kan ha blivit missvisande. Det finns 

en medvetenhet om att detta kan ha påverkat resultatet. Samtidigt informerades 

studiedeltagarna inför intervjun att deltagandet var frivilligt och att det närsomhelst 

kunde avbrytas vilket torde kunna öka studiens trovärdighet. 

Trovärdighet 

I kvalitativa studier handlar trovärdighet om hur väl valet av kontext, 

datainsamlingsmetod och urval överensstämmelser med studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det har ständigt strävats efter trovärdighet genom att välja 

studiedeltagare som uppfyllde inklusionskriterierna, och som hade bott olika länge i 

Sverige, var i olika åldrar samt var av olika kön. Detta bidrog till en rikare variation 
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av svar på intervjufrågorna som ställdes för att uppnå studiens syfte. En svaghet med 

urvalet var den långa tiden som hade gått från det att en del av studiedeltagarna hade 

sina gode män, vilket kan påverka minnet. Christianson och Lindholm (1998) menar 

att i normala fall sker en viss förändring av människors minnen av olika händelser och 

erfarenheter med tiden. Det finns också en potentiell oförmåga att minnas 

detaljinformation helt korrekt, men barn och vuxna har en avsevärd förmåga att 

minnas detaljinformation från starkt känsloladdade, traumatiska händelser. Oftast 

minns individer på ett eller annat sätt de stressfyllda upplevelser hen har haft 

(Christianson & Lindholm, 1998). Studiedeltagare som inte hade gode män valdes, 

eftersom att unga vuxna inte längre har någon formell beroendeställning till sina före 

detta gode män och lättare kunde uttrycka sig fritt kring relationen till dem (Akasereh, 

2011; Schmidt, 2006). 16 år som lägsta ålder beslutades utifrån att deltagande då inte 

kräver vårdnadshavares samtycke. 

 

En semistrukturerad intervjuguide med fokus på studiens syfte användes. Inom 

kvalitativ metod är intervju det mest använda sättet för att samla in data från 

studiedeltagarnas synvinkel och för att få dem att utveckla sina erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Metoden gav studiedeltagarna utrymme att dela med sig av sina 

erfarenheter och därmed lyfta fram sina tankar och känslor. Intervjuerna blev mer 

flexibla till sin natur, vilket berodde på att de omfattade allt från att lyssna till att 

ställa frågor i vardagsnära sammanhang. Med enkla och öppna frågor var det möjligt 

att få innehållsrika svar. Efter många utförda intervjuer kunde bl.a. intressanta 

skeenden, åsikter och mönster upptäckas (Kvale & Brinkmann, 2014). Det som kan 

påverka trovärdigheten är studiedeltagarnas språkbegränsningar i svenska. För att få 

innehållsrika svar fick frågorna upprepas och ibland förklaras så att studiedeltagarna 

förstod dem. Detta kan ha begränsat deltagarna från att uttrycka sig helt obehindrat. 

Studiedeltagarna kunde ibland inte skilja mellan särskilt tillförordnad vårdnadshavare 

och gode man. Detta innebar att vid flera tillfällen fick frågan ställas om och 

studiedeltagaren fick informeras om vad som skilde dem åt. I ett av fallen fortsatte 

den gode mannen att vara särskilt tillförordnad vårdnadshavare. I detta fall var det av 

stor vikt att vara tydlig med intervjufrågorna där studiedeltagaren enbart skulle svara 

på frågor kring hur hen agerade som gode man fram tills det att hen fick PUT. 
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Samtidigt kan uppfattningen av hur den gode mannen agerat som särskilt tillförordnad 

vårdnadshavare ha påverkat studiedeltagarens syn på dennes roll även som gode man.   

Det som också kan påverka trovärdigheten av studien är intervjuerna med flickorna, 

som varade mellan 13 och 16 minuter. Trots att det försöktes att få mer detaljer från 

dem kring syftet var det svårt att få innehållsrika svar, även om de gavs utrymme för 

att svara på frågorna. De kvinnliga studiedeltagarna kanske inte kände sig trygga med 

att motparten var av manligt kön. Det kan även ha varit svårt att skapa en trygg miljö 

som möjliggjorde öppenhet eftersom intervjuerna utfördes i skolan (Polit & Beck, 

2016). Enligt Dixon (2015) behövs det studier på hur flickor ska intervjuas, eftersom 

att uppmuntra flickor att tala fritt med en forskare som de aldrig har träffat är mycket 

svårare än vad som kan tros, då det är komplext att ställa frågor även om de inte är 

alltför känsliga. 

 

För att öka trovärdigheten under analysfasen granskades de meningsbärande 

enheterna, de kondenserade meningsenheterna, koderna, kategorierna och 

subkategorierna och formuleringen av handledaren samt av en person med fil. dr 

med erfarenhet inom kvalitativa metoder. Detta bidrog till att kategorierna och 

subkategorierna bättre representerade innehållet och besvarade studiens syfte. Det 

som kan ha påverkat studiens trovärdighet är begränsade erfarenheter inom den 

kvalitativa metoden. Risken minimerades genom att föra en kontinuerlig dialog med 

handledaren beträffande genomförande av studiens bearbetning och analys. Det som 

kan påverka trovärdigheten är att totalt tre handledare har varit involverade i studien. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i kvalitativa metoder innebär i vilken grad de data som insamlats har 

förändrats, samt de beslut som lett till att arbetssättet utvecklats över tiden 

(Graneheim & Lundman, 2004). Erfarenheter saknades av att utföra studier inom 

kvalitativ metod, och detta kan i sin tur ha medfört att arbetssättet har förändrats i takt 

med ökad erfarenhet. Genom att utföra en pilotintervju kunde intervjuguidefrågornas 

relevans och kvalité utvärderas, vilket gav möjligheten att förbättra färdigheterna i att 

genomföra intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Överförbarhet  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet som erhållits kan överföras till 

andra situationer och grupper (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativa studier kan 

endast ge en omfattande beskrivning, vilket gör det möjligt för läsaren själv att avgöra 

om resultatet är överförbart och går att använda i andra sammanhang (Polit & Beck, 

2016).  

Kliniska implikationer 

Resultatet från studien kan vara av betydelse för gode män och personal som är i 

kontakt med ensamkommande barn. Kunskap om ensamkommande barns erfarenheter 

av relationen till den gode mannen kan stödja individer i att skapa en god relation med 

de ensamkommande barnen och ge viss medvetenhet kring vad de anser vara 

betydelsefullt för dem under asylprocessen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Forskning inom sociala relationer och socialt stöd med koppling till välbefinnande 

bland ensamkommande barn är outforskat i Sverige och internationellt och bör 

studeras utifrån flera perspektiv. Det finns mycket att studera angående vad 

ensamkommande barn behöver få förbättrat i sin omgivning och hur möten med olika 

myndigheter bör utvecklas och anpassas till barnens behov. 

Slutsats 

Ensamkommande barn som söker asyl som politiska flyktingar har blivit allt mer 

förekommande. Den första tiden i Sverige och det inledande bemötandet är 

avgörande. Resultaten av denna studie visade att den gode mannen var en 

betydelsefull person i de ensamkommande barnens liv under asylprocessen. Särskilt 

när det gällde det praktiska stödet, där en engagerad och tillgänglig gode man med 

intresse för sitt uppdrag ingav trygghet. Barnen betraktade det emotionella stödet som 

viktigt och efterfrågade mer av detta. Det gav utrymme för att visa känslor som 

minskade ångesten samt återupprättade en del av självkänslan. Det framgick också att 

de ensamkommande barnen ansåg att deras relation med den gode mannen var central 

och de hade gärna sett att den var mer vänskaplig. De betraktade den gode mannen 

som en vän eller som en ersättare för sina föräldrar och det fanns förväntningar hos 
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barnen att den gode mannen skulle se på relationen på ett liknande sätt och inte bara 

som en inkomstkälla. Barnen visade behov av nära, genuina och ömsesidiga relationer 

till vuxna. Vidare framkom det att det sociala stödet som de fick var uppskattad. De 

ensamkommande barnen värdesatte tiden tillsammans med gode mannen utanför 

dennes uppdrag, och de önskade att de kunde umgås mer. Studien visade att brist på 

information skapar oro. För att förbättra relationen mellan ensamkommande barn och 

gode män bör informationen som ges förbättras, genom att bl.a. vara mer tydlig och 

att omfatta mer av barnens situation. Den bör också ges skriftligt på det språk barnen 

behärskar. För att undvika missförstånd ska rätt information ges direkt, redan från 

början. Dessutom bör den gode mannen göras införstådd med att uppdraget förutsätter 

en kontinuerlig kontakt och kommunikation med de ensamkommande barnen. Ytterst 

handlar detta om att optimera de ensamkommande barnens livsvillkor under den 

första tiden i det nya landet vilket kan få avgörande betydelse för deras fysiska och 

psykiska välmående och inte minst för deras framtida hälsa och utveckling. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev till studiedeltagarna 

Studie om ensamkommande barns relation till gode män 
 

Jag heter Behzad Arta och studerar masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet.  

Jag skriver för närvarande min masteruppsats vars syfte är att få en djupare förståelse om 

vad ensamkommande barn upplevt viktigt i relationen till gode män. 

 

Jag söker dig som har kommit till Sverige som ensamkommande barn. För att delta i studien 

bör du vara mellan 16-25 år och ha permanent uppehållstillstånd i landet.  

 

Intervjuer sker under perioden 2016-01-18 och 2016-08-15 och handlar om 

uppfattning/erfarenhet/upplevelse av relationen med gode män. Det tar ca 30 minuter och 

det är viktigt att intervjun sker i tyst miljö. Tid och plats bestämmer Du. Intervjun kommer 

att spelas in och skrivas ut i text. Ljudinspelningen kommer att förstöras när studien är 

godkänd. Allt som du säger under intervjun kommer att vara konfidentiellt. Det betyder att 

ingen kommer att veta vem som har deltagit eller vem som har sagt vad under intervjun. 

Intervjun är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta utan förklaring. När studien är 

färdig och godkänd kommer den att finnas på http://www.diva-portal.org/.  

 

Studien är viktig eftersom det saknas forskning kring vad ensamkommande barn anser vara 

viktigt i relationen till gode män och hur den relationen påverkar barnen. 

 

Vill Du ställa upp på en intervju? 

 

Om du väljer att delta får du som tack för ditt deltagande en biobiljett. 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Behzad Arta       Clara Aarts  

e-post: behzad.arta.1753@student.uu.se  e-post: Clara.Aarts@pubcare.uu.se 

Telefonnummer: 070-722 22 61   Telefonnummer: 018-471 66 11 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

Samtyckesbrev 
 
Denna forskning kommer att göras genom intervjuer. Du får själv bestämma om du vill 

delta i intervjun eller ej. Du får avbryta intervjun när du vill. Allt som du säger under 

intervjun kommer att vara konfidentiellt. Det betyder att ingen kommer att veta vem som 

har deltagit och vem som har sagt vad under intervjun. Jag kommer att spela in intervjun 

med ljudinspelare för att kunna skriva ut och analysera den. När examensarbetet är 

godkänt kommer inspelningen att förstöras. Du som blir intervjuad behöver inte svara på 

frågor som du inte vill svara på. Målet är att examensarbetet ska finnas på Uppsala 

universitets hemsida och kunna laddas ned under våren 2016.  

 

Om du väljer att delta får du som tack för ditt deltagande en biobiljett. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Behzad Arta, mobil: 0707-22 22 61, e-post: Behzad.Arta.1753@student.uu.se 

 

Min handledare är Clara Aarts. Hon kan nås för frågor via e-post på 

clara.aarts@pubcare.uu.se  

 

Samtycke:  

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 

( ) JA, jag VILL vara med på intervjun 

( ) NEJ, jag vill INTE vara med på intervjun 

Stockholm/ 20…/     /     / 

Namnunderskrift:_____________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

  

Information om respondentens bakgrund: 

• Ålder? 

• Ursprung? 

• Antal år i Sverige? 

• Familj/släktingar i Sverige? 

• Namn på gode man (för att se hur många har samma gode man) 

• Boendeform vid ankomst 

 

Huvudfrågor 

Skulle du kunna berätta hur du upplevt kontakten med din gode man? 

Skulle du kunna berätta om hur din relation har varit med din gode man? 

Vad upplevde du att du fick mest stöd med av din gode man? 

Vad tycker du är det viktigaste i relationen mellan gode män och ensamkommande 

barn? 

Hur såg ditt nätverk ut när du kom till Sverige? Vem var i din närhet som du fick stöd 

av under asylprocessen? 

Är det något mer du skulle vilja berätta som är viktigt? 

Har du andra frågor och funderingar? 


