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Sammanfattning 

Under år 2015 skedde det en dramatisk ökning av de ensamkommande barnen i Sverige, från 7 049 till 35 

369. I mottagandet av ensamkommande barn får socialsekreterare och gode män viktiga roller.  
Syftet med denna kvalitativa studie är att utforska hur socialsekreterare och gode män upplever sina och 
varandras roller i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  
Studien omfattar åtta informanter, där fyra var socialsekreterare och fyra gode män som arbetar med 
ensamkommande flyktingbarn. Genomgången av forskning visar att området är föga utforskat.   
Vår studie avser att bidra med kunskap på området med fokus på det arbete som görs av socialsekreterare 
och gode män i sina roller kring ensamkommande barn. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska sociologi 
undersöker vi hur rollerna skapas och upplevs i interaktion med varandra, där varje interaktion är ett 
framträdande på en scen. Alla aktörer som deltar i skådespelet är både publik, aktörer och medaktörer 
som påverkar varandra och framträdandet som pågår.  
Studiens resultat visar sig i två huvudteman: roller och hantering av roller, sex underteman: beskrivning 
av roller, gränser, samverkan, stöd, engagemang och relationer samt ett tema som genomsyrar alla andra: 
känslor. Studien visar att socialsekreterare och gode män är delar av ett samhälleligt föräldraskap men 
med skilda roller. De både rollerna tycks vara spindlar i nätet i samverkan i det samhälleliga föräldraskapet, 
där känslor ständigt finns närvarande. Resultatet visar även att socialsekreterare och gode män ser sig 
själva och varandra som vuxna vilka kan sätta gränser för barnen, som myndighetspersoner och som en 
tillförordnad förälder. Studien väcker nya frågor om hur socialt arbete kommer att utmanas i framtiden 
när gränser mellan professionellt och frivilligt arbete omgestaltas på det samhälleliga scenerna.  
 
Nyckelord: Socialt arbete, Roller, Socialsekreterare, Gode män, Ensamkommande flyktingbarn, Tematisk 
analys, Erving Goffman, dramaturgisk sociologi.  
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Förord  

Vi vill börja med att tacka våra informanter för många intressanta möten och berättelser, utan er hade 
vår studie inte kunnat genomföras. Genom att ni ställt upp i studien har ni gett oss kunskap och nya 
perspektiv i det arbete ni utför. Ni har även bidragit med kunskap i ett större sammanhang.  
 
Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Päivi Turunen, för ditt stöd och ditt stora engagemang. Vi 
uppskattar att du har gett oss feedback när vi behövt och styrt oss när vi svävat ut.  
 
 
Slutligen, vill vi tacka våra familjer för det stöd som ni gett oss under denna resa.  
 
 
 
Norrköping , 20 Maj 2017 
 
 
Tommie Nilsson och Elin Olsson 
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Inledning 

År 2015 stod Sverige inför en utmaning i och med de stora flyktingströmmarna. Totalt sökte cirka 163 

000 människor asyl i Sverige. En grupp av asylsökande som ökade markant var de ensamkommande 
asylsökande barnen. De ensamkommande barnen ökade från 7 049 år 2014 till 35 369 år 2015 
(Migrationsverket 2016; Swärd, 2017). Under året 2015 motsvarade de ensamkommande 
flyktingbarnen 43 % av alla de flyktingar som sökt asyl i Sverige (Swärd. 2017, s. 6).  
 
Trycket ökade på det svenska samhällets olika myndigheter och instanser kring mottagandet av de 
asylsökande, men framförallt mottagandet av de ensamkommande barnen och deras behov. Det 
ställde krav på den svenska staten men även på det sociala arbetet, då det sociala arbetets 
utgångspunkter har förändrats i och med migrationen. De sammanhang som människor idag lever i 
sträcker sig utanför nationalstatens gränser, vilket gör att föreställningar och tolkningar av sociala 
problem har ersatts av nya strategier och idéer (Montesino, 2015, s.57).  
 
Att Sverige tar emot barn är ingen ny företeelse, under andra världskriget evakuerades 70 000 barn 
från Finland till Sverige. Initiativet till evakueringen av de finska barnen kom från privata aktörer och 
allmänheten genom samarbete med den svenska och finska regeringen samt de statliga 
myndigheterna. Därigenom kom transporterna av finska barn till Sverige att vara ett åtagande både 
för den svenska och den finska staten och den privata sfären (Sköld & Söderlind, 2016). Relationen 
mellan mottagarländer och de länder som barnen kommer ifrån har varit av betydelse för hur barnen 
mottagits (Sköld & Söderlind, 2016). Mikael Byström (2006) menar att solidariteten styrts av den 
nordiska tanken, där Sverige tillämpade en generös flyktingpolitik gentemot sina nordiska grannar 
såsom Finland men samtidigt en restriktiv inställning till judar, tyskar och balter.  
Sköld och Söderlind (2016) visar i sin forskning av det svenska mottagandet av finska krigsbarn att det 
fanns en bred önskan och uppslutning hos allmänheten om att ta emot barnen i sina privata hem. Det 
visar att det svenska mottagande av barn från andra länder inte är något nytt fenomen, men 
mottagandet av barnen har förändrats. Till skillnad från de finska krigsbarnen kommer idag 
ensamkommande barn hit på egen hand från många olika länder runt om i världen, ensamma utan 
föräldrar eller andra vuxna. Den stora skillnaden mellan de finska krigsbarnen och de ensamkommande 
barnen i dag, är att mottagandet av de finska barnen var ett initiativ från privata aktörer såsom 
privatpersoner och familjer, föreningar men även ett initiativ från både den finska och svenska staten. 
Idag kommer barnen till Sverige utan att det är ett statligt initiativ.  
 
Under året 2015 anlände det 35 369 asylsökande ensamkommande barn till Sverige, vilket är ungefär 
hälften av de 70 000 barn Sverige tog emot från Finland under andra världskriget (Migrationsverket 
2016; Sköld & Söderlind, 2016). Idag kommer de ensamkommande barnen inte från något av våra 
nordiska grannländer, utan från länder på andra breddgrader såsom Afghanistan, Somalia, Marocko, 
Etiopien och Albanien (Migrationsinfo, 2017; Migrationsverket, 2016). De ensamkommande barnen 
som kommer till Sverige idag har av olika anledningar lämnat sitt hemland, det finns en rad skildringar 
om de ensamkommande barnens resa till Sverige. En av dem är berättelser från pojkar som rest från 
Afghanistan på grund av krig och konflikter, där resan sker över Medelhavet i enkla gummibåtar. Där 
barnens resa är med livet som insats (Mohseni, 2016). Resan över Medelhavet medför risken att 
drunkna och aldrig nå Europa. Under året 2016 var det cirka 5000 människor som miste sina liv i 
Medelhavet (Swärd, 2017, s. 2). 
 
I en intervjuundersökning med ensamkommande barn från Afghanistan framgår det att barnen lämnat 
sitt hemland på grund av våld eller bristande säkerhet. Det framgår även att flykten har varit svår och 
traumatiserande, där barnen ofta haft kontakt med människosmugglare (UNHCR, 2016). När väl barnen 
kommit till Sverige efter en resa med traumatiska upplevelser och får vänta i en utdragen och lång 
asylprocess, vilket innebär att integrationen i det nya landet kan ta lång tid (Swärd, 2017, s. 2). 
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När ett barn kommer ensam till Sverige, är det samhällets ansvar att ta hand om barnet, att se till 
barnet får sina behov tillgodosedda. Det första steget i asylprocessen för ett ensamkommande barn 
innebär att Migrationsverket ger en kommun en anvisning att ansvara för barnet. Det innebär att 
barnet ska få tak över huvudet och omsorg antingen i HVB-hem (hem för vård och boende) eller i ett 
familjehem under den tid som barnets asylärende prövas av Migrationsverket. Kommunernas 
socialtjänst får ansvaret för barnet, vilket har inneburit att de kommuner som tagit emot många 
ensamkommande barn har varit hårt belastade. Alla de ensamkommande barnen får även en god man 
som ska företräda dem eftersom barnen saknar föräldrar eller andra vuxna i Sverige (Swärd, 2017, s. 
6).   
 
Med tanke på den stora ökningen av ensamkommande barn i Sverige är det därmed många barn som 
får samhället som förälder genom de olika aktörerna i mottagandet av de ensamkommande barnen. 
Enligt Hans Swärd (2017, s. 2) krävs det mer forskning kring hur de ensamkommande barnens 
levnadsförhållanden ser ut, både innan och efter flykten, vilket påverkar barnens möjligheter och 
långsiktiga integration. 
 
Denna studie kommer att fokusera på de två aktörerna socialsekreterare och gode män som arbetar 
med de ensamkommande barnen och deras levnadsförhållanden. Studien avser att ge en inblick samt 
öka förståelsen för socialsekreterare och gode mäns roller som en del i samhällets föräldraskap för de 
ensamkommande barnen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom Erving Goffmans dramaturgiska sociologiska perspektiv undersöka 
hur socialsekreterare och gode män ser på sina egna och varandras roller i arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn. 
 

 Hur beskriver socialsekreterare och gode män sina egna roller? 

 Hur ser socialsekreterare och gode män på varandras roller? 

 Hur beskriver socialsekreterare och gode män sina roller i samverkan med varandra kring de 
ensamkommande flyktingbarnen? 

 

Definitioner 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera definitioner av olika begrepp som är återkommande i studien, 
ensamkommande barn/ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, gode män och socialsekreterare.  
 
Ensamkommande barn - innebär i denna studie personer som är under 18 år som ensamt anländer till 
Sverige, utan föräldrar eller andra vuxna. Definitionen utgår från den definition som anges i Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl (SFS 1994:137). I studien använder vi olika ord för ensamkommande 
barn såsom barn, ungdomar, ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande ungdomar, men vi 
utgår från definitionen ovan när de ensamkommande barnen omnämns.  
 
God man - begreppet innebär för vår studie den person som tillförordnas ensamkommande barn av 
en kommuns Överförmyndarenhet när ett barn anländer till Sverige utan vårdnadshavare eller 
förmyndare. Uppdraget som god man är ett frivilligt uppdrag och kan tas av vem som helst om 
personen uppfyller de krav som anges i Föräldrabalken (SFS 1949:381) 11 kap 12-13§§.  
 
Socialsekreterare- i vår studie innebär socialsekreterare de personer som arbetar vid en kommuns 
socialtjänst utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med ansvar för och handläggning av 
ensamkommande barns ärenden. Socialsekreterare i denna studie innebär att de är anställda som 
socialsekreterare utifrån de krav på socionomexamen eller annan examen på minst grundnivå i 
högskolan som anges i SoL (SFS 2001:453) 3 kap 3-3a§§. 
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Bakgrund 

Vi kommer i detta avsnitt att kort presentera hur processen ser ut när ett ensamkommande barn 
anländer till Sverige, samt lagstiftning som styr arbetet med de ensamkommande barnen. Då vårt fokus 
för studien är gode män och socialsekreterares roller kring de ensamkommande barnen, kommer vi 
främst att fokusera på dem i avsnittet. Vi väljer ändå att ha ett kort avsnitt om de ensamkommande 
barnen eftersom informanternas arbete utgår från dem. Vi kommer därför att presentera en 
genomgång av gode män och socialsekreterares roller utifrån gällande lagstiftning samt utifrån olika 
intresseorganisationer och fackförbund.  
 

Ensamkommande barn i Sverige 

De ensamkommande barnen omfattas av en rad lagstiftningar, de lagstiftningar som är relevanta att 
presentera inom ramen för vår studie är främst Lag om mottagande av asylsökande m.fl, LMA (SFS 
1994:137), Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), Lag om god man för ensamkommande barn (SFS 
2005:429), Socialtjänstförordning (SFS 2001:937), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 
2012:11) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (SOFS 
2003:20). 
De asylsökande ensamkommande barnen i Sverige har även rätt att ta del av hälso- och sjukvård samt 
skola enligt 4 § lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd (SFS 2013:407) och 29 kap 2§ skollag (SFS 2010:800).  
När ett barn blir 18 år och därmed inte anses vara ett barn längre, avslutas kommunens ansvar och 
barnet får då flytta till ett av Migrationsverkets boenden. Barnet anses då inte längre vara ett 
ensamkommande barn utan som en asylsökande vuxen (Migrationsverket, 2014). 
 

God man-ett frivilligt uppdrag  

Enligt de svenska Länsstyrelserna fanns det under år 2015, 10 138 gode män för ensamkommande barn 
(Länsstyrelserna, 2016). En person som utses till god man ska enligt FB (SFS 1949:381) 11 kap 12 § vara 
en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget. I uppdraget som god man ingår 
en rad olika uppgifter. God man har ansvar, rätt och skyldighet att bestämma i frågor som handlar om 
barnets personliga angelägenheter, ekonomi och i rättsliga frågor, det vill säga att föra barnets talan i 
mötet med myndigheter.  
 
Utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) checklista för gode män som ansvarar för 
ensamkommande barn blir det tydligt att uppdraget kräver omfattande kunskaper. God man ska vara 
lämplig för att arbeta med barn i utsatta situationer och ha kunskap om barns behov i olika åldrar samt 
förståelse för deras situation. Den gode mannen ska även ha goda kunskaper om det svenska samhället 
och dess olika myndigheter och instanser samt kunskap om utlänningsärenden och hur asylprocessen 
går till. Utöver dessa kunskaper finns det krav på att den gode mannen ska ha en opartisk hållning till 
myndigheterna samt ha goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt. 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare definierar rollen som god man för ensamkommande barn 
både som en vårdnadshavare och en förmyndare (SKL, 2016; Rollkoll, 2015). 
 
SKL och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare redovisar en rad konkreta arbetsuppgifter för god 
man, bland annat ska god man ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid utredningar hos 
Migrationsverket, företräda barnet i hälso- och sjukvården, se till att barnet får en fungerande 
skolgång, delta vid utvecklingssamtal i skolan, företräda barnet om det blir utsatt för brott eller gör sig 
skyldig till brott samt vara ett stöd för barnet. Det anges att god mans uppdrag inte innefattar att följa 
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med barnet på olika aktiviteter, följa barnet till skolan eller gå på bio. (SKL, 2016; Rollkoll, 2015). 
Uppdraget som god man är frivilligt samtidigt som det utgår en ersättning för arbetet.  
Ersättningen för uppdraget skiljer sig åt mellan kommuner på så vis att en del kommuner har en fast 
ersättning och en del kommuner har ersättning per timme (Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare, 
2017; FB SFS 1949:381, 12 kap, 16 §) 
Som god man finns det olika typer av stöd att hämta dels genom olika webbutbildningar som 
tillhandahålls av SKL, checklistor från SKL samt även från Överförmyndarenheten i varje kommun (SKL, 
2017; Länsstyrelsen Östergötland, 2017)  
Andra typer av stöd som tillhandahålls är från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (2017) och 
genom olika föreningar för gode män. Den gode mannens uppdrag upphör automatiskt när barnet 
fyller 18 år och blir myndigt (Lag 2005:429 om god man för ensamkommande barn).  
 

Socialtjänst & socialsekreterare-att vara ansvarig 

Att ha rollen som socialsekreterare och handläggare vid socialtjänst innebär att rollen och dess arbete 
styrs av SoL (2001:453).  
I socialtjänstlagens inledande kapitel anges att socialtjänstens arbete ska främja människors 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att människor aktivt ska delta i samhället 
(SoL 1 kap 1§).  
En paragraf som nämns i det första kapitlet i SoL är 2§ som är central i arbetet med de 
ensamkommande barnen, där anges att socialtjänsten ska fokusera på barnets bästa vid insatser som 
rör barn. För att få arbeta inom socialtjänstens område ska personalen vara lämplig, genom utbildning 
och erfarenhet (SoL 2001:453, kap 3-3a§), vilket anges vara en del i att socialtjänstens insatser ska vara 
av god kvalitet.  
 
I SoL (2001:453) kapitel 5, 1§ anges att socialnämnden ska arbeta för att barn och unga växer upp under 
trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling, gynnsam fysisk och social utveckling hos barn.  
Socialnämnden ska tillsammans med andra organisationer i samhället uppmärksamma och arbeta för 
att barn och unga inte vistas i skadliga miljöer. Socialtjänsten och socialsekreterarnas ansvar över barn 
omfattar även de ensamkommande barnen.  
 
I socialtjänstens arbete med barn anges att socialtjänstens handläggare ska inneha en svensk 
socionomexamen eller annan examen på minst grundnivå i högskolan för att få utföra arbete som 
omfattar barn och ungdomar (SoL 2001:453, 3 kap 3§, 3a§). Socialnämnden har ansvar över att 
socialtjänstens handläggare har tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra arbetet.  
Det arbete som socialarbetaren ska genomföra innefattar bedömning om en utredning ska inledas, 
utredning och bedömning av behov av insatser samt uppföljning av beslutade insatser (SoL 2001:453, 3 

kap 3§, 3a§).  
 
Rollen som socialsekreterare i socialt arbete definieras av fackförbundet Akademikerna SSR:s Etik i 
socialt arbete- Etisk kod för socialarbetare. De presenterar etiska riktlinjer och etiska egenskaper för 
yrkesverksamma socialarbetare och för socionomstudenter, som en del i att presentera hur 
socialarbetare uppfattar sin roll. Akademikerna SSR menar att de etiska koderna är ett bidrag till att 
stärka identiteten för yrket och att socionomer som yrkesutövare är en profession. Där de menar 
professionen som socialarbetare innebär att ha makt att påverka människors liv, i olika typer av 
verksamheter som utövar makt.  
Professionalitet är något som tas upp av Brante (2013; 2009), där profession utifrån en generell 
definition förstås som kunskaps- och vetenskapsbaserade yrken som baseras på abstrakt och 
systematisk kunskap (Siegrist, 2002; Torstendahl, 1991 i Brante 2013). Detta kan kopplas samman med 
de krav på socialsekreterares utbildning och erfarenhet i arbetet med barn som anges i SoL (SFS 
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2001:453)  3 kap 3§-3a§. Utifrån detta blir det tydligt att professionalitet är en del som har betydelse i 
socialarbetarens arbete, roll och ansvar. 
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Tidigare forskning 

Vi kommer här att beskriva den tidigare forskning som vår studie har som utgångspunkt, 
presentationen är även en del i att visa på behovet av studien kring socialsekreterare och gode mäns 
roller i arbetet med de ensamkommande barnen och ungdomarna.  
Forskningen som presenteras är kvalitativ och behandlar ämnen utifrån studiens frågeställningar.  
De artiklar vi valt att presentera är både svenska och internationella studier, två avhandlingar samt en 
FoU-rapport. FoU-rapporten från FoU (forsknings- och utvecklingsarbete) Väst (Stretmo & Melander 
2013), används som en introduktion till den tidigare forskningen, då rapporten och dess innehåll har 
tydlig koppling till det praktiska arbetet med de ensamkommande barnen. Vilket vi anser är en viktig 
aspekt, dels då vi själva studerar till socionomer och är intresserade av det praktiska sociala arbetet. 
FoU-rapporten har samlat de olika aktörernas röster, utifrån det arbete och den position de har. I 
rapporten finns uttalanden från både ensamkommande barn, socialsekreterare och gode män, vilket 
ger en god ingång till vår studie, med teman såsom roller och samverkan.  
 
Kriterier för vårt sökande av forskning har varit att artiklarna ska vara både svenska och utländska 
vetenskapliga artiklar som blivit publicerade internationellt.  
I våra sökningar använde vi oss av Linköpings universitets sökfunktion Unisearch. Sökord vi använt oss 
av för att hitta tidigare forskning är: unaccompanied children, children refugees, collaboration, 
cooperation, legal guardian, guardians ad litem, social work och socialworker. 
  
Vi presenterar först FoU-rapporten sedan följer en presentation av forskning kring ensamkommande 
barn för att sedan gå över till forskning om socialsekreterares arbete med ensamkommande barn och 
därefter forskning som behandlar gode män och till sist en presentation av forskning om samverkan. 
Avsnittet om tidigare forskning avslutas med en sammanfattning av forskningen i förhållande till vår 
studie. 

Forsknings- och utvecklingsarbete 

I rapporten Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i 
Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp (Stretmo & Melander 2013) från FoU Väst undersöks 
ensamkommande barns erfarenheter och olika aktörers arbete med barnen. 
Rapporten grundar sig på ett forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar mottagandet av de 
ensamkommande barnen och ungdomarna. Rapporten fokuserar på olika insatser, aktörer och stöd 
som för att tillgodose barnens utveckling, hälsa och integration i det svenska samhället. I rapporten 
har bland annat ensamkommande barn och ungdomar, socialsekreterare och gode män intervjuats. 
Rapporten visar att transnationella nätverk och privata nätverk är av stor vikt för de ensamkommande 
barnen. Där det beskrivs att relationen med familjen som befinner sig i hemlandet är av betydelse för 
barnen. Även andra relationer beskrivs som viktiga för barnen såsom kontaktpersoner som tillsatts av 
socialtjänsten eller god man. Många av barnen beskriver kontaktperson och god man som sin familj i 
Sverige. God man beskrivs av många av barnen som en viktig roll i att få stöd, både känslomässigt och 
i att lösa problem. Socialsekreteraren och hens roll beskrivs av barnen främst som en person de vänder 
sig till om de har problem av olika slag. 
Rapporten tar även upp professionellas erfarenheter av att möta de ensamkommande barnen, bland 
annat socialsekreterare och gode män. En av socialsekreterarna som intervjuats i rapporten beskriver 
att det är viktigt att hen är en tydlig person för barnen som barnen lär känna, för att kunna ta upp 
problem. Rapporten tar även upp hur socialsekreterarna beskriver sin roll och hur relationen till de 
ensamkommande barnen, påverkas av hur de andra aktörernas engagemang och ansvar ser ut. Det 
presenteras även att socialsekreterare beskriver sig själva som spindeln i nätet, där de har ett nära 
samarbete med gode män, boendepersonal, familjehemsföräldrar som har ansvar över den dagliga 
omsorgen. 
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De gode männens roll omnämns i rapporten som ställföreträdande förälder. Rapporten presenterar 
intervjuer med gode män som anser att det är viktigt att deras roll genomsyras av ett barnperspektiv i 
arbetet med de ensamkommande barnen. Rollen som god man beskrivs som att finnas till för barnets 
skull och ta tillvara dennes behov.  
 

Om ensamkommande barn  

Den forskning som vi presenterar kring de ensamkommande barnen handlar om barnens behov och 
känsla av delaktighet, men även om samhällets förmåga att möta deras behov. 
Josefsson har i sin sammanläggningsavhandling Children At The Borders (2016) undersökt normer om 
asylsökande barns rättigheter och hur de ifrågasätts i svensk media och i Migrationsöverdomstolen 
samt hur de ensamkommande asylsökande barn gör anspråk i fråga om hälsa och välbefinnande. 
 
 Kaukko och Wernesjö har i sin studie Belonging and participation in liminality: Unaccompanied 
children in Finland and Sweden (2017) undersökt ensamkommande barns deltagande och känsla av 
tillhörighet. Studien har genomförts genom intervjuer med ensamkommande barn i Sverige och 
Finland. Studiens resultat visar att de ensamkommande barnens deltagande och tillhörighet tas av 
barnen genom olika positioner. De olika positioner som barnen pendlade mellan var; gränsen mellan 
barndom och vuxenliv, strävan efter självständighet eller önskan om att bli tagen om hand om av 
vuxna. Kaukko och Wernesjö menar att de sociala relationerna och relationer till vuxna är centrala. 
Wernesjö har genomfört studien Landing in a rural village: home and belonging from the perspectives 
of unaccompanied young refugees (2015) som har undersökt ensamkommande barns upplevelser av 
tillhörighet och hem i olika byar i norra Sverige. Studien visar att formen av bostad tillsammans med 
barnens erfarenheter av social utslagning kan bidra till känslor av att vara “dom” andra vilket utmanar 
barnens känslor av hem och tillhörighet. Samtidigt visar studien att barnen bygger vissa typer av hem 
och känslor baserat på sociala relationer och till de platser som de har tillgång till.  
 
Söderqvist, Sjöblom & Bülow, (2014) har i sin studie Home sweet home? Professionals' understanding 
of 'home' within residential care for unaccompanied youths in Sweden, genom intervjuer och 
observationer undersökt konceptet ”hem”. Studien undersöker vad ”hem” innebär för personal vid 
hem för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande barn i Sverige. De konstaterar utifrån 
studiens resultat att de ensamkommande barnen måste tas i beaktande utifrån deras egna specifika 
behov för att samhället ska kunna möta deras behov.  
Både Wernesjö (2015) och Söderqvist, Sjöblom & Bülow (2014) konstaterar att det krävs mer forskning 
kring mottagandet av ensamkommande barn och att de är en specifik grupp med olika behov. 
  
De Graeve & Bex (2017) har i sin studie Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care 
relationships of unaccompanied minors in Belgium undersökt hur professionella förmedlar bilder av ett 
hem till ensamkommande barn. Både De Graeve & Bex (2017) och Söderqvist, Sjöblom & Bülow, (2014) 
visar i sina studier på en komplex bild av ett hem genom både objektiva aspekter såsom fysiska 
byggnader och subjektiva aspekter som mentala bilder. Resultaten från de båda studierna visar att 
personalens önskan att skapa ett ”vanligt hem” misslyckas då HVB-hemmen innefattar en viss 
övervakning, personalens dominanta position sammankopplat med de restriktioner som följer med 
den rådande lagstiftningen. Där den rådande lagstiftningen gällande HVB-hem inte är utvecklade eller 
anpassade efter de ensamkommande barnens behov. 
  
Likt Kaukko och Wernesjö (2017) poängterar Kohli (2006) i studien The comfort of strangers: Social work 
practice with unaccompanied asylumseeking children and young people in the UK (2006) och Hopkins 
& Hill (2010) i studien The needs and strengths of unaccompanied asylum-seeking children and young 
people in Scotland att relationen mellan vuxna och ensamkommande barn är centrala för att skapa 
trygghet. Kohli (2006) har studerat socialarbetares praktiska arbete med ensamkommande barn i 
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England. Studien visar att relationen mellan vuxna (socialarbetare) och barn är central för att skapa en 
trygghet för barnet i ett nytt land. 
 
Hopkins & Hill (2010) har studerat ensamkommande barn i Scotland, deras behov och styrkor genom 
intervjuer med ensamkommande barn och socialarbetare. I studien beskrivs barnens styrkor i termer 
av engagemang för utbildning och framtid. Behoven beskrivs som bearbetning av traumatiska 
upplevelser, men centralt är behov av praktisk karaktär såsom boende, information och juridiskt stöd. 
 
Hessle (2009) har i avhandlingen Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning av 
ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige gjort 
en uppföljning över 10 år av ensamkommande asylsökande barn, där resultaten visar att de flesta 
barnen som unga vuxna etablerat sig i Sverige. Resultaten pekar på vikten av transnationella nätverk 
och engagerade vuxna som en del av en positiv utveckling för barnen som unga vuxna. 
 
I den forskning vi presenterat kring de ensamkommande barnen beskrivs barnen som en grupp med 
specifika behov, behov som det svenska samhället har svårigheter att möta. Forskningen kring barnen 
visar även att sociala relationer och relationer med vuxna är centrala för att skapa trygghet för barnen 
och deras utveckling. 
En annan aspekt som tas upp kring de ensamkommande barnen i tidigare forskning är hur barnen 
beskrivs, utifrån behov och deras egen styrka. Där de ensamkommande barnens styrkor handlar om 
engagemang för sin utbildning och sin framtid. Samtidigt har barnen behov av att bearbeta traumatiska 
upplevelser. Barnens praktiska behov framställs som mest centrala i form av boende, information och 
juridiskt stöd. 

Gode män 

Studier kring gode män och motsvarande i en internationell kontext handlar om samverkan, ”guardians 
ad litem” och ”guardians” (i egen översättning till personliga ombud) vilket vi anser är mest likt rollen 
som god man för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. 
  
Phillips (2016) undersöker i studien A qualitative study of collaboration between guardians ad litem and 
caseworkers in the child welfare system personliga ombud i USA och deras beskrivningar av samverkan 
med socialarbetare utifrån arbete med barn. Phillips visar genom sin studie på vikten av att förståelse 
för roller, ansvar och kommunikation för en god samverkan mellan personliga ombud och 
socialarbetare i arbetet med barn. 
  
I studien Often they fall through the cracks: separated children in Ireland and the role of guradians 
undersöker Martin, Christie, Horgan, & O'Riordan (2011) de personliga ombudens roll i arbetet med 
ensamkommande barn i Irland. I studien intervjuas socialarbetare som arbetar med ensamkommande 
barn om de personliga ombudens roll. I studien uppges att de personliga ombudens roll i Irland är att 
de ska föra barnens talan i rättsliga sammanhang. 
Det framkommer i studien att det finns ett behov hos de ensamkommande barnen av en person som 
har ett större ansvar som att exempelvis hjälpa barnen i vardagen med praktiska ting såsom ekonomi 
och stöd, än enbart att föra fram barnets talan i en rättslig kontext. 
Forskning kring gode män och deras roll har varit svårt att finna, men den forskning vi har presenterat 
behandlar främst gode mäns samverkan med socialsekreterare i arbetet med barn och inte specifikt 
ensamkommande barn. Gode män beskrivs som en person som för barns rättsliga talan, samtidigt som 
det finns ett behov hos de ensamkommande barnen av en person med större ansvar.  
Studier kring socialsekreterares roll handlar om förhållandet mellan engagemang och det ansvar som 
kommer med att arbeta professionellt. Där studierna visar på att det ofta pågår en förhandling mellan 
engagemang och ansvar hos socialsekreterarna, vilket påverkar relationen mellan socialarbetare och 
klienter. Samtidigt visar andra studier på vikten av relationer mellan socialsekreterare och 
ensamkommande barn. 
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Samverkan och roller 

Avsnittet presenterar studier kring samverkan och roller men även på engagemang och 
professionalitet.  
 
En svensk studie som undersöker nivåer av samverkan är Axelsson och Bihari Axelssons (2006) artikel 
Integration and collaboration in public health- A conceptual framework. Axelsson & Bihari Axelsson 
beskriver i sin artikel olika nivåer av samverkan genom att ge exempel på hur samverkan 
styrs/genomförs antingen genom mer toppstyrda hierarkiska strukturer, en vertikal integration, eller 
en horisontell integration som bygger på att de olika samverkansparterna är på en mer likvärdig nivå. 
Koordination (Co-ordination) är en låg nivå av samverkan som består mer i en övervakning eller kontroll 
medan samverkan (collaboration) handlar om att de olika parterna verkar genom olika former av 
frivilliga överenskommelser och ömsesidiga justeringar i samverkanskontexten.   
 
En studie som tar upp samverkan mellan olika aktörer kring ensamkommande barn i Sverige är 
Sundqvist Ghazinour, Ögren & Padyab (2016) studie Collaboration patterns among Swedish 
professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative 
study om samverkan och dess mönster i processen kring utvisning av ensamkommande barn från 
Sverige. Sundqvist Ghazinour, Ögren & Padyab studie visar på svårigheter i samverkan kring 
ensamkommande barn som ska utvisas från Sverige. I studien intervjuas olika aktörer: 
socialsekreterare, personal vid hem för vård och boende (HVB), poliser, handläggare vid 
Migrationsverket och gode män. Alla informanterna som deltog i studien var delaktiga i arbetet kring 
ensamkommande barn som fått utvisning. Resultaten i studien visar olika nivåer och mönster av 
samverkan. Nivåer av samverkan handlar om att de olika aktörerna beskrev olika behov av samverkan 
utifrån sina roller i processen kring utvisning. 
Mestadels skedde samverkan på låg nivå genom kommunikation och samarbete. Handläggare vid 
Migrationsverket visade sig ha ett mindre behov av samverkan än många av de andra aktörerna. 
Samtidigt som socialsekreterarna såg ett behov av stark samverkan samtidigt som de hade svårigheter 
i att implementera samverkan trots lagstiftning och riktlinjer gällande samverkan. Gränspolisen 
uttryckte behov av en nära samverkan med de andra aktörerna för att verkställa utvisningen och för 
att hålla processen så värdig som möjligt för barnet. 
Sundqvist Ghazinour, Ögren & Padyab presenterar tre typer av mönster för samverkan i professionellas 
arbete med utvisningar av ensamkommande barn: teamwork (lagarbete), isolation (isolering) och 
sensitivity (känslighet). Där de menar att ett mönster av lagarbete (teamwork) karaktäriseras av 
professionella som förstår de olika aktörernas roller i utvisningsprocessen, en vilja till kompromisser 
för en fungerande samverkan vilket är hjälpsamt i processen för utvisningar. 
Den andra typen av mönster som presenteras isolation (isolering), innebär aktörer som distanserar sig 
från utvisningsprocessen, där de känner sig ensamma och tar beslut trots andra aktörers invändningar. 
Den sista typen av mönster sensitivity (känslighet), handlar om aktörer som kritiserar andra aktörer 
som är delaktiga i utvisningsprocessen. Där aktörerna är osäkra på de andras roller och därför vill 
behålla gränserna för sin egen roll genom att inte störa de andras arbete. De blir passiva observatörer 
istället för aktivt deltagande aktörer i samverkan kring utvisningen av barnen. 
 
Kontexten för samverkan tas även upp av Horwath & Morrison (2007;  2011). De har I litteraturstudierna 
Collaboration, integration and change in children's services: Critical issues and key ingredients och 
Effective inter-agency collaboration to safeguard children: Rising to the challenge through collective 
development undersökt samverkan och samverkansnivåer. Studierna visar att kontexten för 
samverkan och professionellas förståelse av olika falls komplexitet är central för att få en fungerande 
samverkan. De presenterar fem begrepp för olika nivåer av samverkan: communication, co-operation, 
co-ordination, coalition och integration. Forskningen som presenterats om samverkan visar på vikten 
av tydliggörandet av roller i samverkan med andra.  
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En annan svensk studie med fokus på samverkan är Basics (2017) Observed successful collaboration in 
social work practice: coherent triads in Swedish juvenile care. Basic har undersökt samverkan mellan 
olika aktörer kring barn inom den svenska institutionsvården. Basic har i studien sett att förståelse för 
roller och de som har rollerna är en viktig komponent för att samverkan ska bli lyckad. Han menar att 
roller skapas och återskapas i kontexten för samverkan. Basic menar likt återskapandet av roller att 
framgång i samverkan är en interaktiv process som konstrueras och rekonstrueras.  
 
Ambrose-Miller & Ashcroft (2016) har i sin studie Challenges faced by social workers as members of 
interprofessional collaborative health care teams studerat samverkan utifrån perspektivet socialt 
arbete genom fokusgrupper med utbildare inom socialt arbete, praktiker och studenter. I studien 
identifierades olika teman om samverkan som kan vara både begränsande och främjande för 
samverkan. De olika teman som presenteras i studiens resultat handlar om kultur, identitet, 
klargörande av roller, beslutsfattande, kommunikation och maktrelationer. Dessa teman som studien 
presenterar menar författarna är viktiga faktorer i samverkan. Studien poängterar dessutom att roller 
i samverkan är komplexa, roller bör vara så definierade som möjligt för att samverkan ska fungera. 
 
Glaser & Suter (2016) presenterar i sin studie Interprofessional collaboration and integration as 
experienced by social workers in health care resultat från intervjuer med socialsekreterare med fokus 
på interprofessionell samverkan. Resultaten påvisar att samverkan upplevs som något positivt, 
samtidigt som det finns ett behov av att klargöra och respektera de olika rollerna. Resultaten visar även 
att målet för samverkan måste vara tydligt för de olika rollerna, vad som ämnas i samverkan kring en 
individ. 
  
Johnson, Zorn, Tam, Lamontagne & Johnson (2003) har i studien Stakeholders´views of factors that 
impact successful interagency identifierat olika faktorer relaterat till framgångsrik samverkan och 
samverkan som misslyckats. Likt tidigare presenterade studier menar Johnson, Zorn, Tam, Lamontagne 
& Johnson att kommunikation och förståelse för roller är viktiga faktorer för en god samverkan (Basic 
2017; Glaser & Suter 2016; Ambrose-Miller & Ashcroft 2016). Andra faktorer som Johnson, Zorn, Tam, 
Lamontagne & Johnson tar upp gällande samverkan är engagemang, starkt ledarskap, planering, 
resurser samt problem med gränser mellan de professionella som samverkar. 
 
I studier kring samverkan framgår att det finns en positiv inställning till samverkan, där de pekar på att 
förståelse för olika aktörers roller är centralt. Roller i samverkan kan upplevas som komplexa och bör 
därför klargöras för att skapa förståelse och respekt för olika roller. Komplexiteten verkar även bestå i 
svårigheter att veta var gränserna går för olika roller i samverkanskontexten. Andra aspekter som tas 
upp i forskningen om fungerande samverkan är kommunikation och gemensamma mål. Samverkan är 
beroende av hur de olika aktörerna ser på samverkan och sin roll. Studierna visar även på att 
samverkan och hur den styrs beror på strukturer, vilket kan ge olika nivåer av samverkan i form av 
koordination eller samarbete. 
 
I studien Negotiating personal engagement and professional accountability: professional wisdom and 
ethics work undersöker Banks (2013) förhållandet mellan personligt engagemang och professionellt 
ansvar (översatt från accountability) samt dess innebörder. 
New public management, åtstramningar och marknadsbaserade lösningar inom den offentliga 
välfärden, har försvårat socialarbetares personliga engagemang för sitt arbete och klienter.  
Banks presenterar i studien olika element inom personligt engagemang och professionellt ansvar.  
 
Studiens resultat visar att det sker en balansgång mellan personligt engagemang och professionellt 
ansvar som en av de huvudsakliga aspekterna inom professionsetik.  
Banks menar att det finns en spänning mellan personligt engagemang och professionellt ansvar. 
Socialarbetaren behöver utrymme och kapacitet för att kunna göra ett etiskt gott arbete.  
Standardiseringen av socialt arbete kan påverka kvalitet och relationsbyggande negativt.  
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Sammanfattning av tidigare forskning  

I genomgången blir det tydligt att forskningen än så länge inte i någon större omfattning har studerat 
olika roller i arbete med ensamkommande barn. Detta kan handla om att ensamkommande barn är 
ett relativt nytt fenomen i Sverige, med tanke på den stora ökningen av barn under 2015. 
Det vi har sett i genomgången av forskningen är att det finns specifika behov hos de ensamkommande 
barnen, när det gäller sociala relationer, gode männens roll, trygghet samt ett behov att få bearbeta 
traumatiska upplevelser. Generellt ser vi att barnens relationer med vuxna är viktiga.  
 
Utifrån den forskning vi läst om god man framkommer det att förståelse för rollen och dess ansvar är 
centralt. Barnen uttrycker behov av någonting mer än enbart rättslig hjälp från god man. Det vi uttalar 
oss om här är enbart baserat på internationell forskning, då vi haft svårt att hitta forskning som säger 
något om god man i en svensk kontext.  
Utifrån FoU-rapporten uppfattar vi det som att de svenska gode männen har ett mer omfattande 
uppdrag än vad som beskrivs i de internationella studierna. Vi konstaterar att rollen som god man är 
oerhört viktig i barnens liv. 
 
När vi har gått igenom forskning kring samverkan ser vi att det är viktigt med roller, tydligt definierade 
gränser för roller, vilket ökar förståelsen för varandra i samverkan. Samverkan sker även på ett flertal 
olika nivåer, beroende på hur aktörerna agerar i samverkan. Det är även avgörande att alla olika 
aktörer arbetar mot ett gemensamt mål.  
 
Forskningen kring de ensamkommande barnen som vi har presenterat, tydliggör de ensamkommande 
barnens behov av stöd och sociala relationer med vuxna. Det finns ett behov av studier kring de olika 
roller som gode män och socialsekreterare har i arbetet kring de ensamkommande barnen.  
Studien avser att fylla den kunskapslucka som vi har funnit.  
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Teori 

Vi kommer att i det här avsnittet presentera samt motivera vårt val av teori för vår studie. Därefter 
kommer vi att kort presentera begrepp som vi använt i vår analys av studiens material. Avsnittet 
avslutas med reflektion och diskussion kring alternativa teorier och varför vi inte valt dem för vår 
studie. 

Val av teori och motivering  

Den teoretiska riktning vi valt för vår studie är sociologi utifrån Erving Goffmans dramaturgiska 
perspektiv (2009) inom ramen för den symboliska interaktionismen. Utifrån de begrepp som vi 
presenterar nedan söker vi finna hur socialsekreterare och gode män ser på sina och varandras roller. 
Vi antar att Goffmans teori och dess begrepp kan synliggöra socialsekreterare och gode mäns roller, 
hur de beskriver dem, samt hur de beskriver varandras roller utifrån hur de interagerar med varandra 
i arbetet med de ensamkommande barnen. Goffmans teori är ett sätt att få en fördjupad analys kring 
just roller och hur de förhåller sig till varandra på den scen och det framträdande som skapas i mötet 
mellan socialsekreterare och gode män. 
Vi antar att Goffmans dramaturgiska sociologi hjälper oss att finna svar på studiens frågeställningar.  

Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen innebär flera olika riktningar inom sociologin och har gemensamt sin 
grund i Gerorge Herbert Mead. Meads socialspykologi är grunden till den symboliska interaktionismen. 
Begreppet symbolisk interaktionism myntades av en av Meads studenter Herbert Blumer (Berg, 2015, 
s. 151). 
 
Kärnan i den symboliska interaktionismen är tanken om människan som social, och människans 
personliga individualitet oväntat nog är ett uttryck för socialitet (Berg, 2015, s. 151). Den symboliska 
interaktionismen fokuserar på hur vi människor både skapas och formas i det sociala livsrum vi befinner 
oss i (Berg, 2015, s. 151). Mead menar att en människas medvetna jag växer fram i en social process. 
Där det lilla barnet upptäcker sig självt som en individ med initiativ och åsikter genom interaktion med 
andra individer. Det är i relation och interaktion med vuxna som barnet ser sig självt som barn, 
föräldrarna ser då sig själva som föräldrar i relationen till sitt barn (Mead & Morris, 1972). Mead och 
den symboliska interaktionismen är grunden för Erving Goffmans dramaturgiska sociologiska 
perspektiv. 

Erving Goffman och den dramaturgiska sociologin 

I Goffmans bok Jaget och maskerna (2009) uppger Goffman att han avser att studera ögonblick och 
ögonblickens människor. Goffman använder sig av metaforer från teatervärlden för att analysera 
samhället och det liv som pågår i samhället. Där individer blir aktörer och uppträder på en scen, där 
aktörerna samtidigt blir observerade av en publik, där aktören sedan drar sig tillbaka för att förbereda 
nästa scen. I detta samspel och skådespel är alla individer samtidigt både publik, medaktörer och 
aktörer (Berg 2015, s. 169: Goffman, 2009, s. 12). I vår studie blir då socialsekreterare, gode män och 
det ensamkommande barnet både aktörer, medaktörer och publik, i interaktionen som sker utifrån 
det ensamkommande barnet. 
 
Ett centralt begrepp som är återkommande i Goffmans teori är framträdandet, som är indelat i något 
Goffman kallar regioner: främre regionen (frontstage) och bakre regionen (backstage). Den främre 
regionen är platsen där framträdandet sker och den bakre regionen innebär den plats där 
framträdandet förbereds (Goffman, 2009, s. 97). Det som skiljer regionerna åt är att den bakre regionen 
handlar om platser där individen håller publiken borta.  
Vi väljer att använda dessa begrepp i vår analys för att synliggöra hur socialsekreterare och gode män 
förhåller sig till sina roller när de inte framträder i förhållande till varandra. Där socialsekreterare och 
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gode män talar om sina roller och varandras roller i den bakre regionen. Genom begreppen främre 
region och bakre region avser vi synliggöra känslor kring rollerna när de inte är mitt i ett framträdande. 
 
För att det ska finnas ett framträdande krävs det roller. Individer går i olika grader in i sina roller vilket 
även gör att de tror olika mycket på de framträdande som de gör. Framträdandet hänger även samman 
med begreppet fasad, Goffman använder fasad för att beteckna individens framträdande som är 
regelbundet fungerande på ett allmänt och fast sätt för att situationen ska vara definierad för de 
åhörare som observerar framträdandet. Med begreppet framträdande avser vi att kunna analysera hur 
socialsekreterare och gode män engagerar sig i sina roller samt hur de förhåller sig till sina olika roller. 
Det handlar även om att vi avser analysera hur de olika aktörerna (socialsekreterare och gode män) 
definierar och tydliggör sina roller för andra.  
Fasad handlar även om den utrustning, den inramning som används av individen i dess framträdande 
för att kunna uppträda i sin roll. Fasaden upprätthålls med hjälp av dramatiskt förverkligande genom 
att individen tydligt tar en roll, vilket är ett måste för att kunna uppfylla och bekräfta rollen inför de 
andra (publiken) (Goffman, 2009, ss.25-27, 28, 35). 
 
Begreppet roll (“performer”) innebär att den roll som en individ spelar i interaktionen med andra, 
förutsätter hen att publiken och medaktörerna (de som observerar hen) ska ta intryck av det som 
aktören skapar. Roller existerar endast i förhållande till andra, individer blir sina roller i team i den 
sociala situation som de befinner sig i. Individen blir den roll hen spelar, rollen hålls levande så länge 
framträdandet pågår. De intryck som en individ i den roll hen spelar förmedlar blir individens ”jag”, ju 
mer individen spelar rollen på ett trovärdigt sätt desto starkare blir individens anknytning och 
förhållande till rollen (Goffman, 2009, ss. 25-27, 73, 218). Då vi i vår studie undersöker just roller blir 
Goffmans begrepp roll centralt för vår analys, hur ser socialsekreterarna och gode män på sina roller 
och därmed hur blir deras anknytning och förhållande till deras respektive roller. 
 
Ett annat viktigt begrepp i Goffmans dramturgiska perspektiv är intrycksstyrning 
(”Impressionmanagement”). Även om individer själva tror på rollen menar Goffman att även åhörarna 
runt omkring individen delar individens uppfattning om sig själv och hens definition av verkligheten. 
För att det ska ske, styr individen intrycken som hen förmedlar till åhörarna för att rollen ska kännas 
äkta och trovärdig (Goffman, 2009, ss.25, 28). Här förstår vi Goffman som att hur individen presenterar 
sin roll inför andra och därmed ökar trovärdigheten för rollen. I vår studie innebär intrycksstyrningen 
en fördjupning av förståelsen av aktörernas roller (socialsekreterare och gode män) och hur de 
presenterar sina roller för varandra. 
 
Ett annat begrepp som vi starkt förknippar med intrycksstyrningen är begreppet idealsering. Enligt 
Goffman innebär idealisering att individen måste dölja handlingar som inte är förenliga med rollen, 
individen måste även lyfta fram de ideella motiven bakom sitt agerande för att på så vis öka 
trovärdigheten för rollen (Goffman, 2009, ss. 39, 44, 47). Goffman talar om att dölja handlingar som 
inte kan förenas med den roll man har, men i vår analys avser vi att använda begreppet idealisering för 
att belysa och förstå när socialsekreterare och gode män går utanför ramarna för sin yrkesroll och sitt 
uppdrag.  
När väl fasaden och rollen är införlivade och trovärdiga, ger det krav på att dessa ska upprätthållas 
utifrån de ideal och förväntningar som rollen får utifrån samhällets normer (Goffman, 2009, s. 39).  
 
Den publik som Goffman talar om kan vara verklig och finnas närvarande eller en publik i fantasin som 
finns i individens tankar. Individen utgår då från publikens normer och värderingar, individen måste då 
agera utefter publikens normer och värderingar (Goffman, 2009, ss. 76-77). Enligt Goffman finns det två 
extremer, den ena är där en individ vara uppriktigt övertygad om att de intryck hen sänder ut till sina 
åhörare är äkta och hen har därmed ingen distans till sin roll.  Den andra extremen som Goffman tar 
upp är där individen inte tror på rollen och sitt agerande och inte heller har något intresse för åhörarnas 
uppfattningar. Det benämner Goffman som att individen då är ”cynisk” (Ibid.). 
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Genom begreppet publik kan vi få förståelse för hur socialsekreterare och gode män uppfattar och 
spelar sina roller, där de kan uppträda cyniskt med stor distans till uppdraget och handlingar eller där 
de kan visa sig vara övertygade utan distans till rollerna och dessa handlingar. 
 
Goffman använder begreppet team för en samling individer som samarbetar i framställningen av en 
rutin, där en medlem i teamet inväntar teamets ställningstagande innan medlem själv väljer 
ståndpunkt. Teamet agerar i samförstånd för att nå ett gemensamt mål med sitt framträdande (Ibid.). 
Det innebär även att om en teammedlem begår ett misstag får hen hjälp av teamets andra deltagare 
att upprätthålla situationen, för att undvika att medlemmen tappar ansiktet och blir bestraffad för 
misstaget framför publiken (Goffman, 2009, ss.75, 82-83). 
 
Goffmans begrepp team och dess beskrivning kan i vår studie förstås som en aspekt för att synliggöra 
samverkan mellan aktörerna (socialsekreterare och gode män) kring det ensamkommande barnet. Där 
samverkan kan ses som ett sätt att upprätthålla situationen och en bekräftelse av varandras roller. 
Begreppet team hänger samman med begreppet publik. 

Alternativ teori 

En alternativ teori som vi skulle kunna använt oss av i vår studie är Bronfenbrenners ekologiska 
systemteori (Bronfenbrenner, 1979). Den beskriver att runt omkring en individ finns olika system som 
interagerar och påverkar varandra. Systemen finns som närmiljöer (micro), interagerande närmiljöer 
(meso), miljöer som individen inte direkt är delaktig i (exo) och en mer övergripande miljö (makro) som 
innefattar samhällets strukturer och normer. Vi skulle kunna placera socialarbetare, gode män och 
barnen i denna modell. Den ekologiska systemteorin fokuserar på barnens utveckling, vilket inte är 
fokus för vår studie. Vi har därmed valt att inte använda oss av systemteori då vi anser att Goffmans 
dramaturgiska sociologi kommer bättre kunna hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor om roller.  
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Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vår vetenskapsteoretiska ansats som bakgrund till våra 
metodologiska val. Vi kommer även att ge en presentation av hur vårt tillvägagångssätt sett ut i 
genomförandet av studien. Avsnittet avslutas med en etisk reflektion. 
 
Vi kommer här att presentera tre kriterier som utgångspunkter för metodavsnittet, vi utgår från 
Larssons (2005) olika kriterier för kvalitet i kvalitativ forskning. De tre kriterierna är 
perspektivmedvetenhet, inre logik samt etiskt värde (Larsson, 2005,ss. 3-9). 
 
Enligt Larsson är perspektivmedvetenhet ett viktigt kriterium för att kunna säkerställa kvalitet i 
kvalitativa studier. Perspektivmedvetenhet innebär att det tydligt redovisats en beskrivning och 
reflektion av tidigare forskning, vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt forskarens förförståelse.  
Larsson (2005, ss. 3-9) talar även om inre logik i studier för att öka kvaliteten i kvalitativ forskning 
innebär att det ska finnas en röd tråd och harmoni mellan forskningsfråga, teori och metod. 
 
Etiskt värde enligt Larsson (2005, s. 9) innebär att de som deltar i studien får information om syftet med 
studien, att de samtycker till att delta i studien, att de har rätt att vara anonyma i deltagandet i studien 
och att det material som samlas in i studien inte utnyttjas på annat sätt än det uppges användas till. 
 
Vi har låtit Larssons kriterier vägleda oss i redovisningen av tillvägagångssätt, upplägg av studien samt 
i omsorgen av våra informanter. 

Vetenskapsteoretisk ansats 

I samhällsvetenskapliga studier är utgångspunkten den ontologiska ståndpunkten att människor både 
tänker och handlar, där deras motiv är grund för deras handlingar (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.168, 
170). Det poängterar vikten av förståelse hellre än att ge förklaringar gällande orsakssamband som de 
kvantitativa metoderna söker, den kvalitativa forskningen anses bidra med förståelse. Således anser vi 
att kvalitativ metod genom intervjuer är den metod som bäst fångar studiens syfte och frågeställningar, 
att få djupare beskrivningar av socialsekreterare och gode mäns upplevelser av sina och varandras 
roller. 
 
Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är både konstruktivistisk och pragmatisk då vi anser att 
den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt, det innefattar både språk och sociala handlingar 
(Turunen, 2004, s. 26).  
 
Pragmatismen kännetecknas av fokus på handlingars, tänkande och påståendens praktiska 
konsekvenser (Mead & Morris 1972; Berg, 2015, s.152). En klassiker på området är filosofen John 
Dewey. Dewey har analyserat sambandet mellan medvetande och handling. Enligt pragmatismen 
verifieras en mening i ett påstående, en idé, metod eller teori i konkreta konsekvenser, tillämpbarhet, 
användbarhet samt i dess funktion (Dewey, 2007). 
 
Konstruktivism handlar om vad som konstrueras, av vem och hur, vilket är centralt för vår studie då vi 
vill undersöka aktörerna socialsekreterare och gode mäns roller, hur de konstruerar sig själva och 
varandra (Sohlberg & Sohlberg, 2013, ss. 267-268,270).  
 
Den konstruktivistisk-pragmatiska utgångspunkten i studien synliggör interaktionen mellan 
socialsekreterare och gode män, där de olika rollernas handlingar sker kring det ensamkommande 
barnet. Vi utgår från uppfattningen att rollerna mellan socialsekreterare och gode män konstrueras i 
en social handling med hjälp av språket som ger praktiska konsekvenser för exempelvis samverkan 
kring de ensamkommande barnen.  
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I analysen av data har vi använt oss av en abduktiv metod. Vi har en vetenskapsteoretisk grund i 
konstruktivism och pragmatismen genom den symboliska interaktionismen. Vår grundsyn är därmed 
att verkligheten konstrueras genom språket i interaktion och handlingar.  
Rollernas skapas, upprätthålls och förändras genom de handlingar och det språk som används.  
Det hjälper oss att bättre se hur rollerna konstrueras och interagerar med varandra, genom 
handlingar och språket.   
  

Förförståelse 

Utgångspunkten för vår reflektion kring vår egen förförståelse är Larssons kriterium 
perspektivmedvetenhet. 
Larsson menar att det alltid finns en tolkning i allt tänkande och att redan i mötet med det som ska 
tolkas har vi en föreställning om betydelsen. Vilket då innebär att vi har en förförståelse, som är under 
ständig förändring under tolkningsprocessen. Genom att redovisa förförståelsen undanhålls inte 
läsaren vilket perspektiv som forskaren valt för sina tolkningar. Forskningen görs då tillgänglig för att 
kritiskt granskas av andra (Larsson, 2005, s. 4). 
 
I början av studien var vår kunskap om området begränsad, den kunskap vi hade var mestadels baserad 
på den bild som media presenterat om flyktingsituationen i världen och ensamkommande barn i 
Sverige. Vi diskuterade en rad föreställningar och tankar som vi själva bar på inför studiens 
genomförande. Våra föreställningar om gode män för ensamkommande barn grundade sig i den bild 
som media presenterat där gode män framställts som giriga med många uppdrag. 
 
Utifrån den tidigare forskningen och i möte med en ordförande i en god man förening fick vi förståelse 
för att uppdraget och rollen som god man för ensamkommande barn är mer omfattande än vi först 
trott, det blev för oss mer komplext och därmed intressant att studera. 
 
Eftersom vi båda studerar till socionomer påverkar det vår kunskap och föreställningar om 
socialsekreterare och deras arbete. Våra tidigare erfarenheter av arbete med missbruk och kriminalitet 
påverkar vår förförståelse för socionomers arbete med utredning och handläggning, vilket gör att vi 
har en förståelse för det arbete som utförs inom socialtjänsten. Det innefattar även tankar och 
föreställningar om att socialtjänsten är hårt belastad med arbete. Vi hade föreställningar om att 
socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn var hårt belastade utifrån de stora 
migrationsströmmarna under hösten år 2015.  
 
Eftersom vår förförståelse om arbetet med ensamkommande barn var liten anser vi att vi med ett 
öppet och nyfiket sinne kunde söka kunskap och svar på studiens frågeställningar. 
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Tematisk analys 

Metoden som vi använt för vår analys av intervjumaterialet är en tematisk analys utifrån Braun och 
Clarke (2006). Braun & Clarke menar att en konstruktionistisk utgångspunkt är en god grund för att 
söka latent innehåll i ett datamaterial och därmed även en god grund för en tematisk analys av ett 
datamaterial. 
 
Braun och Clarke beskriver i sin artikel Using thematic analysis in psychology (2006, s.87) den tematiska 
analysen utifrån olika steg. 
 
Den första fasen innebär att forskaren ska bekanta sig med data som samlats in genom att läsa 
materialet upprepade gånger. Braun & Clarke menar att även själva transkriberingen av intervjuer är 
ett sätt att göra sig bekant med ett material. Den första fasen karaktäriseras av att forskaren ska skapa 
sig en uppfattning om vilka koder som kan komma att användas i kommande faser (Braun & Clarke, 
2006, s.87). 
 
Under den andra fasen skapar forskaren de initiala koder som sedan ska ligga till grund för att lyfta 
fram det som är av intresse för studien. Clarke & Braun poängterar vikten av att vara systematisk i 
arbetet med att hitta koder, exempelvis kan det handla om att koderna får olika färger som sedan i 
följande faser kan bilda olika teman (Braun & Clarke 2006, ss.87-88). 
 
I den tredje fasen menar Braun & Clarke att forskaren ska försöka finna teman utifrån koderna som 
hen hittat i datamaterialet. De teman som funnits ska utgöras av de koder som korrelerar och är 
gemensamma i informanternas utsagor. Här föreslår Braun och Clarke att arbetet med att hitta teman 
utifrån koderna kan underlättas genom att använda sig av en tematisk karta eller mind-map (Braun & 
Clarke, 2006, ss.89-90). 
 
Vidare i fas fyra ska teman som hittats kontrolleras med de koder som forskaren funnit i de tidigare 
faserna (fas ett och fas två), om dessa överensstämmer och korrelerar. I fas fyra är det av vikt att 
forskaren kan se att de potentiella teman som växt fram korrelerar med hela datamaterialet och med 
varandra (Braun & Clarke, 2006, ss.91-92). 
 
I den näst sista fasen, den femte fasen av den tematiska analysen ska de teman som framträtt under 
fas fyra reduceras ner och på ett tydligt sätt definieras, dessa kan bli både huvudteman och 
underteman. De temat som forskaren funnit ska genom några få meningar kunna förklaras och ges 
förståelse och slutligen namnges. 
 
Definitioner av teman ska kunna ges beskrivningar och förståelse utifrån några få meningar, för att 
slutligen få namn (Braun & Clarke, 2006, s. 92). 
 
Den sista fasen, fas sex ska enligt Braun & Clarke (2006, s.93) vara en presentation av datamaterialet. 
Presentationen kan exempelvis bestå i att varje tema presenteras med citat från informanter. 
Informanternas citat ska vara målande och beskrivande för aktuellt tema för att läsaren ska kunna 
förstå och enkelt följa den berättelse som forskaren vill presentera i sin studie. 
Nedan kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt.  
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Urval 

I urvalsprocessen har syftet och frågeställningarna styrt urvalet för studien. Då syfte och 
forskningsfråga fokuserar på socialsekreterare och gode män blev det grupper där vi sökte 
informanter. Intervjuerna för studien har genomförts med totalt åtta informanter som arbetar med 
ensamkommande barn; fyra socialsekreterare och fyra gode män. I vårt urval såg fördelning bland 
informanterna socialsekreterarna ut på följande sätt: tre av socialsekreterarna var kvinnor och en av 
dem var man. Socialsekreterarna hade en lång erfarenhet av socialt arbete, mellan 10-31 år. Samtliga 
socialsekreterare hade akademisk examen i form av beteendevetare eller socionom. 
 
Fördelningen bland informanterna gode män såg ut på följande sätt: tre av de gode männen var män 
och en av dem var kvinna. De gode männen hade erfarenhet av uppdraget för ensamkommande barn 
i mellan 1-5 år. Bland de gode männen hade tre av dem högre akademisk utbildning.  
Samtliga informanter arbetar i kommuner i Östergötland. 
 
Vi begränsade urvalet till enbart åtta informanter då vi inte hade möjligheter till att genomföra fler 
intervjuer och efterföljande analyser på grund av bristfälliga resurser i form av tid (Ahrne & Svensson, 
2015, s.31). I urvalet använde vi oss av ett kriterieurval baserat på vårt syfte och frågeställningar. Då 
vårt intresse är socialsekreterare och gode män, roller och roller i samverkan kring ensamkommande 
barn blir det här inte en fråga om att använda andra typer av urval såsom teoretiskt urval, som 
fokuserar på maximering och minimering av skillnader i undersökningsgrupper (Dalen, 2007, ss.50-51, 
56-58). 
 
Vi kommer nedan fortsätta beskrivningen av hur vi gått tillväga i vårt urval mer specifikt kring varje 
grupp av informanter. 

Socialsekreterare 

I vårt sökande av socialsekreterare har urvalet skett på olika sätt. De som slutligen deltog i studie 
kommer från totalt tre olika kommuner, två mindre kommuner och en medelstor kommun. 
 
Vi kontaktade en medelstor kommun, där togs kontakten via e-mail genom en bekant som arbetar med 
ensamkommande barn där vi även bifogade ett informationsbrev om studien. 
 
Den bekante vidarebefordrade informationsbrevet till alla handläggare inom den enhet som arbetar 
med ensamkommande flyktingbarn. Då fick de som var intresserade att delta i studien möjlighet att 
kontakta oss. Urvalet i den medelstora kommunen blev då ett slags snöbollsurval/kedjeurval. (Eliasson 
2013, s.50). På detta sätt fick vi en informant från en medelstor kommun. 
 
I de två mindre kommunerna fick vi kontakt med socialsekreterarna genom att ringa kommunens 
telefonväxel, där vi sedan fick prata direkt med socialsekreterarna om vår studie. Därefter skickade vi 
vårt informationsbrev om studien till socialsekreterarna i samband med att vi bokade tid för intervju. 
Genom detta sätt fick vi tre informanter från två mindre kommuner till vår studie. 

God man 

Vi tog kontakt med överförmyndarenheten i en medelstor kommun för att få kontaktuppgifter till gode 
män. Överförmyndarenheten meddelade att de inte lämnar ut enskildas kontaktuppgifter men de 
erbjöd sig att skicka ut ett informationsbrev till samtliga gode män som de har ansvar över. Vi tog 
beslutet att skicka vårt informationsbrev till överförmyndarenheten som sedan vidarebefordrade 
informationsbrevet till samtliga gode män. Därefter kontaktades vi av totalt tio gode män som var 
intresserade av att delta i studien. Vi valde att intervjua de fyra första gode män som kontaktat oss. 
Samtliga gode män fick vi kontakt med genom överförmyndarenheten. 
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Tillvägagångssätt för studien 

Vi började vår studie med en genomgång av tidigare forskning som vi hittade med relevans för vår 
studie. Den tidigare forskningen innefattar studier som handlar om ensamkommande flyktingbarn, 
samverkan och roller, gode män och socialsekreterare. Det gav oss en inledande förståelse av det vi 
ville undersöka. Vi tog även kontakt med en ordförande för en god man förening som vi samtalade 
med om gode mäns roll. 
 
För att fånga informanters beskrivningar och upplevelser av roller och samverkan har vi använts oss av 
kvalitativ metod genom intervjuer för att samla in material för analys. Det empiriska materialet i 
studien har hämtats genom intervjuer med fyra socialsekreterare och fyra gode män som arbetar med 
ensamkommande barn. 
 
Samtliga informanter i studien fick ett informationsbrev om studiens syfte och genomförande innan 
de beslutade att medverka i studien. Vid intervjuerna signerade informanterna och vi en 
samtyckesblankett med information om deltagarnas anonymitet. Intervjuerna pågick i mellan trettio 
till femtio minuter. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av två mobiltelefoner och dess 
inspelningsfunktioner, dels för att få ljudupptagningar av god kvalitet samt för att minimera risken för 
tekniska missöden vilket skulle kunna resultera i ett tappat material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015, ss.50-51). 
 
Kallio, Pietilä, Johnson och Kangasniemi (2016) har i sin artikel Systematic methodological review: 
developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide sammanställt studier och 
utifrån dessa identifierat viktiga förutsättningar för användandet av semistrukturerade intervjuer. De 
menar att det är av vikt att göra en utvärdering av om det är lämpligt att använda semistrukturerade 
intervjuer i förhållande till studiens frågeställningar. 
 
Kallio, Pietilä, Johnson och Kangasniemi (2016) talar om att den semistrukturerade intervjun är lämplig 
för att studera människors uppfattningar, åsikter eller känslomässigt känsliga problem. I en 
semistrukturerad intervju ges det möjlighet att fokusera på de frågor som informanterna anser är 
meningsfulla, vilket gör att informanternas olika uppfattningar framträder. Med utgångspunkt från det 
ansåg vi att det bästa alternativet till informationsinhämtningen för vår studie var semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Kallio, Pietilä, Johnson och Kangasniemi (2016) pekar även på vikten av forskarens tidigare kunskaper 
av ett visst område och utifrån det bestämma vissa områden som intervjun ska fokusera på.  
När vi formulerade intervjuguiden och dess frågor utgick vi från studiens syfte och frågeställningar, val 
av teori samt den inhämtade tidigare forskningen för att skapa teman som intervjuguiden skulle 
fokuseras på. Teman som intervjuguiden grundades på är: roller och roller i samverkan. Intervjuguiden 
fungerade sedan som en vägledning och stöd för oss under intervjuerna med både gode män och 
socialsekreterare (Dalen, 2007 s.31; Back & Berterö, 2015, ss.151-152). 
 

Intervjusituationen 

Vår utgångspunkt för intervjuerna har varit att informanterna är subjekt som har egna personliga 
erfarenheter som de ska få utrymme att dela i intervjuerna, vi som intervjuare vill undvika i största 
möjliga mån att begränsa informanterna i detta (Andersson & Swärd, 2008, ss.238-239). 
 
Under vissa av intervjuerna ställdes inte alla frågor till informanten, då informanten själv tagit upp vissa 
frågor och reflekterat kring dem. Vid de tillfällen som det skett har vi ansett oss fått svar på frågan trots 
att den inte ställts. Vi har vid flertalet av intervjuerna ställt kompletterande frågor till informanterna, 
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för att kontrollera att vi förstått informanten rätt och för att intervjun skulle flyta på men även för att 
informanten skulle få ett stort utrymme. 
 
Vi vill dock här poängtera att vi i våra intervjuer inte fullt ut har kunnat fånga informanters 
beskrivningar. Själva intervjutillfället kan utifrån konstruktivismen ses som en kontext som påverkar, 
där informanter ger uttryck för sina känslor, åsikter, beskrivningar och upplevelser just där och då 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.35). 
 
Trots det är vi övertygade om att våra informanter gett oss information i sina utsagor som är av värde.  
 
Som intervjuare har vi tagit olika roller eftersom vi varit två, där den ena har haft ett större ansvar för 
att ställa frågorna i intervjuguiden och den andra har fört anteckningar och ställa kompletterande 
frågor eller fånga upp teman som varit intressanta. Genom denna uppdelning av roller upplevde vi 
trygghet som intervjuare, då vi anser att det minskade risken för att vi skulle tappa viktiga aspekter i 
informanternas utsagor. 
 

Bearbetning och analys av data 

Samtliga intervjuer transkriberades i nära anknytning till när intervjuerna genomfördes, vilket gjorde 
att vi lättare kunna behålla tankar och känslor som vi fått under intervjuerna. På så sätt förbättrades 
möjligheterna för oss att minnas intervjun, hur vi upplevt intervjun, miljön, samt informanternas sätt 
att tala om sina roller. Transkriberingarna av intervjuerna var ett första steg i att bekanta oss med 
materialet och därmed ett första led i analysarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.49). 
 
Samtliga informanters namn har fingerats och namnen på de kommuner som informanterna arbetar 
inom har utelämnats. 
 
Det insamlade materialets storlek innefattar 342 minuter inspelat material och transkriberingarna av 
det inspelade materialet resulterade i 92 sidor text. 
 
Efter transkriberingarna påbörjade vi ett mer omfattande arbete med analys av materialet.  
Vi har i transkriptionerna av intervjuerna sökt efter gemensamma nämnare som vi sedan utgick från 
för att sedan gå vidare för att hitta initiala koder utifrån vår teoretiska grund i Erving Goffmans (2009) 
dramaturgiska sociologi. 
 
Vi läste noggrant igenom samtliga transkriptioner upprepade gånger för att vi skulle få en god 
kännedom om och bli bekanta med materialet, samtidigt noterade vi idéer till de koder som vi använt 
oss av i fas två av vår tematiska analys (Braun & Clarke, 2006). 
 
Därefter började vi att aktivt söka efter koder i materialet, där koderna blir representationer av det 
som vi fann intressant i informanternas utsagor utifrån studiens syfte och frågeställningar (Braun & 
Clarke, 2006). Exempel på koder vi hittade är: Handlingsutrymme, otydlighet var gränsen går, 
föräldraroll och stort hjärta. En del av koderna vi funnit blev sedan i senare faser teman. 
 
De koder som vi hittat blev ett sätt att finna delar i varje informants utsaga som vi sedan kunde jämföra 
med varandra. Varje kod som vi fann fick en egen färg för att skapa struktur och överskådlighet (Braun 
& Clarke, 2006). Därefter ordnade vi koderna i olika teman. Där de färgkodade koder som var 
gemensamma eller hade gemensamma innebörder fick ett tema. De teman som vi initialt hittade var 
rollen, hantering av rollen, beskrivning av rollerna, handlingsutrymme, samverkan, stöd, engagemang, 
relationer, känslor och gränser. 
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För att skapa struktur och överskådlighet i processen att hitta teman utifrån koderna använde vi oss av 
en mind-map (se bilaga). Under processen när vi jämförde koderna med varandra och mot 
datamaterialet framkom det några huvudteman och ett antal underteman. Det framkom även koder 
som inte kunde ordnas under något av våra huvudteman eller underteman, vi tog beslutet att behålla 
dessa koder till nästa fas av analysen (Braun & Clarke, 2006). Vi valde under denna fas att fördela teman 
i huvudteman och underteman, då vi ansåg att de  
Huvudteman som vi fann var roller och hantering av roll, därunder ordnade vi sedan de underteman vi 
funnit. De övriga teman som vi fann i den föregående fasen av analysen blev våra underteman. 
 
Den fjärde fasen av tematisk analys som beskrivs av Braun & Clarke (2006) är en utökad analys av hur 
olika teman korrelerar med varandra och med hela datamaterialet. 
 
När vi sedan kom till den femte fasen av vår tematiska analys framkom det tio teman de har 
omvandlats till två huvudteman och sex underteman samt två underliggande teman som genomsyrade 
övriga teman. Den femte fasen resulterade i en tabell som fungerar som en översikt över de teman 
som vi använder för att presentera vårt resultat. 
 
I den sjätte och sista fasen valde vi ut citat från våra informanters utsagor som vi sedan presenterar i 
presentationen av materialet samt i den slutliga analysen. De citat som vi valt att lyfta fram är de som 
vi anser lyfte fram kärnan i de teman som vi hittat och som kan representera hela materialet (Braun & 
Clarke, 2006). När vi var mitt i den sjätte fasen såg vi att två teman gränser och handlingsutrymme hade 
en stark korrelation med varandra, vi valde därför att slå ihop dessa teman till ett tema som då blev 
gränser. Det resulterade i att vi därefter bara har ett underliggande tema som genomsyrar övriga 
teman, detta tema är känslor.  
 
Vi märkte under analysens gång att det inte var möjligt att följa de olika faserna i den tematiska 
analysen, steg för steg utan vi pendlat mellan de olika faserna. Det anser vi har hjälpt oss att utveckla 
och fördjupa vår analys. 

Metod diskussion 

I uppstarten av studien var utgångspunkten att använda diskursanalys som analysmetod. 
Diskursanalysen fokuserar tydligt på hur det talas om ett specifikt fenomen eller diskurs och är därför 
lämpligt att använda för undersökningar av existerande och etablerade diskurser (Boréus, 2015, ss. 184-
186).  
Då vår studie undersöker socialsekreterare och gode mäns roller i arbetet med ensamkommande 
flyktingbarn, har vi ändå valt att inte använda diskursanalys. Detta eftersom vårt studieämne inte kan 
sägas vara en särskilt väl etablerad diskurs i dagsläget, vilket kan ses utifrån den tidigare forskning som 
vi presenterat i tidigare avsnitt. Den tidigare forskningen ger en bild av att ensamkommande barn i 
Sverige är ett relativt nytt område, vilket kan påverka att det inte är en väl etablerad diskurs. 
Diskursanalysen blir därför svår att genomföra på ett fördelaktigt sätt utifrån den tid och de resurser 
som är avsatta för studien. Därmed blir en tematisk analys utifrån Braun & Clarke (2006) en mer 
passande metod för vår studie. Dels genom att den tematiska analysen av datamaterialet är mer 
passande för den tid vi haft för vår uppsats och dels genom den reduktion och analys av data som vi 
genomfört, vilket vi anser ger en objektiv spegling av informanternas utsagor.  
 
Braun & Clarke beskriver i sin artikel en del nackdelar med tematisk analys. De hävdar att många av 
dem härstammar från en dålig analys eller att forskaren använt sig av felaktiga forskningsfrågor. Braun 
& Clarke menar också att den tematiska analys metoden är väldigt bred och kan därför vara svår att 
använda för någon form av djupare analys. Forskaren kan lätta drunkna i massan av datamaterial och 
ha svårt att hitta det som studien ska fokusera på. De säger vidare att det lätt blir beskrivningar av 
datamaterialet snarare än en djupare analys. Det hävdar de ofta beror på att det saknas en teoretisk 
ram som grund för analysen av datamaterialet. En annan nackdel som Braun & Clarke tar upp är om 
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man ställer tematisk analys mot andra analysformer som är mer narrativa. De säger att tematisk analys 
har svårare att lyfta fram skillnader och likheter i enskilda informanters utsagor vilket gör att det 
potentiellt inte avslöjas lika mycket vid en tematisk analys som det gör med en mer narrativ ingång i 
analysen. Den tematiska analysen är inte heller enligt Braun & Clarke anpassad för att hitta information 
om hur språket används av informanterna eller att hitta de subtila skillnaderna i användandet av 
språket. Men den största nackdelen som Braun & Clarke anger för den tematiska analysen är att den 
inte än har något bredare erkännande trots att tematisk analys används av många forskare (Braun & 
Clarke, 2006, ss. 96-97). 
 
När vi genomförde vår analys anser vi att de forskningsfrågor och teoretiska ramverk vi använt oss av 
har varit relevanta för studiens syfte och underlättat vår analys av det insamlade materialet. Den 
undersökning vi gjort är en mer explorativ studie av ett område med relativt lite forskning.  
I användandet av Goffmans dramaturgiska perspektiv har vi nått ett visst djup i analysen som har hjälpt 
till att fånga det som vi var ute efter, informanternas upplevelser av roller och roller i samverkan runt 
de ensamkommande flyktingbarnen. 
  
Vi upptäckte under vår analys att det fanns skillnader och likheter i informanternas enskilda utsagor 
om roller. Det upplever vi har gett oss en förståelse av komplexiteten i deras roller. Det som varit mest 
betydelsefullt för oss har varit att se de skillnader och likheter som finns mellan informanternas 
utsagor. Det är som Braun & Clarke (2006 s.97) hävdar, svårt för oss att i vår analys måla upp en bild 
och skriva en berättelse om en enskild informants upplevelser av sin roll. Vi jämförde därför 
informanternas utsagor med varandra för att skapa vår berättelse om informanterna i presentationen 
av analysen.  
 
Vi har valt att göra små språkliga ändringar i citaten, utan att förvanska poängen med informanternas 
utsagor för att det ska bli lättare för läsaren. 
 
I vår studie avser vi hålla transparens genom att tydligt redogöra för tillvägagångssätt och struktur för 
forskningsprocessen samt föra ett resonemang kring detta, för att läsaren ska kunna ta del av samt 
kritiskt granska studien. Genom att hålla oss transparenta genom tydliga redogörelser ska det vara 
möjligt för andra forskare att använda sig av vår studie som grund och få liknande resultat (Dalen, 2007, 
s.114). Det stärker studiens tillförlitlighet.  

Etisk diskussion 

Avsnittet inleds med presentation av studiens etiska utgångspunkt, tillvägagångssätt för 
intervjusituationen och omsorgen om informanterna. Avsnittet avslutas sedan med en reflektion kring 
etiska dilemman som uppstått under studiens gång.  
 
Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetik (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011) samt de 
etiska riktlinjer som socionomprogrammet på Linköpings universitet utfärdat.  
 
Larsson har ett antal kvalitetskriterier när det gäller kvalitativ forskning. Ett av dessa är etiskt värde, 
vilket behandlar god forskningsetik. Vi utgår från Larssons etiska värde genom att särskilt beakta hur 
vi framställer informanterna och deras utsagor i vår studie(Larsson, 2005, ss.9-11). Innan varje intervju 
har informanterna fått ta del av ett informationsbrev om studiens syfte, vad resultatet ska användas 
till, anonymitet och konfidentialitet, att deras medverkan i studien är frivillig samt att de kan avbryta 
sin medverkan när de vill.  
 
Vi valde att inleda varje intervju med att presentera oss, studien och dess syfte och informantens 
möjlighet att avbryta intervjun och deltagandet i studien. Vi förklarade även våra olika roller, en av oss 
som håller i intervjun och en som antecknar och stödjer intervjuaren vilket har varit en fördel för vårt 
material då en av oss kunnat fånga upp teman som kommit fram i intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & 
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Ahrne, 2015, s.49). I varje intervju använt oss av informerat samtycke. Informerat samtycke för vår 
studie innebär att informanterna har fått signera en samtyckesblankett där de återigen har fått 
informationen om studiens syfte, hur resultatet ska nyttjas, anonymitet och konfidentialitet samt 
frivillig medverkan (Larsson, 2005, ss.9-11). Varje informant har fått en kopia av samtyckesblanketten 
som de signerat. I samtyckesblanketten framgår även våra kontaktuppgifter så att informanterna har 
en möjlighet att kontakta oss ifall det skulle uppstå några tankar och känslor efter intervjuerna eller 
om de vill avbryta sin medverkan.  
 
Under studiens gång har det framkommit olika etiska dilemman som vi nu avser att fortsatt reflektera 
kring.  
 
Att kontakta ordförande i en förening för gode män skulle kunna jämföras med att kontakta en chef 
för till exempel en verksamhet inom socialtjänsten men då organisationerna är olika uppbyggda fann 
vi ingen annan lösning än genom den kontakt vi hade med ordföranden. I kontakten med ordföranden 
fick vi löftet om att få ta del av föreningens medlemsregister, vilket hade kunnat bli ett etiskt problem. 
Vi fick aldrig tillgång till medlemsregistret så detta blev aldrig något problem för oss. Dock kan 
kontakten med gode män genom överförmyndarenheten ses som något etiskt problematiskt. Det kan 
finnas en viss tvingande aspekt för de gode männen att ställa upp i studien i och med att brevet med 
förfrågan om de ville ställa upp kom från en myndighet tillika uppdragsgivare. Men med tanke på det 
låga antal informanter som faktiskt ville ställa upp i studien sluter vi oss till att det inte fanns någon 
större tvingande aspekt.  
 
Under intervjuerna har vi ställts inför en rad etiska frågeställningar. Ett etiskt dilemma som kan ha 
uppstått i intervjusituationerna är att frågor kan starta tankar hos informanter som kan påverka den 
fortsatta samverkan med de andra aktörerna negativt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.40).  
I intervjuerna har vi möts av mycket känslor hos informanterna, som vi uppfattar kan vara kopplade till 
de frågor vi ställt. Samtidigt har informanternas känslor gjort intryck på oss som intervjuare, det har 
växt känslor hos oss. Ett möte var speciellt känslosamt där vi ibland upplevde det svårt att bemöta 
informantens känslor. Svårigheterna upplever vi handlar om hur vi som intervjuare ska bemöta 
känslorna, ska vi bemöta känslorna och bekräfta dem eller ska vi låta det passera? Trots det har vi valt 
att bemöta och bekräfta informanternas känslor som uppstått i intervjuerna då vi anser att det har 
hjälpt till i intervjusituationen. Informanterna har vid varje intervju fått information om att de kan 
kontakta oss efter intervjun ifall de vill reflektera kring intervjun, ställa frågor eller avbryta sin 
medverkan. 
 
  



 

36 
 

  



 

37 
 

Resultat  

Avsnittet inleds med en tabell som är en sammanställning av de teman som vi funnit i vårt material. 
Därefter sker en redovisning av varje teman utifrån de teman som redovisas i tabellen. Varje tema 
inleds med en beskrivning av temats innehåll för att sedan exemplifieras genom citat från 
informanternas utsagor.  
 
Sedan kommer varje tema att analyseras och kopplas samman med de begrepp som vi valt från Erving 
Goffmans ansiktsmask teoretiska/dramaturgiska perspektiv (2009). 
 
Tabell 1. Övergripande teman samt underliggande teman 

Huvudtema:  
Roller 

Socialsekreterare God man 

 
Beskrivning av rollerna 

Myndighetsperson och att 
vara en vuxen person runt de 
ensamkommande barnen. 

Föräldraroll och att vara en vuxen 
person runt de ensamkommande 
barnen. 

 
Gränser 

Upplevs tydliga för deras roll 
och ansvarsområde. 

Upplevs både som tydliga och 
otydliga, både för roll och 
uppdrag. 

 
Samverkan 

Upplevs fungera bra, viktigt 
med tydliga roller, vara 
spindel i nätet. 

Upplevs fungera bra, viktigt med 
tydliga roller, vara spindel i nätet. 

Huvudtema:  
Hantering av roller 

Socialsekreterare God man 

 
Stöd 

Handledning, utbildning, 
personliga erfarenheter. 

Nätverk, personliga erfarenheter. 

 
Engagemang 

Viktigt, med hjärna och 
hjärta, Hålla distans till 
känslor. 

Viktigt, hjärta och hjärna, hålla 
distans till känslor 

 
Relationer 

Viktiga, svårare p.g.a. mer 
klienter. 

Viktiga, speciellt med barnet. 

Känslor Ständigt närvarande Ständigt närvarande 

Hjärta och hjärna i samhällets föräldraskap. 

 
Vi inleder presentationen av resultatet med det första huvudtemat roll och dess underteman för att 
sedan presentera det andra huvudtemat hantera roll och dess underteman. Slutligen kommer temat 
känslor som är ständigt närvarande.  
 
De citat som presenteras under varje tema är de citat som vi anser representerar respektive tema. 
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Att vara vuxen, myndighetsperson och inta en föräldraroll. 

 
Temat beskrivning av roller innehåller hur informanterna ser på sina egna roller och de andras roller. I 
beskrivningarna av roller förekommer ord såsom vuxen, myndighetsperson, förälder.  
 
Socialsekreterare Malin reflekterar över hur viktig god mans roll är för ungdomarna, en vuxen förebild. 
 

För jag tänker att många utav dom här ungdomarna har ju inte så många att 
vända sig till så gode mannen blir ju också en väldigt viktig vuxen förebild, och 

också en som kan hjälp till och förklara hur Sverige fungerar och sen självklart så 
har ju dom till uppgift att under hela asylprocessen att va med eh.. under samtalet 

med Migrationsverket och sånt..  

 
Socialsekreterare Stina talar om sin egen roll som vuxen gentemot ungdomar, där hon som vuxen har 
mandat att avgöra saker. Hon talar även om vikten av att vara tydlig i sin roll som vuxen.  
 

Jag går nog ut och in i den rollen, alltså jag tänker som man gör som vuxen 
gentemot en ungdom, att ibland så fattar man beslut och ibland gillar dom det 

och ibland gillar dom det inte. Och jag tänker att det viktigaste för mig är att jag 
är tydlig med ungdomen, men också tydlig med att det här avgör inte du, det här 
avgör vi som vuxna, du gillar inte det och det är ok för mig att du inte gör det, du 
behöver inte gilla det och jag kan lyssna på det, fast det ändrar inte mitt beslut.  

 
God man Erik beskriver att han upplever sin roll som tydligt. Han uttrycker att det finns gränser mellan 
de olika rollerna och deras uppgifter. Erik berättar också om hur han ser på sin roll som ett föräldraskap 
i förhållande till sina egna erfarenheter som förälder.  
 

Vi har en tydlig checklista från överförmyndaren som är väldigt bra faktiskt. 
Ungefär vad vi ska göra eftersom, och sen då är det, utöver den, så finns det ju en 

del saker som man, som jag gör så att säga men jag går ju inte över och, i 
myndighetsstyrande med socialsekreterare utan det får dom sköta och sånt. Jag 
ser det här ungefär som eh.. en god man, egentligen är det ju ställföreträdande 

förälder, det är egentligen vad det är. Och då försöker jag då, att vara då i form av 
ställföreträdande förälder, vad jag själv gjorde med mina barn.  

 
 
God man Anna reflekterar över rollen som god man och vikten av att veta vilken roll man har, där det 
innefattar en beskrivning av när Anna tycker att en god man går över gränsen för sin roll. Samtidigt 
liknar hon rollen som god man vid att vara förälder men inte med samma känslomässiga koppling som 
till sina egna barn.  
 

Det gäller ju liksom att veta vad vad du har för roll egentligen i det här. så du kan 
ju liksom inte, du är inte en förälder och inte mamma till dom här barnen. Och 

liksom hon tog ju hem dom och dom bodde hos henne ibland och näe jätte 
konstigt var det… men i mångt och mycket så var det ju som en förälder förutom 

att, man hade inte den känslomässiga kopplingen förstås då.  
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God man Nils reflekterar över socialsekreterarnas roll i förhållande till andra aktörers roller. Han 
uttrycker att de har olika roller samtidigt som han poängterar vikten av kommunikation för att förstå 
de olika rollerna.  
 

Alltså det är ju likadant där, dom har ju huvudansvaret, soc har ju det 
övergripande ansvaret för ungdomen. Och dom har sitt regelverk att följa och vi 
har olika roller allihopa, så att vi kompletterar varandra väldigt väl… Och alltså 

bara man är tydlig i sin kommunikation och dom talar om varför dom vill göra på 
ett visst sätt, så tycker jag det är inte så svårt att fatta liksom.  

 
Socialsekreterare Lars talar om hur han i sin roll förhåller sig till de gode männens roll och hur han 
arbetar med dem, där han liknar gode män vid att vara en mamma eller pappa.  
 

Men det mesta av arbetet sker ju när dom är under arton. Och jag i mitt arbete 
ser dom ju som även som ungdomens... Lite som deras förälder, fast det inte är 

det i lagens mening utan... Så jag jobbar på samma sätt som om jag skulle jobbat 
med en, en mamma eller pappa. 

 
Beskrivning av roller innefattar beskrivningar av att vara vuxen, förälder, att vara en samtalskontakt 
samt att finnas till hands för de ensamkommande flyktingbarnen.  
 
Socialsekreterarna beskriver sig själva som myndighetspersoner med både makt och ansvar över 
ungdomarna och gode männens roll beskrivs som en förälder för ungdomen. Gode män beskriver 
socialsekreterarna i rollen som ämbets-och myndighetspersoner.  
 
Utifrån de gode männens beskrivningar av socialsekreterare som ämbets-och myndighetspersoner kan 
vi tolka det som att socialsekreterarna spelar sin roll på ett trovärdigt sätt, vilket gör att de 
upprätthåller sin roll gentemot samhället, samhällets förväntningar och de normer som finns för rollen 
socialsekreterare. 
 
De beskrivningar som socialsekreterare ger om gode män och deras roll, handlar om att gode män ses 
som en förälder med ett ansvar som vuxen gentemot de ensamkommande barnen. Där ansvaret som 
vuxen beskrivs i form av att kunna sätta gränser gentemot ungdomarna. Gode mäns föräldraroll 
kopplas samman med att finnas till hands för ungdomarna.  
 
Samtidigt beskriver gode män att deras roll både är tydlig och otydlig, många av dem beskriver sig 
själva som en förälder och jämför sin roll med tidigare erfarenheter av rollen förälder. Likt 
socialsekreterarna beskriver även de gode männen sin roll i förhållande till att vara en vuxen förebild 
eller en förälder för de ensamkommande barnen. Vilket visar på att det finns olika tolkningar av hur 
rollen ska spelas bland de gode männen, där citatet från Erik där han beskriver hur han ser på sin roll 
som ett föräldraskap i förhållande till sina egna erfarenheter som förälder.  
 
Gode männen berättar att de upplever sin roll som både otydlig och tydlig, dels genom att det finns en 
checklista från överförmyndaren som beskriver specifika uppgifter för rollen men samtidigt blir 
gränserna för rollen otydliga. Där citatet från Anna visar att det finns olika tolkningar av hur rollen som 
god man ska spelas vilket bidrar till att skapa otydligheten kring rollen. Gemensamt för gode mäns och 
socialsekreterarnas utsagor är att de beskriver sig själva och varandra som vuxna runtomkring 
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ungdomen som ska kunna sätta gränser. Vilket kan ses som att både socialsekreterare och gode män 
införlivar rollen i sitt “jag”, som en vuxen och sitt sätt att vara i de olika rollerna.  
 
Informanternas olika utsagor om sig själva och varandra kan genom Goffman förstås som att de intar 
och spelar olika roller som godkänns av den publik som de spelar sina roller inför. Det innefattar även 
de olika rollernas handlingar och som även de godkänns eller inte av publiken. Här är det av vikt att 
poängtera Goffmans grundtanke om att en individ både kan spela en roll i en interaktion samtidigt som 
individen är publik gentemot andra.  
 

Diffusa eller tydliga gränser?  

 
I temat gränser tas dels rollens gränser, handlingsutrymme och rollens praktiska arbete och 
känslomässiga gränser upp.  
 
Socialsekreterare Stina exemplifierar hur svårt det kan vara att sätta gränser i uppdraget som god man, 
men även att socialsekreteraren ibland får sätta ned foten. 
 

… dom flesta gode män har ju flera av våra ungdomar å det ställer till det ibland 
när det blir bråk mellan ungdomar… eh och då, det här var en situation när en god 
man tog väldigt tydlig ställning för en av sina ungdomar men då pratade vi, då bad 
vi den gode mannen komma hit. Och då jobbade jag som förste i den här gruppen 

ett år, så då var jag med utifrån det, och det var kollegan egentligen som hade, 
men jag var med utifrån att hon är lite nyare just i det här jobbet eh… och men då 
får man vara rak och öppen kring det vad man ser för bekymmer med det. Alltså... 
hur blir det för den andra ungdomen , för då, tänker jag att man går över gränsen 
för sitt engagemang, att man ändå ska förhålla sig professionell när man är god 

man… Man har också gode män som engagerar sig för lite å då får man ta upp det 
tänker jag, det finns tillfällen när det inte gått att diskutera med gode män och då 

har jag, då tar jag kontakt med gode män. 

 
God man Johan berättar om att köpa en mobil till ungdomen (som uppfattas av andra informanter som 
ett överskridande av gränser) så att den kan spara sina pengar till annat. 
 

Du måste spara. Och det mesta rör sig ju om mobilen. Det är ju mobilen som är 
den stora. Så det har vi (paus) löst då för den äldste. För jag har köpt honom en 

mobil.(paus) Så, är det med det. 

 
Socialsekreterare Malin pratar om att god man som vuxen måste kunna sätta gränser när det gäller 
pengar för ungdomarna.  
 

Nämen och det, sen är det klart att dom måste kunna sätta gränser när det gäller 
pengar och förklara så det är ju också, och det tänker jag men det är ju också en 

del i vuxenvärlden… att dom är ju liksom ställföreträdande vårdnadshavare  

 
God man Anna talar om vad vikten av att veta sina roll och samtidigt gränserna för vad rollen får göra.  
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… så det gäller ju liksom att veta vad vad du har för roll egentligen i det här. Så du 
kan ju liksom inte, du är inte en förälder och inte mamma till dom här barnen. Och 

liksom hon tog ju hem dom och dom bodde hos henne ibland och näe jätte 
konstigt var det. 

 
God man Erik talar om hur gränser, som att ungdomen inte ska sova över hos sin gode man, kan 
överskridas för att underlätta det praktiska arbetet. Ok det kan godkännas av socialsekreteraren. 
 

... det finns en regel då som säger såhär: att dom här killarna får inte övernatta 
hos mig... Så kommer jag på det här att, det här är ju löjligt, det vore ju enklare 

om han kom på kvällen till mig och sov över här och vi åkte härifrån till Linköping 
istället för att, och hålla på ett par timmar där ute... Så då skickade jag bara ett 
mail till den här killens socialsekreterare och sa det att jag vill att han ska kunna 

sova här hos mig… ah det är helt ok.  

 
God man Erik talar om uppdraget och uppgifterna som god man. Man ska inte gå över för mycket 
gränser och lova för mycket till ungdomarna. Han pratar även om att söka stöd hos överförmyndaren 
för hur han agerar i sin roll. 
 

Ja, mycket av det är självpåtaget också men det jag går inte så att säga, jag har 
pratat med överförmyndaren också om mitt sätt, ungefär hur jag gör och hur jag 

ser på det här och fått godkänt så att säga, att göra på det viset eh... för det, man 
får ju akta sig för att gå över för mycket gränser och ta på sig för mycket och 

utlova saker som jag inte kan stå för, man får ju vara försiktig på det viset. 

 
God man Nils har även han ett resonemang om hur det kan underlätta arbetet genom att tumma lite 
på regler, såsom tystnadsplikt. 
 

soc kan inte prata om precis allting som dom har fått reda på av den här killen, jag 
har ingen juridisk tystnadsplikt. Och därför så är man ju lite mer försiktig med 

information åt mitt håll så att säga... Jag har en moralisk tystnadsplikt och den är 
ju nog så viktig kan jag tycka men eh... Så länge som som den man pratar om, den 

här killen, är för hans eget bästa så bör man inte fundera så mycket så att.  

 
Socialsekreterare Karin om hur man går över i varandras roller ibland. 
 

Ja, just det. Och sen är det väl så att man är inne och petar över varandras 
gränser, det gör man ju ändå. 

 
Socialsekreteraren Stina säger att hon upplever sitt handlingsutrymme som ganska stort. Politikerna i 
kommunen samt relationen till god man och ungdomens boende sätter gränsen för 
socialsekreterarens handlingsutrymme. 
 

Ganska stort skulle jag säga, alltså för det handlar nog också om... alltså det som 
begränsar mig är ju egentligen vad mina politiker säger. Alltså så länge jag har 
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god man med mig, och där är ju mitt ansvar då att se till att ha en god relation till 
god man, att inte hamna, för det tänker jag är mitt uppdrag lika mycket som, 

nästan lika mycket i alla fall som, och ha en god relation till ungdomen är att ha 
en god man till eller en god relation till både god man och HVB och familjehem, 

har man det så får man ju också större mandat. 

 
Socialsekreteraren Malin reflekterar över sitt handlingsutrymme, som hon tycker är litet, speciellt när 
det gäller asylprocessen. 
 

Eh… väldigt litet… faktiskt... Därför att det är ju lagar att förhålla sig till och att 
det framförallt, nu är det väldigt påtagligt när det gäller asylprocessen när du 

fyller arton så anses du vara en vuxen asylsökande, och då tappar ju du alla 
möjligheter, som socialsekreterare eller det, det ska till väldigt starka skäl för att 

man ska kunna få möjlighet att stanna kvar inom kommunens vård.  

 
God man Nils talar om sina uppgifter i rollen som god man. Han berättar att ungdomens pengar 
fungerar som ett styrmedel för honom som god man, och socialtjänsten kan inte vara lika tuffa och 
bestämda som gode männen kan mot ungdomen. 
 

… gode mannen ser till att det här händer, runtom den här killen... man ser till att 
han, att hans rättigheter upprätthålls ... vi har hand om den unges pengar, och 

där är det ju så faktiskt, att sköter dom sig väldigt illa så får dom inga pengar alls, 
då håller vi inne det.., Det är väl det enda styrmedlet kan vi säga som vi som gode 
män har va, mot dom som är riktigt besvärliga.. . Och sen att vi kan vara lite tuffa 
å bestämda, det är inte så väldigt många mer än vi gode män som får göra det va, 
socialen får inte säga något elakt till dom, boendet får inte göra någonting i stort 

sett.  

 
Temat handlar om att gå över gränsen hålla sig inom gränsen och att söka stöd hos övriga aktörer för 
sitt gränsöverskridande. 
Både gode män och socialsekreterare tog upp “att gå över gränsen” på olika sätt, samtidigt som det 
verkar finnas en viss otydlighet var dessa gränser går främst för de gode männens uppdrag. Att “gå 
över gränsen” handlar dels om ett gränsöverskridande i rollen utifrån moral och dels utifrån praktiska 
aspekter, som då kan ses som de olika aktörernas sätt att hantera sin roll genom idealisering. Som 
citaten från både Erik och Nils beskriver utför båda gränsöverskridande moraliska handlingar i sina 
roller. De väljer att söka ett stöd och godkännande för sina handlingar hos socialsekreteraren. God man 
Johan talar om att han köpt en mobil till en av sina huvudmän, för att lösa en praktisk situation. 
Samtidigt är det något som han uttrycker att han inte sökt stöd hos publiken. Vi tolkar det som att 
Johan döljer sin handling då andra informanter har talat om att de inte godkänner sådana handlingar 
(Goffman, 2009, ss.39,44,47, 76-77). 
 
I utsagorna återfinns resonemang som är kopplade till en etisk diskussion om vad som är ett gränslöst 
förhållningssätt till de ensamkommande flyktingbarnen, samtidigt som det är viktigt att definiera var 
gränsen går för den roll man har. Gemensamt för både socialsekreterare och gode män är att de talar 
om att det är viktigt att inte gå över gränser eller att gå över gränserna för mycket. Socialsekreterare 
Karin berättar att det är vanligt att man ibland går över rollernas gränser i arbetet med de 
ensamkommande barnen. Även Stinas citat där hon beskriver att socialsekreterarna ibland får sätta 
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ned foten kan ses som ett exempel på när en aktör går över gränsen för sin roll. Vi tolkar utifrån Karins 
och Stina uttalande att det är vanligt att gränserna överskrids.  
 
I temat gränserna återfinns även utsagor, upplevelser och beskrivningar gällande handlingsutrymme 
för de olika rollerna. Handlingsutrymmet beskrivs även utifrån hur deras roller påverkas och begränsas 
av samhällets strukturer, dels genom arbetsbelastning och dels genom administration. Beroende på 
hur dessa lagar och riktlinjer tolkas i rollen känner sig de olika aktörerna mer eller mindre begränsade. 
Stina berättar att hon upplever sitt handlingsutrymme som relativt stort medan exempelvis Malin 
upplever det som begränsat.  
 
Samtidigt finns det beskrivningar från gode män kring att deras handlingsutrymme skiljer sig från 
socialsekreterarnas, exempelvis citat från Nils där han beskriver att han som god man kan vara tuff och 
bestämd gentemot ungdomen. Här kan vi tolka det som att Nils i interaktionen tar intryck av 
socialsekreterarnas i sin roll är mindre handlingskraftig, vilket gör att han själv tar rollen som 
handlingskraftig och den som ser till att det händer saker kring det ensamkommande barnet.  
Temat gränser handlar om komplexiteten i rollen i förhållande till gränserna som publiken skapar när 
en aktör genomför ett framträdande (Goffman, 2009, ss. 25-28, 35, 39).  
 

En välfungerande samverkan 

 
Temat samverkan karaktäriseras av informanternas utsagor om samverkan i stort och om samverkan 
mellan rollerna.  
 
Socialsekreterare Karin talar om att det finns olika roller i samverkan och att de alla jobbar mot ett 
gemensamt mål: barnets bästa. 
 

Samverkan är ju väldigt viktigt tycker jag. det är ju A och O. Att, även om vi kanske 
har alla olika roller, så vill vi ju dom här barnen det bästa. Det måste man ju utgå 

ifrån. 

 
Socialsekreterare Stina uttrycker känslor av trygghet genom att samverka med andra aktörer inom 
ensamkommande barn kontexten. Det har hon inte upplevt inom andra verksamheter. Att det finns 
många andra vuxna att bolla svåra frågor med upplever hon som bra. 
 

... det kan väl jag känna är trygghet i att jobba med ensamkommande att jag är 
inte ensam, det finns en god man, det finns alltid nån, precis som man har en bra 
förälder att ringa till som soc, jag kan alltid ringa å diskutera, eh, eller till HVB… 
Man är ju, jag har nog känt mig mera utsatt som socialsekreterare när jag har 

jobbat med andra grupper där jag, har ju, upplevt mig mycket mer ensam än vad 
jag gör i det här jobbet. För här är vi flera runt en ungdom och det tycker jag 

känns jätte tryggt, att ha andra vuxna att bolla med som jag vet gör sitt… Så det, 
jag är mera lugn i det än vad jag varit innan kan jag säga…  

 
Socialsekreterare Lars uttrycker att samverkan i de flesta fall fungerar men att det även finns fall där 
det fungerar mindre bra, när gode män “sätter sig på tvären för att dom kan”.  
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Jamen det är dom, i alla fall dom flesta har vi en god samverkan med. Sen finns ju 
även dom personerna som är lite mer motsträviga. Och tycker det är lite, vi 

upplever det att dom tycker att det är lite kul att visa att dom kan sätta sig på 
tvären… För att dom kan… Dom kan ibland strunta i att skriva på en vårdplan till 
exempelvis. Och sen är det efter en… några möten så skriver dom på. Men oftast 

skriver dom på under lite protest. Att ja… dom vill markera att… dom… kanske 
inte… eller jag vet inte vad är men… det finns en del som utnyttjar sin makt där 

som ställföreträdare.  

 
God man Erik upplever sig som spindeln i nätet i samverkanssituationen. 
 

Jag blir ju ungefär såhär som en lite spindel i nätet för den här, den här killen. 

 
Socialsekreterare Lars känner sig också som spindel i nätet i samverkanssituationen. 
 

Oftast så är ju vi spindlar i nätet, sen beroende på vad det är för någon ungdom, 
om det är en mer stökig ungdom så blir det ju, det blir svårare att, sätta sig i den 

rollen, alltså att det är jag, skulle vara... samordnare 

 
God man Erik berättar om rollen som god man som en resurs för socialsekreterarna och att de ibland 
fungerar som en mellanhand mellan socialsekreterarna och ungdomen. 
 

Om vi säger så här då, vi tar socialtjänsten så är det ju på sätt och vis att det 
underlättar ju för socialsekreterare att... dom här har en god man… Så att säga 
som kan, som har den här relationen med det här… För att till exempel den här 

killen han är skiträdd för alla myndigheter och socialsekreteraren är en myndighet 
och det är ju en myndighetsperson medan då jag finns, blir som en mellanhand 

mellan socialsekreteraren och klienterna...  

 
I arbetet med de ensamkommande barnen uppger både socialsekreterare och gode män att samverkan 
är en viktig del.  
Socialsekreterare och gode män beskriver samverkan utifrån att de har ett gemensamt mål som är det 
ensamkommande barnets bästa. Samtliga informanter uppger att de tycker att de har en bra 
samverkan med varandra kring de ensamkommande barnen. Utifrån Goffmans teambegrepp kan vi 
sluta oss till att socialsekreterarna och gode männen uppfattar sig som delar av ett team med ett 
gemensamt mål och deras olika roller hjälper till att upprätthålla situationen kring de 
ensamkommande barnen på ett bra sätt (Goffman 2009 ss.75, 82-83).  
 
Stina förmedlar i sitt citat en känsla av trygghet i samverkan med andra, vilket kan tolkas utifrån 
Goffman att teamet utgör en trygghet för rollen.  
 
Eriks citat om att vara en mellanhand till socialsekreteraren kan tolkas som att han är en del av teamet 
som skapar tryggheten för socialsekreteraren och för det ensamkommande barnet.  
Både gode män och socialsekreterare beskriver att relationerna är av vikt för samverkan, båda 
aktörerna säger att det är viktigt att ha en eller flera andra vuxna att bolla viktiga frågor med.  
Både socialsekreterare och gode män beskriver att det är viktigt att man vet vilken roll de själva och 
andra har i samverkan.  
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Samtidigt finns det utsagor från både gode män och socialsekreterare där de beskriver sig själva som 
spindlar i nätet i samverkan kring det ensamkommande barnet. Här blir det tydligt att både gode 
männen och socialsekreterare tar samma roll som spindeln i nätet.  
 
Det finns även utsagor där det beskrivs finnas vissa hinder i samverkan.  
Lars berättar att han upplever situationer där gode män sätter sig på tvären. Där den gode mannen 
skapar något som Lars tar intryck av som motstånd enbart för att jävlas. 
 
Temat samverkan handlar om ett arbete mellan olika aktörer med tydliga roller och att nå samförstånd 
inför ett gemensamt mål i det fall det ensamkommande barnet (Goffman, 2009, s. 75). Där teamet 
socialsekreterare och gode män hjälps åt att bibehålla rollerna, att stödja varandra när misstag begås 
och samtidigt fungera som ett bollplank.  
 

Handledning eller stöd av nätverk? 

 
Temat stöd som inleder huvudtemat att hantera sin roll, innefattar informanternas beskrivningar av 
stöd i sina roller, stöd i att hantera sina känslor, erfarenheter, tidigare kunskaper, handledning och 
nätverk.  
 
God man Anna beskriver sin roll och sitt uppdrag som otydligt och att det saknas utbildning för 
uppdraget. Hon reflekterar även över att det kan vara svårt att klara uppdraget utan ett nätverk. 
 

Näe. Det är jätte luddigt är det. Det är det… Och man får knappt ingen utbildning. 
Dom liksom kastar ju bara ut en. Som tur var så hade jag ju Lisa då, min kompis, 
hon hade ju vart för ensamkommande många många år. Så jag frågade ju henne 
oftast då. Men har man inte det så är det ju jättesvårt. Är det ju. Så att, ja det var 

knöligt ibland.  

 
God man Johan ger uttryck för svårigheter att hantera sin roll, utifrån egna känslor som uppstår i rollen. 
Johan beskriver att han får stöd av nära anhöriga och vänner. Johan beskriver hur hans tidigare 
erfarenheter och kunskaper hjälper honom i rollen som god man.  
 

Jaa jag trodde det var mera. Det här med juridiken det fixar jag väl till. Men att, 
sen kom ju dom här pojkarna liksom av kött och blod, och man förstår hur det är. 
Då… går det ju inte bara och säga, hålla liksom lite distans så där. Men ja en viss 
distans måste man ju hålla. För och bli bra. Det går ju inte att engagera sig i, för 
djupt även om det blir lite mycket ibland. Alltså jag har hjälp av min fru, och jag 

har hjälp av god vänner som är psykologer och, så det går, så att det.. jag menar 
mina, mina känslor är liksom ingenting mot vad dom lider, dom här, mina pojkar, 
och jag ser ju andra. Alltså alla borde bjudas in och få se, känna av det här liksom. 

Usch.  
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Socialsekreterare Stina reflekterar över sin egen roll och det stöd i sin roll som hon får genom 
handledning samtidigt som hon reflekterar över gode mäns roll och deras ensamhet i uppdraget.  
 

Jag är inte räddaren, alltså så… Och där tror jag att vi har kollegor, vi har 
handledning, det har inte gode män, dom har en väldigt utsatt situation alltså. 

Dom är jätte ensamma i sin roll, dom möter ungdomar som mår jättedåligt, 
oftast, och framförallt i perioder, dom har berättelser som är hårresande att 

lyssna på... och allt det där får man som god man i knät, så jag tror att både när 
man distanserar sig så är det ett sätt att överleva och när man går in med alldeles 

för mycket så är det också ett sätt att försöka överleva, alltså jag tänker på det 
som överlevnadsstrategier. 

 
Många av informanterna talade om hur de hanterar sina känslor och rollen, dels genom tidigare 
erfarenheter och kunskaper, dels genom anhöriga, kollegor och olika nätverk.  
 
De gode männen talade om att de saknade utbildning och handledning i uppdraget som god man för 
ensamkommande barn samtidigt talade de om andra former av stöd som de använder såsom nätverk 
med andra gode män, sina tidigare erfarenheter från arbete och kunskap utifrån utbildning. 
Socialsekreterarna gav beskrivningar om de gode männen som ensamma i sin roll och en roll som inte 
får någon handledning. Där socialsekreterarna fick kontinuerlig handledning genom sin arbetsgivare 
och även stöd genom sina arbetskollegor.  
 
God man Anna berättar att hon upplever det som att man skulle behöva utbildning för uppdraget och 
rollen då den upplevs som luddigt formulerat. För att hantera detta sökte Anna stöd hos en väninna 
som själva varit god man för ensamkommande barn. Hon sökte alltså ett stöd hos sin vän för att få 
hjälp i sin roll. Även god man Johan talar om att söka stöd för sin roll, han uppger att han använder sig 
sin familj och anhöriga för att hantera de känslor som uppstår i framträdandet och i rollen. Samtliga 
gode män talar om att de söker stöd i sitt privata nätverk, i sina familjer och genom andra kontakter.  
 
En skillnad vi ser här i stödet för att upprätthålla sin fasad och spela sin roll är att socialsekreterarna 
får handledning. Stina berättar att hon får handledningen som en del av hennes professionella arbete 
med de ensamkommande barnen, hon får stöd för att klara av sin roll genom sin arbetsgivare (Goffman 
2009, s. 35).  
 
Stina berättar att hon får handledningen som en del av hennes professionella arbete med de 
ensamkommande barnen, hon får utrustning för att klara av sin roll genom sin arbetsgivare. 
Hon berättar vidare att hon upplever de gode männen som väldigt ensamma och utsatta i sitt uppdrag. 
Det Stina uttrycker har vi sett är gemensamt för de socialsekreterare vi intervjuat.  
Det vi såg var gemensamt för både gode män och socialsekreterare var att tidigare erfarenheter och 
kunskaper såsom arbete och utbildning var viktiga delar i hur de agerar i sin roll idag 
 
Vi ser här att det finns en skillnad mellan att vara i en frivillig roll och i en roll som professionell.  
 

Engagemang med hjärta eller hjärna? 

 
Temat engagemang innefattar beskrivningar av engagemang, om och hur engagerad man är i sin roll, 
varför man är engagerad och delaktighet.  
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God man Nils reflekterar över engagemang i sin roll där han uttrycker vikten av att använda både hjärta 
och hjärna. Samtidigt som han uttrycker att han har en viss distans till känslorna i sitt engagemang för 
barnen.  
 

Jag lyssnade på en diakon här i stan som har hållit på med ensamkommande i, ja 
hela sitt liv alltså, typ 40-50 år och han sa det, han berätta väldigt mycket om sitt 

arbete och så där, och så sa han det, om man håller på med sånt här så måste 
man ha större hjärna än hjärta. Och det tycker jag var väldigt bra sagt, hjärtat ska 
ju vara med och vi är ju människor allihopa och vi ska försöka hjälpa till va men vi 
måste vara klara i hjärnan på vad är det vi ska göra och vad kan vi göra och vad 

får vi göra. Såå att eh… visst är det så att känslorna kommer in ibland det gör det 
ju, men återigen jag försöker att ha dom lagom i hjärtat där.. 

 
God man Johan talar om att hålla tillbaka egna känslor i svåra situationer. 
 

Jaa jag tror det. Att jag försöker vara liksom lite. Inte visa för mycket känslor själv, 
men även om det är. Har någon gång varit svårt liksom. Att inte bli blank i ögonen 

liksom själv.  

 
Erik talar om socialsekreterares engagemang, där han upplever dem som engagerade och 
professionella.  
 

Å ja, å ja... för jag har inte än träffat på någon som jag tycker struntar i sin uppgift 
utan... tvärtom dom jobbar som fasen med det här. Det är nästan så att dom har 

för mycket å göra. Dom är professionella så att säga, och kan så att säga fokusera 
på det som ligger på bordet. 

 
Socialsekreterare Stina exemplifierar i citatet situationer som uppstått där gode män inte varit 
engagerade i sin roll.  
 

... sen finns det också ett par exempel under dom här åren där gode män har varit 
för oengagerade och suttit och somnat på möten. Och då, då har jag krävt det går 
inte, jag kan inte ha en god man som sitter och somnar på ett möte eller svarar i 
mobilen upprepade gånger fast man tar upp det, och inte engagerar sig och så 

där.  

 
Socialsekreterare Karin beskriver sitt engagemang, varför hon arbetar som socialsekreterare för 
ensamkommande barn.  
 

… för mig handlar det om liksom att ta hand om dom som är kanske svaga i 
samhället, vara deras röst, och så vidare.  
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Både socialsekreterare och gode män talar om att det krävs ett engagemang i sin roll och i arbetet med 
de ensamkommande barnen. Temat innefattar beskrivningar av situationer med för stort engagemang 
eller för litet engagemang. Engagemang beskrivs som tätt kopplat till känslor, dels en vilja att hjälpa de 
ensamkommande barnen och dels en vilja att bidra till samhället.  
 
I citatet från Stina verkar rollen som god man kunna spelas på olika sätt. Vissa gode män uppfattas av 
socialsekreterare som väldigt engagerade i sitt uppdrag, informanterna talar om att gode männen 
engagerade personer med ett stort hjärta.  
 
Medan socialsekreterarna ibland möter gode män som inte införlivat rollen på det sätt som de anser 
krävs för att den ska bli trovärdig och därmed uppfattas som att det saknas ett engagemang hos de 
gode männen.  
 
När gode män beskriver socialsekreterare talar de också om att de är engagerade men att deras 
engagemang visar sig på ett mer professionellt sätt. Samtidigt beskriver socialsekreterarna att de har 
ett stort engagemang för de ensamkommande barnen. Engagemanget uttrycks som en vilja att hjälpa 
de utsatta i samhället.  
 
De gode männen beskriver socialsekreterarna som engagerade i sin professionalitet, 
socialsekreterarna beskriver de gode männen med stort hjärta som kärna i deras engagemang i sin roll. 
Gemensamt för våra informanter är att de talar om sitt engagemang där det krävs både känslor 
samtidigt som det bör hållas en viss distans till känslorna för ungdomarna, för att utföra ett så bra 
arbete som möjligt.  
 
Ett exempel på detta är citatet från gode man Johan, där han beskriver svårigheterna med att hålla 
tillbaka sina tårar i känslomässiga situationer. 
 

Att skapa och ta vara på relationer.  

 
Temat relationer innebär beskrivningar av relationer och skapandet av relationer som en viktig del i 
arbetet med de ensamkommande barnen.  
 
God man Erik beskriver hur rollerna påverkar relationsbyggandet med de ensamkommande barnen. 
Han upplever det som lättare för gode männen att bygga relationer med ungdomarna än det är för 
socialsekreterarna Han uttrycker även att hans roll som god man kompletterar socialsekreterarens roll.  
 

Jag bygger alltså upp ett förtroende med dom här å då finns det och... jag har en 
en klient här... medans socialsekreteraren har så många många fler och kan inte 

ha det, den, uppbyggande av förtroende sinsemellan… så att det är, vi 
kompletterar varandra där. 
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God man Nils talar om att han ibland gör för mycket i sin roll, för att stärka relationerna. Han talar även 
om att det är intresset som styr och inte den ekonomiska delen.  
 

ja, det tycker jag… Och sen är det som allting annat, att man kan inte hålla det här 
med vattentäta skott utan många gånger gör man lite för mycket. Man hänger 
med nån gång på nånting man inte ska för och vad sjysst, och det kan man göra 
för att stärka relationer, för att se till att det här blir bra för den här killen, och i 

kommun X är det ju såhär att vi har fast ersättning för varje kille. Tidigare så hade 
vi timersättning och då fick man skriva sin lista själv, ange vilka timmar man 

jobbat och det här, alltså om man inte är intresserad av sitt uppdrag då kan man 
ju kamma in pengarna och inte göra så mycket, men alltså, jag tycker att det där 

är ganska generöst tilltaget. 

 
Socialsekreterare Stina reflekterar över vikten av att ha en god relation för att kunna skapa ett 
förtroende för sig och sina handlingar, för att inte skapa motstånd mot sin roll och därmed sitt 
handlingsutrymme.  
 

men annars så tänker jag att, tänker jag nog ganska stort fast det bygger på 
relationer. Det bygger på att man får förtroende för mig tänker jag, Och att jag 

kan förklara varför jag tänker som jag gör, för det är klart skulle jag gå in i 
någon... Nu är jag minsann och jag bestämmer, och då skulle jag ju få massor av 

motstånd och då skulle mitt handlingsutrymme minska... för det hänger ihop 
tänker jag, vad man får för förtroende att agera så jag känner. 

 
Socialsekreterare Stina uttrycker vikten av relationsbyggande mellan samtliga aktörer.  
 

Så det tänker jag är ett relationsbyggande åt alla håll, det får man vara bra på. Ja 
annars så blir det knivigt. 

 
Även socialsekreterare Lars talar om vikten av relationsbyggande, där han beskriver hur viktig 
relationen mellan god man och ungdomen är.  
 

För det är vi ganska noga med att dom ska bygga relationer dom två! För dom, 
dom träffas väldigt mycket, så dom ska känna varandra. För ungdomen lägger ju 

väldigt mycket ansvar och makt i händerna på god männen som dom inte 
känner… till en början, så då är det viktigt att dom lär känna varandra. 
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Socialsekreterare Malin beskriver relationer mellan gode män och ungdomarna som ungdomarna 
anser inte fungerar. Malin beskriver olika situationer där ungdomar önskat byta god man.  
 

... men sen är det ju också så att det kan ju vara, att det skär sig i en relation 
mellan en ungdom och en god man precis som i vilken annan relation som helst. 
Då måste man ju också hjälpa dom att att prata kring det, för det är ju inte bara 
så att man kan byta god man så här (Malin knäpper med fingrarna) men jag vet 
att våran överförmyndare brukar säga ah men om ungdomen har nånting och 

som man vill klaga på eller som man vill framföra så ber dom att skriva ihop att, 
så här känner jag, och jag vill byta av den här och den här anledningen så att dom 
också får en möjlighet liksom att sätta sig tillbaka och fundera på varför, att det 
inte är så att, amen jag har inte fått en mobiltelefon av dig så därför vill jag inte 
ha dig som god man utan att det faktiskt finns liksom konkreta exempel att till 

exempel att jamen du har inte träffat mig på tre månader, jag känner att jag får 
inte det här stödet som jag behöver och då finns det ju orsaker, eller då finns det 

väl i alla fall en anledning, då kan man byta. 

 
Temat belyser rollernas inverkan på relationerna och vice versa.  
 
I citaten från informanterna finns en samstämmighet i att det är viktigt med relationer för rollerna och 
för att kunna arbeta med de ensamkommande barnen. Både socialsekreterare och gode män påtalar 
vikten av att de gode männen har goda relationer med barnen, då en god relation mellan gode män 
och barn underlättar i arbetet för socialsekreterarna. Detta underlättar även för både 
socialsekreterarna och för de gode männen att nå målet som är det ensamkommande barnets bästa.  
 
I Eriks citat beskrivs hur hans roll har större möjligheter att bygga relationer med barnen än vad 
socialsekreteraren har. Det kan tolkas som att han i interaktionen med barn och socialsekreterare 
uppfattar sin egen roll som ett komplement till socialsekreterarens roll.  
 
Samtidigt stödjer Lars citat om att relationen mellan den gode mannen och barnen är en av de 
viktigaste relationerna. 
 
Socialsekreterare Lars säger att barnen lägger mycket ansvar i händerna på gode männen, och det 
ställer krav på att gode männen kan presentera sin roll på ett sätt som ger barnen intrycket av att de 
är kapabla att axla det ansvar som de får. Även socialsekreterare Stina pratar om ansvaret och makten 
som socialsekreterarna har gentemot barnen. Hon säger att även socialsekreterarna måste presentera 
en trovärdig roll för publiken (de gode männen och barnen) för att kunna inge förtroende i sin roll. 
Detta sammanvägt visar att interaktionen mellan gode män, ensamkommande barn och 
socialsekreterare bygger på att skapa trovärdighet för sina roller och visa att det ansvar man har i 
respektive roller kan hanteras på bra sätt (Goffman, 2009, ss. 25, 28, 35). 
 
För att skapa dessa relationer, främst mellan gode män och barnen, krävs det ibland att man kliver 
över gränserna för sin roll. God man Nils citat är ett exempel på att när han går utanför gränserna i sitt 
uppdrag, genom att till exempel följa med barnet på saker som inte ligger inom gränsen för uppdraget. 
Därigenom stärker han sin relation med barnet. Nils handling i sin roll blir då ideellt och moraliskt 
försvarbart och därigenom ökar det rollens trovärdighet.  
 
I citaten från Stina poängteras vikten av att alla roller är beroende av relationer, vilket kan ses som en 
central del i interaktionen mellan god man, socialsekreterare och ensamkommande barn. Där Stina 
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talar om att relationsbyggande är viktigt för att få handlingsutrymme i sin roll. Hon talar även om att 
hon känner trygghet i rollen som socialsekreterare genom att on har andra aktörer att diskutera med.  
 

Känslor -ett övergripande tema.  

 
Känslor är ett tema som genomsyrar alla de övriga teman som framkommit i vårt material.  
När informanterna talade om känslor såg vi att det var något som alltid var närvarande men samtidigt 
komplext.  
 
Socialsekreterare Lars reflekterar över att om man blandar in för mycket känslor i sitt arbete riskeras 
rättssäkerheten och det kan leda till orättvisor. Han berättar att socialsekreterare får handledning för 
att klara av det, samt att man lär sig under utbildningen att skilja på sin roll som privatperson och sin 
roll som socialsekreterare. 
 

Att man har från skolan lärt sig att det inte är jag som person som går hit, utan 
det är jag som myndighetsperson som har fått uppdraget från i vårt fall 

politikerna att utföra ett arbete. Och för att det ska bli så rättssäkert som möjligt 
så måste ju vi vara så rättvisa som möjlig, så fort man blandar in känslor, så 

tenderar det att bli obalans. Sen är det ju alltid svårt med känslor, vi har ju också 
känslor men vi får ju handledning för att hantera det. 

 
Socialsekreterare Stina berättar om sitt sätt att hantera känslor, genom en perforerad rustning, och att 
gode män är ensamma och utsatta i sin roll. 
 

Oftast har det att göra med att man har för lite stöd tror jag, att man drunknar i 
berättelserna, att man vill så mycket, man har ett så jättestort hjärta... och vi får 

till oss, alltså vi som som är professionella och har jobbat ett tag, har ju ändå 
skaffat oss någon sorts perforerad rustning skulle jag säga, alltså man har hål i 

den så människor går in, det tänker jag är viktigt… Hur gör man egentligen? Det 
vet vi inte riktigt, vi vet bara att vi är där men vi låter oss inte drunkna i det, det 

gäller att inte övervärdera sin roll... heller på ett plan. Jag är inte räddaren, alltså 
… och där tror jag att vi har kollegor, vi har handledning, det har inte gode män, 

dom har en väldigt utsatt situation alltså. Dom är jätte ensamma i sin roll, de 
möter ungdomar som mår jättedåligt, oftast, och framförallt i perioder, dom har 
berättelser som är hårresande att lyssna på… och allt det där får man som god 

man i knät, så jag tror att både när man distanserar sig så är det ett sätt att 
överleva och när man går in med alldeles för mycket så är det också ett sätt att 

försöka överleva, alltså jag tänker på det som överlevnadsstrategier 

 
Socialsekreterare Karin uttalar sig om vilka svårigheter det kan finnas med att förhålla sig till de lagar 
och riktlinjer som nu finns runt de ensamkommande barnen. 
 

Jaa, jag vet inte. Just nu. För jag tycker att nu har det liksom, stramats åt väldigt 
mycket. Så jag vet inte. Jag har fortfarande en inre diskussion med mig själv. Ska 
jag vara kvar i det här eller inte? Och, för mig handlar det liksom, rent krasst, ska 

jag sälja min själ till djävulen eller inte. Jamen det blir så. 
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God man Erik reflekterar över hur svårt arbetet blir om man inte kan hålla distans mellan privat och 
jobb. 
 

Ja, ja precis.. Det måste man ha, det är ju, det är ju ungefär som jag har hållit på 
och jobbat förut alltså, som jag gjorde i min karriär så att säga, att ha en distans 
mellan jobb och privat. Det är ju, om man inte har det så blir det knepigt, väldigt 

knepigt. Jag vet många socialsekreterare som har jävligt svårt med det. 

 
God man Nils reflekterar över engagemang i sin roll där han uttrycker vikten av att använda både hjärta 
och hjärna. Samtidigt som han uttrycker att han har en viss distans till känslorna i sitt engagemang för 
barnen.  
 

Jag lyssnade på en diakon här i stan som har hållit på med ensamkommande i, ja 
hela sitt liv alltså, typ 40-50 år och han sa det, han berätta väldigt mycket om sitt 

arbete och sådär, och så sa han det, om man håller på med sånt här så måste man 
ha större hjärna än hjärta. Och det tycker jag var väldigt bra sagt, hjärtat ska ju 
vara med och vi är ju människor allihopa och vi ska försöka hjälpa till va men vi 
måste vara klara i hjärnan på vad är det vi ska göra och vad kan vi göra och vad 

får vi göra. Såå att eh... visst är det så att känslorna kommer in ibland det gör det 
ju, men återigen jag försöker att ha dom lagom i hjärtat där.. 

 
God man Johan talar om att hålla tillbaka egna känslor i svåra situationer. 
 

Jaa jag tror det. Att jag försöker vara liksom lite. Inte visa för mycket känslor själv, 
men även om det är... Har någon gång varit svårt liksom. Att inte bli blank i 

ögonen liksom själv.  

 
Temat känslor handlar om att i sin roll kunna hålla en distans till sina känslor, både känslorna för barnen 
och känslorna som uppkommer i den egna rollen i arbetet med de ensamkommande barnen.  
Gemensamt för både socialsekreterare och gode män är att det talas om känslor, där det ska finnas 
känslor men att känslorna inte ska styra för mycket, att det är viktigt att kunna hålla distans till sina 
känslor i sina roller. Ett exempel på detta är Nils citat om att ha både hjärta och hjärna i arbetet, vi 
tolkar detta som att känslorna är viktiga i arbetet men samtidigt får de inte ta över. 
 
En del av socialsekreterarna uttrycker starka känslor kring sin roll genom att de tvivlar på om de ska 
fortsätta att arbeta med ensamkommande barn, utifrån hur lagstiftning och riktlinjer förändrats och 
stramats åt kring de ensamkommande barnen.  
 
Komplexiteten handlar både om hur de känslomässigt förhåller sig till sina roller och de strukturer som 
påverkar rollerna såsom lagstiftning och riktlinjer, samtidigt som de förhåller sig till barnen och de 
känslor som barnen väcker hos informanterna. Barnen beskrivs som barn med mycket känslomässigt 
bagage som både gode män och socialsekreterare, möter och måste hantera. Utifrån citaten ser vi att 
det finns olika typer av strategier för att hantera känslor som uppkommer i arbetet med de 
ensamkommande barnen, dels genom att försöka dölja känslor, distansera sig från sina känslor eller 
som Stina uttrycker det; att gå in med alldeles för mycket känslor. 
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Resultat & Analys 

Beskrivning av roller 

 
Som Goffman (2009, s.73) beskriver framträder och existerar bara de olika rollerna i förhållande till 
andra, här kan vi förstå att socialsekreterarnas och gode mäns roller skapas i den interaktionen kring 
de ensamkommande barnen. I interaktionen skapas och definieras socialsekreteraren som en 
myndighetsperson av de gode männen, de gode männen får en roll som är mer likt en förälders. Här 
ser vi att både gode män och socialsekreterare använder sig av en fasad i sitt framträdande genom att 
de själva tydligt tar rollen som myndighetsutövare inför de gode männen, de gode männen tar rollen 
likt en förälder inför socialsekreterare. Vår tolkning är att det även handlar om de olika rollernas 
förväntningar på varandra (Goffman, 2009, ss. 25-27, 35, 39). Som Martin, Christie, Horgan & O`Riordan 
(2011) visar i tidigare forskning att de ensamkommande barnen har ett behov av en person med ett 
större ansvar än enbart som ett personligt ombud. De gode männens roll likt en förälder kan ses som 
att de möter de ensamkommande barnens behov. Här anser vi att det blir tydligt att god man i den 
svenska kontexten fyller en viktig roll i arbetet med de ensamkommande barnen. 
 
I Hopkins & Hill (2010) studie beskrivs barnens behov som bearbetning av traumatiska upplevelser, men 
centralt är behov av praktisk karaktär såsom boende, information och juridiskt stöd. Stretmo och 
Melander (2013) beskriver många av barnen god man som den person de kan få stöd av, dels 
känslomässigt och dels i att lösa problem. Barnens beskrivningar av socialsekreteraren och hens roll 
ses främst som en person som de vänder sig till om de har problem av olika slag. Vilket vi även ser 
tydligt avspeglas i våra informanters utsagor. Här ser vi att socialsekreterare och gode män 
kompletterar varandra i arbetet runt omkring barnen. 
 
Utifrån Goffman (2009, ss. 76-77) kan vi se att det blir tydligt att de gode männen som publik ställer upp 
på den roll som socialsekreterarna spelar, där socialsekreterarna är beroende av gode männen som 
publik. Då rollerna definieras och existerar i interaktionen mellan socialsekreterare och gode män. 
Samtidigt är de gode männen beroende av socialsekreterarna som publik för hur trovärdigt de spelar 
och förmedlar sin roll (Goffman, 2009, s. 218). Det här kan ses som ett sätt att tydliggöra sina roller för 
varandra i arbetet med ensamkommande barn. Den tidigare forskningen har visat på vikten av att veta 
sin roll och vilken roll de andra aktörerna har (Philips, 2016; Horwath & Morrison 2007; 2011) .  
 
Goffman (2009, s. 218) menar att när en individ spelar en roll med inlevelse och trovärdighet, desto 
starkare blir individens anknytning och förhållande till rollen och därmed blir rollen en del av det 
individens egna “jag”. I studien ser vi att både gode män och socialsekreterare har en stark anknytning 
till sina roller genom sina känslor för sitt uppdrag och därigenom uttalade engagemang. I samtliga 
intervjuer har informanterna visat och uttryckt starka känslor kring arbetet med de ensamkommande 
barnen.  
 

Gränser 

 
I samband med informanternas tal om sina roller har det framträtt exempel på etiska diskussioner 
kopplade till ett gränslöst förhållningssätt till de ensamkommande flyktingbarnen. Samtidigt som det 
framkommit att det är viktigt att definiera var gränsen går för den roll man har. Gemensamt för både 
socialsekreterare och gode män är att de talar om att det är viktigt att inte gå över gränser eller att gå 
över gränserna för mycket, utifrån kan vi här se att de olika aktörerna använder sig av idealisering 
Goffman (2009, ss. 39, 44, 47). 
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Informanterna ger beskrivningar av vad de kan och får göra i sina roller, vi har sett detta som 
beskrivningar av en rolls handlingsutrymme. Handlingsutrymmet tolkar vi som det utrymme publiken 
ger en aktör i sin roll, där publiken kan vara närvarande eller abstrakt i en individs fantasi. Vi väljer även 
att se publiken som en del av de lagar och riktlinjer en god man eller socialsekreterare måste förhålla 
sig till. Där vi ser att det ibland godkänns av publiken, samtidigt som det i vissa fall underkänns av 
publiken. Där publikens värderingar och normer avgör vad som godkänns eller inte (Goffman, 2009, ss. 
76-77). Hur socialsekreterare och gode män tolkar sina roller, avgör vad som godkänns av de som 
observerar. Publiken kan då vara både socialsekreterare och gode män samt de lagar och riktlinjer. 

Samverkan  

I arbetet med de ensamkommande barnen beskriver både socialsekreterare och gode män att 
samverkan är en viktig del. 
Samverkan mellan de båda aktörerna kan i sig förstås som ett framträdande och en social interaktion, 
där de båda möts utifrån de roller de tar i olika grader. De olika informanternas beskrivningar av sina 
roller som vuxna myndighetspersoner med ansvar eller som förälder, kan ses som att de genom 
fasaden tar tydliga roller som även bekräftas av publiken (Goffman, 2009, ss. 25-27, 35). Vilket är av stor 
betydelse för att kunna samverka på ett bra sätt. Det bekräftas av den tidigare forskningen som säger 
att när aktörers olika roller inte är tydliga kan det påverka samverkan på ett negativt sätt (Sundqvist 
Ghazinour, Ögren & Padyab, 2016). Utifrån vårt resultat och den tidigare forskningen ser vi att ju 
tydligare roller aktörer har desto bättre kan samverkan bli.  
Både socialsekreterare och gode män beskriver att det är viktigt att man vet vilken roll de själva och 
andra har i samverkan.  
 
I framträdandet, situationen för samverkan i detta fall, talar Goffman om att vikten av hur tydlig en 
rolls fasad är för de andra aktörerna. Om fasaden är tydlig i framträdandet underlättar det förståelsen 
för varandras roller och det blir lättare att samarbeta (Goffman 2009, ss. 25-27, 28, 75, 82-83).  
 
Goffman (2009, s. 75) använder begreppet team för att beskriva hur individer inväntar andras och tar 
en egen ståndpunkt för att sedan nå samförstånd i arbetet mot ett gemensamt mål. Det ser vi också i 
informanternas utsagor om hur de samverkar med varandra. De blir ett och agerar i team mot det 
gemensamma målet det ensamkommande barnets bästa. 
 
Samtidigt finns det utsagor från både gode män och socialsekreterare där de beskriver sig själva som 
spindlar i nätet i samverkan kring det ensamkommande barnet. Här blir det tydligt att både gode 
männen och socialsekreterare anser sig ta samma roll: som spindeln i nätet.  
 
De båda aktörerna tar samma roll men verkar inte ha lyckats ge intryck av rollen som spindeln 
gentemot varandra (Goffman, 2009, ss. 25, 28, 73). Här är det intressant att utifrån Goffmans teori 
fundera kring hur väl socialsekreterare och gode män spelar sina roller, vilken anknytning de har till sin 
roll och hur väl de presenterar rollen inför varandra som publik.  
 
Det finns även utsagor där det beskrivs finnas vissa hinder i samverkan exempelvis där Lars berättar 
att han upplever situationer där gode män sätter sig på tvären.  
 
I den situation som Lars beskriver kan vi här se genom Goffman att den gode mannen spelar sin roll 
och ger intryck genom att göra motstånd som både publik gentemot socialsekreteraren och som aktör. 
Där den gode mannen skapar något som Lars tar intryck av som motstånd enbart för att jävlas. Det 
skulle även kunna tolkas som att en medlem i teamet inväntar de andra team medlemmarnas 
ställningstagande innan denne själv väljer vilken ståndpunkt den ska inta (Goffman, 2009, ss. 25, 73, 

75).  
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Stina förmedlar i sitt citat en känsla av trygghet i samverkan med andra, vilket kan tolkas utifrån 
Goffman att teamet utgör en trygghet för rollen. Där teamet enligt Goffman agerar i samförstånd och 
hjälper en teammedlem om hen begår ett misstag inför publiken. Här kan då teamet förstås som en 
samverkan och ett samarbete som hjälper de olika aktörerna i sina roller, genom att skapa trygghet i 
rollen (Goffman, 2009, ss. 82-83).  
 
I ett citat från Stina beskriver hon hur hon ibland talar med gode män om deras agerande vid tillfällen 
när hon anser att de gått utanför gränserna för sitt uppdrag. Uttalandet kan kopplas ihop med 
Goffmans begrepp team, där de gode männen och socialsekreterarna blir ett team i samförstånd med 
ett gemensamt mål: det ensamkommande barnets bästa. Citatet från Stina kan utifrån Goffman 
(Goffman, 2009, ss. 82-83) tolkas som att en teammedlem begår ett misstag och får hjälp av teamets 
deltagare att upprätthålla situationen. Där Stina går in i situationen för att hjälpa sina teammedlem 
god man.  
 
Detta stöds också av den tidigare forskning som visat att ett bra samarbete innehåller frivilliga 
överenskommelser och ömsesidiga justeringar. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006). 
Vi kan även se att genom Stinas arbete med den gode mannen de-konstrueras den gode mannens roll, 
för att sedan re-konstrueras för att nå en framgång i samverkan (Basic, 2017; Glaser & Suter, 2016; 
Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016; Johnson, Zorn, Tam, Lamontagne & Johnson, 2003). Detta är även en 
tydlig koppling till Goffmans resonemang om att varje interaktion är ett framträdande där roller tas 
och spelas, där rollen godkänns eller icke godkänns av publiken vid varje framträdande.  

Stöd 

De olika former av stöd som informanterna använder sig av i sina framträdanden i sina roller som 
socialsekreterare och gode män, kan här ses som Goffmans begrepp fasad. Vi tolkar det som att 
fasaden inbegriper faktorer som utbildning i sitt uppdrag, handledning för att klara uppdraget och 
tidigare erfarenheter/kunskaper som kan vara till hjälp i sitt agerande. Här kan vi se hur inramningen 
och den utrustning de anser sig behöva för att kunna hålla sin roll i framträdandet i vissa fall fattas eller 
inte är helt tillgodosedda när det gäller främst gode män (Goffman, 2009, ss. 25-27).  
 
Både gode män och socialsekreterare tar upp handledning för rollerna, vilket vi anser kan vara en del i 
inramning och utrustning för rollen. Socialsekreterarna talar om hur viktig deras handledning är och 
att de anser att även gode män borde få tillgång till liknande handledning. I dagsläget saknar de gode 
män vi talat med i studien den typen av stöd. 
 
En skillnad vi ser här i stödet för att upprätthålla sin fasad och spela sin roll är att socialsekreterarna 
får handledning. Stina berättar att hon får handledningen som en del av hennes professionella arbete 
med de ensamkommande barnen, hon får utrustning för att klara av sin roll genom sin arbetsgivare 
(Goffman, 2009, s. 35). Hon berättar vidare att hon upplever de gode männen som väldigt ensamma 
och utsatta i sitt uppdrag. Det Stina uttrycker har vi sett är gemensamt för de socialsekreterare vi 
intervjuat.  
 
Det vi såg var gemensamt för både gode män och socialsekreterare var att tidigare erfarenheter och 
kunskaper såsom arbete och utbildning var viktiga delar i hur de agerar i sin roll idag. Att tidigare roller 
stödjer den rollen som de spelar i framträdandet gentemot varandra, i mötet kring de 
ensamkommande barnen (Goffman, 2009, ss. 25, 35, 73). 
 
Här ser vi en skillnad i rollerna mellan socialsekreterare och gode män, där socialsekreterare som 
professionella får stöd av arbetsgivaren och de gode männen är engagerade frivillig-arbetare utan 
tillgång till samma typ av handledning som socialsekreterarna. När studien genomfördes berättade 
gode män att de använder sig av sitt privata nätverk genom anhöriga och bekanta för att hantera sin 
roll.  
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Utifrån Banks (2013) studie anser vi visar på att det finns ett behov till stöd för att kunna hantera de 
konflikter som kan uppstå i känslorna i ett professionellt arbete. Även de gode männen möter 
svårigheter i sitt arbete med de ensamkommande barnen, likt socialsekreterarna måste även de gode 
männen förhålla sig till en allt stramare lagstiftning och riktlinjer kring de ensamkommande barnen. I 
intervjuerna är detta något som påtalas av både gode män och socialsekreterare, där de tar upp 
svårigheter att förhålla sig till sina roller och de känslor som uppstår och hur de på olika sätt hanterar 
detta. Det finns även utsagor från två av socialsekreterare som tar upp konflikten mellan känslor, 
engagemang och nuvarande lagstiftning. Som de menar är så pass svår att hantera, att de båda 
överväger att byta tjänst. 

Engagemang 

 
Goffman talar om att individens anknytning och förhållande till rollen de spelar avgör om rollen kan bli 
en del av individens “jag”. Individen utgår från publikens värderingar och kan välja att spela rollen 
cyniskt och distanserat eller på ett övertygande sätt utan distans, vilket kan tolkas som att rollen spelas 
med eller utan engagemang (Goffman, 2009, s.218).  
 
I studien har vi sett att engagemanget beskrivs ibland som att det finns ett tydligt engagemang och 
ibland verkar det saknas, delvis eller helt hos de gode männen. Socialsekreterarnas beskrivs som 
professionella i sitt engagemang.  
 
Vi ser då att det har skett en intrycksstyrning, där vissa har lyckats bättre än andra att styra intrycken 
som de vill sända ut till sin publik. De gode män som beskrivs som engagerade och kan utifrån Goffman 
ses som individer som spelar och införlivar sina roller väl, och därmed ger rollen trovärdighet (Goffman, 
2009, ss. 25, 28).  
Informanternas intrycksstyrning kan ses som väl utvecklad, aktörerna beskrivs av varandra som väldigt 
engagerade. Vi ser då utifrån Goffman (2009, s.35) att aktörerna är duktiga på att presentera sina roller 
som engagerade och därmed har en tydlig fasad gentemot varandra.  
 
Våra informanter talar om att det hela tiden finns känslor med i sina roller och i arbetet. De berättar 
att det måste hållas en viss distans till dem. Att det bör finnas en viss distans till känslorna när man 
utför sitt arbete kan tolkas som att aktörerna förbereder sig i den bakre regionen (off stage), genom 
att distansera sig till känslorna kring sitt arbete, för att inte bli känslomässigt överväldigande i den 
främre regionen (front stage) i framträdandet för de ensamkommande barnen (Goffman, 2009, s. 97). 
Ett exempel på denna process är citatet från gode man Johan, där han beskriver svårigheterna med att 
hålla tillbaka sina tårar i känslomässiga situationer. Vi kan se att det sker en förhandling mellan 
personligt engagemang och ett professionellt ansvar, vilket är en huvudpunkt i en professionsetik.  
Både socialsekreterare och gode män upplevs förhandla mellan sitt personliga engagemang och 
ansvar. Att det finns skillnader i ansvaret mellan socialsekreterare och gode män, kan även relateras 
till Banks (2013) teori om innebörden av förhållandet mellan personligt engagemang och professionellt 
ansvar.  
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Relationer 

 
Den viktigaste relationen som beskrivs när det gäller de ensamkommande barnen är den mellan 
barnen och de gode männen. Relationerna växer fram ur interaktionen mellan rollerna. I 
relationsskapandet kan vi urskilja en intrycksstyrning hos aktörerna i framträdandet. Relationerna 
bygger på att de olika aktörerna kan presentera en roll på ett trovärdigt sätt och därmed 
godkännas/accepteras i sin roll av publiken (Goffman, 2009, ss. 25-28).  
 
Den gode mannens roll kan ses som den relationsbyggande rollen, som blivit godkänd av 
socialsekreterarna. Detta avspeglas i Lars citat om att relationen mellan den gode mannen och barnen 
är en av de viktigaste relationerna. Vi ser det som att publiken godkänner den gode mannens roll som 
relationsbyggande (Goffman, 2009, ss. 76-77).  
 
Relationer handlar inte enbart om den gode mannens relation med barnen, relationer handlar även 
om att skapa ett handlingsutrymme i sin roll. I citaten från Stina poängteras vikten av att alla roller är 
beroende av relationer, vilket kan ses som en central del i framträdandet, i interaktionen mellan god 
man, socialsekreterare och ensamkommande barn. Där Stina talar om att relationsbyggande är viktigt 
för att få handlingsutrymme i sin roll, vilket även visar på publikens makt i hur en roll kan agera. Stina 
talar även om att hon känner trygghet i sin roll då hon har andra roller att diskutera med, vilket kan ses 
som att hon tar stöd av den publik som observerar hennes framträdande. Där kan vi se att publiken får 
en avgörande del i hur en roll spelas och införlivas genom framträdandet (Goffman, 2009, ss. 25-27, 76-
77).  
Att bygga relationer med barnen kan ibland innebära ett gränsöverskridande arbete enligt våra 
informanter. De har beskrivit att de går utanför gränserna för sina uppdrag då det underlättar 
relationsbyggande och stärker redan befintliga relationer. Goffman talar i det här fallet om idealisering, 
om man kan ge tillräckliga moraliska eller ideella skäl till varför man kliver över gränsen, kan det öka 
rollens trovärdighet (Goffman, 2009, ss. 39, 44, 47).  
 
Resultatet för denna studie samt i den tidigare forskningen poängterar vikten av relationer, relationer 
mellan vuxna och ensamkommande barn. Där ensamkommande barns relationer med engagerade 
vuxna kan vara en del i att de ska utvecklas på ett positivt sätt i det svenska samhället. Relationerna 
kan även ses som en del i att kunna möta de ensamkommande barnens behov (Hessle, 2009; Kaukko 
& Wernesjö, 2017; Kohli, 2006; Hopkins & Hill, 2010).  

Känslor 

Det sista temat som finns i resultatet behandlar känslor. Temat känslor genomsyrar alla de övriga 
teman som framträtt i studiens material. Känslor är något som finns ständigt närvarande och som 
verkar vara centralt i arbetet med ensamkommande barn. Känslor är något som samtliga informanter 
talar om på olika sätt, dels känslor kring den roll man besitter och dels känslor som uppstår för barnen. 
Det beskrivs även att det är viktigt att kunna hålla distans till sina känslor.  
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Sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat 

Hur beskriver socialsekreterare och gode män sina egna roller? Socialsekreterare beskriver sin roll som 
vuxen och myndighetsperson. God man beskriver sin roll som både vuxen och en ställföreträdande 
förälder. God man upplevs vara den person som har störst möjlighet att skapa en nära relation till 
barnen. Båda anser de att deras roller ingår i ett samhälleligt föräldraskap för de ensamkommande 
barnen. Samtidigt visar resultatet av vår studie på komplexiteten i upplevelsen av dessa roller.  
Socialsekreterarnas syn på sin roll beskrivs i att de har svårt att förhålla sig till lagar och riktlinjer, som 
på senare tid stramats åt kring de ensamkommande barnen. Resultatet i studien visar även 
komplexiteten i upplevelserna av rollen god man, då gränserna i uppdraget som god man överskrids 
ibland. 
 
Hur ser socialsekreterare och gode män på varandras roller? Resultatet visar att socialsekreterare och 
gode mäns beskrivningar av varandras roller är överensstämmande med deras egna beskrivningar av 
sina roller. Vilket tyder på att rollerna är tydligt definierade gentemot varandra. Det styrker ytterligare 
att de båda rollerna är delar av ett samhälleligt föräldraskap. 
 
Hur beskriver socialsekreterare och gode män sina roller i samverkan med varandra kring de 
ensamkommande flyktingbarnen? Både socialsekreterare och gode män beskriver sina roller som 
spindeln i nätet och att de kompletterar varandra i samverkan kring de ensamkommande barnen. De 
uppger att det finns en tydlighet runt varandras roller. Samverkan mellan socialsekreterare och gode 
män beskrivs som väl fungerande. 
 
Vi uppfattar att informanterna beskriver att rollerna är tydligt definierade gentemot varandra, 
samtidigt som det kan upplevas att ens egen roll inte är lika tydlig. 
Resultatet visar att rollerna och de känslor som uppstår hos informanterna är kopplade till de 
ensamkommande barnen. Barnens erfarenheter, berättelser om sin flykt och det nya livet i Sverige är 
saker som rör upp känslor och som påverkar rollerna. Känslorna skapar komplexitet i rollerna, på så vis 
att det måste finnas känslor för att kunna vara engagerad samtidigt som det bör finnas en distans så 
att engagemanget tar över och blir för känslomässigt.  
Här anser vi att det blir fråga om gränsdragningar för och i rollen. Dessa roller anser vi är en del 
samhällets föräldraskap där aktörerna måste använda både sitt hjärta och sin hjärna.  
 
I studien framkommer att det finns både likheter och skillnader mellan socialsekreterarens 
professionella ansvar och den gode mannens frivilliga uppdrag. Likheterna handlar om att det finns ett 
engagemang hos de båda för de ensamkommande barnen, men den gode mannen har större 
möjligheter att skapa varaktiga och nära relationer med ungdomarna.  
Socialsekreterarna begränsas i sitt engagemang och möjligheter till att skapa nära relationer i och med 
samhällets strukturer. Rollen som socialsekreterare verkar ha blivit alltmer distanserade från 
klienterna.  
De frivilliga aktörerna verkar få en allt viktigare roll i det sociala arbetet. Det är dem som träffar 
klienterna mest och skapar relationer, då socialsekreterarnas arbete fokuserar alltmer på 
myndighetsutövning och därmed minskar tiden för klientkontakter. I resultatet framgår att gode 
beskriver sig som en mellanhand mellan socialsekreterare och barnet, vilket vi anser visar att den gode 
mannens frivilliga uppdrag är mångt och mycket är till för att underlätta socialtjänstens 
myndighetsutövning. Här anar vi en förskjutning av ansvar från professionella till frivilliga, det gäller 
även ansvaret för samverkan. Både socialsekreterare och gode män beskriver sig som spindlar i nätet, 
tyder det på att det övergripande ansvaret för samverkan glider över på de frivilliga uppdragen?  
Förändras samverkan på ett positivt sätt när flera anser sig vara spindlar i nätet?  
Vilka konsekvenser får denna förskjutning för det sociala arbetets praktik, forskning och utbildning?  
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Kritisk reflektion 

I detta avsnitt kommer vi att kritiskt reflektera kring studien och dess genomförande samt dess 
resultat. I genomförandet av studien har det längs vägen dykt upp aspekter som går att kritisera och 
reflektera över.  
Valet av Goffmans dramaturgiska sociologi som teoretisk grund för studien har styrt arbetet, i 
utarbetandet av intervjuguiden och dess frågor. Att välja en teori innebär att det fångar ett fenomen 
utifrån endast ett perspektiv. Hade vi valt en annan teori som fokuserade mer på professionellt och 
frivilligt arbete, hade den kunnat synliggöra andra aspekter. Goffmans teori kan även ses som något 
enkel och grund, samtidigt anser vi att Goffmans teori har varit en styrka i vårt arbete. Teorin har hjälpt 
oss att fånga informanternas syn på sina roller på ett teoretiskt intressant sätt.  
Dock har Goffmans teori varit en begränsning i vår analys av informanternas känslor, teorin tar fasta 
på roller men inte de känslor som uppstår hos den som innehar rollen. Där hade vår analys av det 
övergripande temat känslor varit förtjänt av en teori som kan fånga känslor.  
 
Studien är ett litet utsnitt då den endast innefattar 8 informanter, trots det har vi funnit återkommande 
svar från informanterna. Här kan vi därför bara säga att vi uppnått en viss mättnad och vi anser att det 
krävs ett större urval för att kunna generalisera studiens resultat i ett större sammanhang. Samtidigt 
ser vi att studiens resultat delvis bekräftar den tidigare forskningen, vilket ändå ger studien en viss 
generaliserbarhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.42; Svensson& Ahrne, 2015, s.26-27).  
 
Urvalet kan även kritiseras utifrån att informanterna gode män kommer från en och samma 
överförmyndarenhet och kommun. Då överförmyndarenheter och kommunala riktlinjer kan se olika 
ut i olika kommuner, kan det ha påverkat de svar vi fått från gode män.  
 
Vårt val av att genomföra semistrukturerade intervjuer kan ha påverkat de svar och resultat vi fått, då 
intervjumetoden med en intervjuguide har ett antal fasta frågor eller teman vilket riskerar att djupet i 
informanternas utsagor inte kan fångas. Vi anser dock att den semistrukturerade intervjun har fungerat 
på ett bra sätt till största del, då vi har använt oss av intervjuguiden enbart som ett stöd. Vi har dock 
stött på problem som kan ha påverkat resultatet, de frågor som vi ställt om samverkan till 
informanterna gav inte riktigt det djup och den förståelse som vi varit ute efter. Detta skulle också 
kunna vara en konsekvens av att vi är två oerfarna intervjuare och därför missat att fånga upp 
informanternas utsagor som handlat om samverkan. 
 
Valet av tematisk analys som metod för studien anser vi har fungerat bra, utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Samtidigt har vi genom den tematiska analysen inte kunnat analysera intervjuerna på 
djupet, som exempelvis hade varit möjligt med en narrativ analysmetod. 
Då studien är explorativ anser vi att den trots sin ringa omfattning och sina brister har genererat ett 
innehållsrikt material som gett ett intressant resultat. 

Studiens kunskapsbidrag 

Trots att studien är liten och begränsad till enbart åtta informanter så bidrar den med kunskap om hur 
roller skapas och upplevs i interaktion med varandra.  
Studien visar på hur de olika rollerna socialsekreterare och gode män arbetar kring de 
ensamkommande barnen, vilket är ett värde för andra aktörer som finns runt omkring barnen.  
 
Studiens resultat kan även vara till nytta för både socialsekreterare och gode män, då det kan vara ett 
klargörande av rollerna för dem. Vilket i sin tur kan utveckla samarbetet och samverkan mellan 
aktörerna genom att studien skapar förståelse för de olika rollerna.  
 
Då de ensamkommande barnen ökat i Sverige de senaste åren har det ställt stora krav på mottagandet 
av dessa barn. Denna studie kan därför ses som ett bidrag till att skapa kunskap och förståelse om 
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arbetet kring de ensamkommande barnen. Utifrån den tidigare forskningen ser vi att vårt resultat 
bekräftar vikten av förståelse för rollerna i samverkan och att det finns ett behov av de olika rollerna 
hos de ensamkommande barnen.  
 
Vi anser därför att studien är ett kunskapsbidrag till det praktiska sociala arbetet som sker dagligen 
runt omkring i kommuner med de ensamkommande barnen. 

Vidare forskningsbehov 

Utifrån studiens resultat vill vi här ta upp några förslag på vidare forskning.  
Vi ser att de frivlliga uppdragen i socialt arbete verkar få ett större ansvar, därigenom kan det vara av 
värde att studera hur det sociala arbetet förändras. Vad händer när socialtjänstens uppdrag alltmer 
fokuserar på myndighetsutövning och den frivilliga går in och tar över det arbeite som socialtjänsten 
tidigare har gjort?  
Därför kan det också vara intressant att vidare studera de roller som de frivilliga, privata aktörerna 
samt socialsekreterarna får i denna förändring. Vi tror att i och med att rollerna verkar omskapas, kan 
även samverkanssituationerna runt klienter förändras.  
En möjlig konsekvens av detta kan vara det resultat som vi funnit i studien, där både socialsekreterare 
och gode män beskriver sig som spindlar i nätet.  
Då blir ett intressant område att studera hur samverkan ter sig om flera aktörer anser sig ha samma 
roller. Resulterar en sådan upplevelse att det blir ett dubbelarbete i samverkanssituationen? Hur 
fungerar kommunikationen mellan de som upplever sig som spindlar i nätet? 
Vidare ser vi ett behov av studier kring upplevelser av roller i ett bredare perspektiv, exempelvis genom 
att undersöka gode mäns, socialsekreterares, ensamkommande barns och Migrationsverkets 
handläggares upplevelser av varandra och varandras roller. 
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Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare och gode män ser på sina och 

varandras roller i arbetet kring ensamkommande flyktingbarn. Målet med vår studie är att den 
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Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

Kan du kort berätta om din bakgrund ex utbildning tidigare yrkeslivserfarenhet? 

Hur länge har du arbetat med ensamkommande flyktingbarn?  Eller hur länge har du varit god 

man? 

Varför valde du att börja arbeta med ensamkommande flyktingbarn? Eller varför valde du att 

ta uppdraget som god man? 

 

Roller: 

Vad innebär din roll som socialsekreterare eller god man kring ensamkommande 

flyktingbarn?  

Hur upplever du rollen som socialsekreterare eller god man?  

Hur upplever du gode mäns roll? /Hur upplever du socialsekreterares roll?  

 

Roller i samverkan: 

Vad innebär samverkan för dig kring de ensamkommande flyktingbarnen?  

Hur vill du beskriva din roll i samverkanssituationen kring de ensamkommande 

flyktingbarnen? 

Hur skulle du beskriva de andras roll? (gode män/socialsekreterare) 

Hur upplever du de olika rollerna i samverkan? 

Om du jämför din roll med en föräldraroll, hur skulle du beskriva den?  

Avslutning 

Vad är det roligaste och mest betydelsefulla med ditt arbete/uppdrag? 
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