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Kapitel 6

Godmanskap för ensamkommande 
barn – dilemman i det 
offentligas ansvar

Daniel Hedlund

Abstract
Det här kapitlet belyser godmanskapet för ensamkommande barn och 
utgör en översikt av regelverket som styr godmanskapet i Sverige och den 
forskning som finns på området, både internationellt och nationellt. Regel-
verket som grundläggs i lag (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn (LGEB) är utgångspunkten för genomgången, men godmanskapet 
blir därtill placerat i ett vidare sammanhang.

Ambitionen är att synliggöra dilemman som kan uppstå i förhållande 
till överförmyndarens rekrytering och tillsyn av gode män samt relationen 
mellan gode män och deras huvudmän, det vill säga ensamkommande 
barn. Sex dilemman identifieras. Det handlar om 1) vad barnet ska ha 
rätt till utöver skydd mot rättsförluster, 2) gränserna för den gode man-
nens uppdrag i praktiken, 3) överförmyndarens kvalitativa bedömning i 
rekryteringen av gode män, 4) barnets möjlighet att yttra sig när en god 
man utses, 5) riskerna för negativ särbehandling genom att gode män för 
ensamkommande barn regleras genom speciallagstiftning, samt 6) balan-
sen mellan intentioner att skydda ensamkommande barn ”som grupp” och 
deras skiftande individuella behov, där särskilt det senare ställer krav på 
den gode mannens kompetens. Kapitlet avslutas med att lyfta frågan om 
hur godmanskapet och dess förutsättningar och dilemman kan relateras till 
integration.
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Inledning
Syftet med det här kapitlet är att ge en vetenskaplig översikt där svensk 
och internationell forskning samt gällande regelverk vävs samman utifrån 
svenska förhållanden. På så sätt kan dilemman i godmanskapet för ensam-
kommande barn identifieras. Ensamkommande barn definieras i 1 b § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som personer under 18 år 
som anländer till Sverige skilda från båda sina föräldrar eller en annan per-
son som i rättslig bemärkelse kan anses ha antagit föräldrarnas plats. Det 
handlar alltså om barn som har kommit till landet utan legala företrädare, 
även om de kanske inte anlände ensamma i fysisk bemärkelse utan tillsam-
mans med exempelvis en vuxen bekant eller en smugglare. Ett barn under 
18 år är omyndigt enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) och kan där-
för som huvudregel inte besluta om sin egendom, ingå avtal eller företräda 
sig själv i kontakt med förvaltningsmyndigheter eller inför domstol. För 
detta behövs en vuxen ställföreträdare. Det är i detta sammanhang som 
godmanskapet för ensamkommande barn aktualiseras. Skulle det saknas 
en vuxen ställföreträdare riskerar det ensamkommande barnet att drabbas 
av rättsförluster, det vill säga att barnet inte får sina rättigheter tillvaratagna 
i förhållande till myndigheters handläggning eller sin dagliga privateko-
nomi. Godmanskap för ensamkommande barn borde därför förstås som 
ett helt centralt rättsligt institut för realiserandet av barns rättigheter.

Välfärdsstaten och det villkorade ansvaret för utländska barn
I detta avsnitt presenteras en bakgrund mot vilken godmanskapsinstitu-
tets regelverk och dess utmaningar kan förstås. Den svenska välfärdsstaten 
måste i en internationell jämförelse beskrivas som avancerad och därmed 
högt administrativt utvecklad när det gäller lagstiftning och ansvarsfördel-
ning mellan olika offentliga institutioner (Esping-Andersen 1990). Väl-
färdsstaten har dock genomgått betydande förändringar sedan 1990-talet 
och då rört sig i riktning mot avreglering och europeisering (Erhag m.fl. 
2018). Detta skifte har medfört att både det politiska samtalet och den 
socialvetenskapliga forskningen i högre grad kommit att inkludera rät-
tighetsdiskurser. Eftersom såväl offentligfinansierad välfärd som anspråk 
på rättigheter i första hand förverkligas inom ramen för en nationalstat 
aktualiseras således frågan om hur vi kan förstå det offentligas ansvar för 
skydd och vård av ensamkommande barn utifrån godmanskapets utform-
ning. Bhabha (2011) har argumenterat för att barn på flykt utanför sina 
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ursprungsländer i praktiken kan ses som statslösa eftersom de länder där 
barnen formellt är medborgare inte kan organisera vård och skydd för 
dem, samtidigt som asylmottagarländerna på olika sätt villkorar deras när-
varo utan att fullt ut se ”utländska” barn som sitt ansvar. Zilléns kapitel i 
denna bok om underåriga EU-medborgares rätt till sjukvård kan ses som 
ett exempel på denna problematik. I förarbeten till de särskilda bestämmel-
serna om mottagande av ensamkommande barn i lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. har det också betonats att godmanskapet för ensamkom-
mande barn kan ses som en viktig komponent i asylmottagningssystemet 
just på grund av intentionen att skydda barn som söker asyl ensamma från 
rättsförluster (Prop. 2005/06:46).

Som beskrivs i inledningen till denna bok framstår år 2015 som ett 
exceptionellt år i svensk asylmottagning eftersom 35  369 ensamkom-
mande barn, det högsta antalet någonsin, sökte asyl här det kalenderåret. 
Efter 2015 har emellertid antalet barn som söker asyl ensamma sjunkit till 
2 199 barn år 2016 och 1 336 barn år 2017 (Migrationsverket 2018a). Det 
drastiskt minskade antalet asylansökningar från ensamkommande barn 
åren efter 2015 beror delvis på hårdare kontroller vid EU:s yttre gräns men 
också på att Sveriges regering infört stärkt gränsbevakning i Öresund och 
att riksdagen antagit lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möj-
ligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade ”tillfälliga utlän-
ningslagen”. Syftet med denna lag var helt enkelt som det får förstås att 
signalera en restriktiv inriktning i asylpolitiken (Salmonsson m.fl. 2018). 
Sammantaget kan det därför tolkas som att det finns en motsättning mellan 
politiska ambitioner att å ena sidan skydda ensamkommande barn och å 
andra sidan ha en restriktiv migrations- och gränspolitik (Hedlund 2016).

Denna motsättning kan ta sig uttryck i ambivalenta förhållningssätt till 
ensamkommande barn. Graeve m.fl. (2017) har konstaterat att dessa barn 
har dubbla sociala positioner som barn och asylsökande. En tendens till 
överbetoning på statusen som asylsökande kombinerad med ett fokus på 
individuella rättigheter kan enligt samma författare resultera i att välfärds-
statens omsorg av ensamkommande barn tar sig formalistiska uttryck med 
vårdinsatser som i och för sig ger stöd men av minimalistisk karaktär (Gra-
eve m.fl. 2017). Det kan exempelvis leda till att barnet inte får det stöd i var-
dagen som hen egentligen skulle behöva för att må bra och kunna planera 
mer långsiktigt. Detta påminner om hur integration, som vanligtvis tolkas 
som arbetsmarknadsanknytning, men som också har flera sociala betydel-
ser, kan tendera att politiskt göras till en individuell fråga för den enskilde 
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att ”uppnå” utan att det finns tillräckliga program och resurser från det 
offentliga på plats (se Ager m.fl. 2008).

Ett vårdnadsuppdrag med (o)tydliga gränser?
År 2005 infördes lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
(LGEB). Genom LGEB blir barnets gode man både förmyndare och en 
slags vårdnadshavare på samma gång, vilket i rättsligt hänseende innebär att 
denna person får samma betydelse som barnets föräldrar skulle ha haft om 
de hade befunnit i landet (Fälldin m.fl. 2010). Till skillnad från en förälder 
som är vårdnadshavare har dock den gode mannen vare sig försörjningsplikt 
eller ansvar för den dagliga omsorgen om barnet. Den dagliga omsorgen 
sköts i stället vanligtvis av ett hem för vård eller boende (HVB), det vill 
säga ett sorts gruppboende, alternativt av ett familjehem. Det finns också så 
kallade stödboenden för ensamkommande barn som är i mindre behov av 
vårdinsatser och därmed kan bo mer självständigt, med syfte att förberedas 
för eget boende (Socialstyrelsen 2016). Ensamkommande barn placeras i en 
boendeform efter förslag av socialtjänsten och med samtycke av den gode 
mannen. Det betyder att det tidigt etableras ett ”formellt nätverk” kring det 
ensamkommande barnet, bland annat bestående av en god man (ställföre-
trädare i vårdnadshavares ställe), socialtjänstens socialsekreterare (samord-
ningsansvar) samt vuxna i boendet (daglig omsorg). Till detta kommer att 
barn som söker asyl också har ett offentligt biträde, som ska bevaka barnets 
rätt i asylprövningen. En god man kan därtill ansöka om en kontaktperson 
(socialt stöd) för barnet hos socialtjänsten. Kontaktpersonen träffar barnet 
regelbundet för fika eller andra liknande aktiviteter. Skolan med lärare och 
elevhälsa kan också ses som en formell aktör. Motsatsvis kan informella 
aktörer som huvudregel förstås som vänner eller släkt, som inte har formellt 
(rättsligt) ansvar för att skydda eller vårda barnet.

Trots uppdelningen av arbetsuppgifter i det formella nätverket kan det 
uppstå vardagssituationer där det i praktiken uppkommer gränsdragnings-
problematik för vad godmanskapet ska innehålla. Exempelvis kan det vara 
så att den gode mannen tar på sig att skjutsa barnet till ett möte på myn-
digheter, trots att det formellt är boendets ansvar. Det finns också gode 
män som går långt utöver vad uppdraget innefattar, exempelvis genom att 
ge presenter vid födelsedagar eller andra högtider, bjuda hem barnet på 
middag eller att hjälpa barnet med läxor. Även om det förstås kan ses som 
en trevlig intention kan det också leda till att de ensamkommande barnen 
uppfattar att de får olika behandling av sina respektive gode män, trots att 
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det kan vara så att den gode man som ”gör mindre” faktiskt agerar på ett 
mer korrekt sätt genom att hålla sig inom uppdragets ramar såsom detta 
beskrivits av exempelvis Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2018) 
eller Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (2017) (se också Schéele 
m.fl. 2017).

Här uppkommer förstås frågan om vad uppdraget faktiskt innefattar 
rättsligt. Uppdragets formella innehåll handlar bland annat om att ansöka 
om bidrag från Migrationsverket för barnets räkning och se till att bevil-
jade pengar kommer barnet tillgodo, följa med till möten på Migrations-
verket och andra myndigheter eller det offentliga biträdet samt att se till 
att barnet placeras i en skola och därefter gå på utvecklingssamtal (Fälldin 
m.fl. 2010; SKL 2018). Det förefaller därmed handla huvudsakligen om en 
sorts ”byråkratisk” föräldraroll (se också Graeve m.fl. 2017).

Ett vetenskapligt område med luckor
Eftersom alla ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker 
asyl måste få en god man utsedd så snart som möjligt innebär det att tio-
tusentals personer som anlänt som barn utan ställföreträdare haft en god 
man under senare år. Trots detta är antalet vetenskapliga studier i Sverige 
som primärt fokuserat på ställföreträdarskap begränsat (se dock exempel-
vis Odlöw 2005)1. När godmanskap för ensamkommande barn behandlats 
i forskning, både i Sverige och i andra länder, har det snarast skett som del-
komponent i andra huvudfrågor. Jag kommer att redogöra för dessa studier 
nedan.

Tidigare forskning om godmanskap för 
ensamkommande i Sverige
Erfarenheter från andra länder visar att det finns flera utmaningar i god-
manskapet för ensamkommande minderåriga asylsökande, både när det 
gäller lagstiftning och praktiskt utförande. Jag och min kollega Lisa Sal-
monsson genomförde en internationell forskningsöversikt där vi identifie-

1 Odlöws studie handlar emellertid om vuxna individer med ställföreträdare, och utgår i det sam-
manhanget från principen om minsta ingripande åtgärd. Studien betonar vidare huvudmannens 
intresse av delaktighet i beslut om de egna angelägenheterna och argumenterar för att bestäm-
melserna om ställföreträdarskapets utövande inte är uppdaterade i relation till en förändrad syn på 
individer med nedsatt förmåga att fatta beslut.
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rade 38 studier om guardianship för ensamkommande barn (se Hedlund 
m.fl. 2018). Där kunde vi bland annat se att identifierade svårigheter fram-
för allt handlade om otydlig lagstiftning och policy, resurser och arvodering 
av gode män, godmanskapets institutionella utformning samt utmaningar i 
den gode mannens funktion, såsom kompetenskrav, eller gränsdragnings-
problem för hur mycket ”omsorg” uppdraget skulle innehålla (se Hedlund 
m.fl. 2018). Som detta kapitel kommer att visa finns en del av dessa dilem-
man också i den svenska kontexten.

Ovan nämnde jag att forskningen om godmanskap för ensamkom-
mande barn är begränsad. Det har som sagt saknats vetenskapliga projekt 
som primärt fokuserat på detta ämne, men det finns rapporter och studier 
som har behandlat godmanskapet som del av större frågeställningar om 
asylmottagning eller de ensamkommande barnens upplevelser av att vara 
nyanlända i landet.

Stretmo m.fl. (2013) producerade en rapport för Göteborgsregionen 
om mottagandet av ensamkommande barn. Där berördes flera av de olika 
delarna av det formella nätverket runt barnet, inklusive gode mäns per-
spektiv på sitt uppdrag och även socialsekreterares och barnens perspektiv 
på de gode männens arbete. Det framkom att de gode männen betonade 
att de utgick från ett barnperspektiv i sitt uppdrag som barnets ställföreträ-
dare, men som påpekades i rapporten kan barnperspektiv innebära olika 
saker. Exempelvis har Halldén (2003) konstaterat att barnperspektiv kan 
ha flera metodologiska, retoriska och ideologiska betydelser. Hon påpekar 
emellertid att barnperspektivet i konkret arbete åtminstone borde betyda 
att sätta barnets bästa och konsekvensanalyser av beslut i centrum. I det 
praktiska utförandet verkade de gode männen i undersökningen som 
gjorts av Stretmo m.fl. (2013) betona att barnperspektivet handlade om 
att företräda barnets rätt gentemot myndigheter och att granska de andra 
aktörerna i det formella nätverket. Enligt de gode männen krävde detta 
att vara en engagerad ”fighter” för barnet, särskilt efter ett avslagsbeslut på 
asylansökan (Stretmo m.fl. 2013 s. 148).

Enligt de gode männen själva krävdes i enlighet med vad som framkom 
i rapporten engagemang och förmåga att etablera en god relation till och 
förtroende från barnet. Det kunde också innebära en balansgång mellan 
närhet och distans, fostran och barnets egen vilja. Barnen själva beskrev i 
samma studie i detta sammanhang sina gode män som en mer familjelik-
nande person än en socialsekreterare (Stretmo m.fl. 2013).
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Detta överensstämmer delvis med den intervjustudie som den ideella 
organisationen Skyddsvärnets2 projektledare Canow (2016) genomfört 
om de olika formella aktörernas bemötande av ensamkommande barn. 
Studien visade att den gode mannen intar en central position i de ensam-
kommande barnens liv. Barnens uppfattning om den gode mannen och 
uppdraget föreföll kunna vara mycket skiftande från individ till individ 
med det gemensamma draget att barnen hade starka åsikter om de gode 
männen. För barnen kunde de gode männen få en slags föräldraroll eller 
bli uträknad som en person som inte brydde sig över huvud taget (Canow 
2016). I en annan studie med fokus på ensamkommande barns förståelser 
av hem och tillhörighet konstaterade Wernesjö (2015) att det finns barn 
som ser den gode mannen som just det nödvändiga ”byråkratiska” stödet 
och inte som ett socialt stöd.

Det verkar således finnas flera olika perspektiv på den gode mannens 
uppdrag både hos de gode männen själva och hos de ensamkommande 
barnen. En nyckelfaktor för att ett barn ska bli tillfreds och tryggt i relatio-
nen med sin gode man förefaller vara att den gode mannen tydligt visar att 
hen tar sig tid att bistå barnet på ett engagerat och korrekt sätt, där det kor-
rekta betyder att skapa förtroende för att den gode mannen har god kän-
nedom om svenska samhället och hur myndigheter fungerar (Jahanmahan 
m.fl. 2018).

I ett kommande bokkapitel (Hedlund kommande) illustreras bland 
annat hur de gode männen använder sig av olika tillvägagångssätt för att 
etablera auktoritet och visa sig vara pålitliga. Det kan innebära att försöka 
förmå barnet att acceptera väntan på beslut och diskutera barnets priori-
teringar i såväl vardagen som asylprövningen. Samtalen föreföll alltså till 
betydande del präglas av olika typer av förhandlingar.

Problemformuleringar med administrativt fokus
I forskning och rapporter av olika slag verkar det huvudsakligen vara tillsy-
nen och den gode mannens roll som nämns som utmaningar när det gäller 
kvalitet och likabehandling. Problemen med godmanskap för ensamkom-
mande förefaller dock hittills ha primärt analyserats utifrån kommuner-
nas perspektiv, snarare än utifrån barncentrerade perspektiv. Vad som 
uppmärksammats är att vissa överförmyndare periodvis har haft brist på 

2 Skyddsvärnet är en del av den ideella välfärdssektorn och arbetar med syfte att hjälpa utsatta 
individer till ökad självständighet (Skyddsvärnet 2018).
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gode män (se exempelvis Riksrevisionen 2017), alternativt att ett högt antal 
placeringar av ensamkommande barn i kommunen har skapat en ansenlig 
arbetsbelastning (Sveriges Överförmyndare 2016). När politiska diskussio-
ner utgått från de ensamkommande barnens behov ”som grupp” har det 
oftast handlat om att överförmyndaren skyndsamt måste utse gode män 
(Motion 2011/12:C313) eller att det har saknats tydliga nationella riktlin-
jer om de gode männens uppdrag och kompetens (Motion 2008/09:C452). 
Politikers perspektiv på ensamkommande barns behov av ställföreträdare 
verkar därför utgå från att det är den gode mannen som ska kunna tillgo-
dose barnets bästa och kunna samordna detta med andra aktörer genom 
att bli skyndsamt förordnad och ha tydliga riktlinjer för uppdraget. I prak-
tiken verkar det dock inte vara så enkelt.

Regelverkets utformning
En kort historik
Godmanskap är en form av ställföreträdarskap, det vill säga att en person 
formellt åtar sig att representera en annan individ som av någon anledning 
har svårt att tillvarata sin rätt. Institutet, i form av förmyndarskap, började 
formaliseras mer djupgående i Sverige på 1600-talet (se exempelvis Wall-
gren 2011). På den tiden handlade det framför allt om unga arvingar som 
skulle förhindras att slösa bort sin egendom. Detta var alltså något som 
primärt gällde de högre samhällsklasserna, de som hade gårdar, mark eller 
annan förmögenhet som skulle bevaras och förvaltas.

Den industriella utvecklingen, förenad med omfattande utvandring 
under 1800-talet, påverkade dock lagstiftningen på detta område och 
utsträckte den till att omfatta betydligt fler personer. År 1904 infördes en 
lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap och förmyndarskap. Detta berodde på att lagstiftaren ville kunna till-
lämpa svensk domsrätt i förhållande till medborgare som befann sig i andra 
länder (Schéele m.fl. 2017). När det offentliga Sverige började utveckla en 
syn på barn som asylsökande i sin egen rätt i slutet av 1990-talet (se Hed-
lund 2016) skulle det visa sig att det också uppstod ett oklart rättsläge vid 
tillämpning av svensk domsrätt på utländska barn utan ställföreträdare 
som befann sig i Sverige, exempelvis ensamkommande barn men också 
utländska barn som hade blivit övergivna här i landet (Prop. 2005/06:46). 
Utifrån 1904 års lagstiftning var det nämligen rättsreglerna i det land där 
det utländska barnet var medborgare som skulle styra vem som kunde 
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vara ställföreträdare (Schéele m.fl. 2017). Skulle detta krav tillämpas fullt 
ut krävdes i praktiken stora kunskaper om utländska rättsordningar på ett 
sätt som kunde göra handläggningen både långsam och rättsosäker. Där-
för inleddes arbetet med en ny lagstiftning som resulterade i den tidigare 
nämnda 2005 års lag om godmanskap för ensamkommande barn (LGEB), 
som möjliggjorde att kommunerna med tydlighet kunde tillämpa svenska 
bestämmelser för handläggning av godmanskap för ensamkommande 
(Schéele m.fl. 2017).

Kommunernas ansvar
Det är staten som har det övergripande ansvaret för asylmottagningen men 
det dagliga ansvaret för godmanskapssystemet för ensamkommande barn, 
precis som flera andra praktiska aspekter av asylmottagningen i övrigt, lig-
ger på landets 290 kommuner (Prop. 2005/06:46). Även som i fallet med 
det ”klassiska” godmanskapet för andra personer med god man så är det 
kommunernas överförmyndare som har ansvaret för att rekrytera gode 
män och besluta om uppdrag till dessa, men också att utöva tillsyn. Läns-
styrelsen har i sin tur tillsynsansvar när det gäller kommunernas överför-
myndare.

Det kommunala självstyret i Sverige är generellt omfattande även om 
det är vanligt med inskränkningar, exempelvis gällande att varje kommun 
ska ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd (19 kap. 1 och 2 §§ 
föräldrabalken). Det kan tolkas som att lagstiftaren har ansett att ställföre-
trädarskap är en synnerligen viktig samhällsfunktion. Beroende på kom-
munens storlek och behov kan dock överförmyndarens verksamhet orga-
niseras på olika sätt. I större kommuner kan det exempelvis finnas ett över-
förmyndarkansli med flera anställda, i vissa fall har ett antal kommuner 
gått ihop om att ha en gemensam överförmyndarnämnd, medan det i små 
kommuner kan vara en fritidspolitiker som har fått i uppdrag att vara över-
förmyndare.

Barnets möjlighet att delta vid förordnandet av en god man
Det är vanligtvis Migrationsverket som anmäler om behov av en god man 
för ett ensamkommande barn till överförmyndaren i den kommun där bar-
nets vistas, men även socialtjänsten kan göra detta. Överförmyndaren kan 
också på eget initiativ utse en god man (3 § LGEB). Av 3 § tredje stycket i 
LGEB framgår också att barnet ska ges möjlighet att yttra sig över valet av 
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god man ”om det kan ske”. När en god man utses för första gången efter 
ankomsten till landet är barnets möjlighet att yttra sig i praktiken begrän-
sad. Det första tillfället som barnet har möjlighet att yttra sig om godman-
skapet är när hen träffar sin gode man första gången, men då är personen 
alltså redan utsedd. Blir det aktuellt med ett byte av en god man kan dock 
barnets möjlighet att yttra sig över vem som ska bli utsedd till ny god man 
öka, exempelvis genom att barnet kan ”önska” att få samma gode man som 
en ensamkommande vän har. Det kan bland annat bero på att en viss god 
man behärskar samma modersmål som barnet eller har rykte om sig bland 
barnen att vara pålitlig och engagerad. Det är därefter överförmyndaren 
som tar ställning till om ett byte är lämpligt.

Skillnader mellan klassiskt godmanskap och 
godmanskap för ensamkommande barn
Som nämnts ovan var den ekonomiska delen av godmanskapet central i 
den historiska utvecklingen av institutet. Så är det också idag när det gäl-
ler det ”klassiska” godmanskapet (det vill säga godmanskap som inte gäller 
ensamkommande barn). I denna form av godmanskap handlar det fortfa-
rande om personer som behöver hjälp med att exempelvis hålla ordning på 
när räkningar ska betalas. Det finns således en betydande skillnad mellan 
det ”klassiska” godmanskapet och godmanskapet för ensamkommande, 
eftersom asylsökande barn som kommit ensamma hit i princip aldrig har 
några egna tillgångar att förvalta utöver den dagersättning som betalas ut 
av Migrationsverket (efter behovsprövning) under tiden som asylansökan 
handläggs. Det handlar om 24 kronor om dagen om barnet bor på HVB 
och får mat tre gånger om dagen (Migrationsverket 2018b), vilket är den 
vanligaste boendeformen. Denna dagersättning ska räcka till hygienartik-
lar, vardagskläder och fickpengar. Det är alltså lite pengar det rör sig om, 
men det är ändå den gode mannen som beslutar om barnet ska få ansvar att 
ha hand om det kontokort som pengarna utbetalas till, eller om barnet ska 
få pengarna på annat sätt, exempelvis genom att den gode mannen delar ut 
pengarna allt eftersom (om barnet har svårt att hantera pengar). Det vanli-
gaste verkar dock vara att barnet får ansvar för sitt kontokort.

Den gode mannen har som redan nämnts inte ansvar för den dagliga 
omsorgen av barnet och det finns förutom dagersättningen normalt sett 
inga medel att förvalta. Trots att den gode mannens roll därmed huvudsak-
ligen blir administrativ, det vill säga att ”fylla i blanketter” och agera som 
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stöd vid möten med myndigheter, innebär uppdraget en social kontakt 
med barnet där det också blir viktigt att etablera samarbete och förtroende 
(Kohli 2007). Stretmo och Melander (2013 s. 155) har exempelvis benämnt 
uppdraget som ett ”relationsbaserat arbete”. Den relationella aspekten kan 
öka komplexiteten i uppdraget och därmed komma att ställa en god mans 
kompetens och erfarenhet på prov.

Överförmyndarens rekrytering
När det gäller vem som kan utses till god man för ett ensamkommande 
barn så hänvisar 4  § i LGEB till 11  kap. 12–13  §§ föräldrabalken, som 
bland annat slår fast att en god man ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig person”. Här finns dock flera potentiella svårigheter. Rättrådighet 
kontrolleras i princip bara genom att en person klarar kontrollslagningar 
i Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialtjänstens 
register samt har en ordnad ekonomi, som minimum. Lagstiftaren har 
dock i alla fall i någon mån beaktat att det också kan krävas särskilda kom-
petenser. LGEB betonar nämligen att överförmyndaren, när myndigheten 
utreder en persons lämplighet att ta uppdrag som god man, ska ”fästa sär-
skild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i” (4 § LGEB). 
Exakt vad det kan innebära är inte tydligare definierat vare sig i lag eller i 
förarbeten, men kan i praktiken innebära att en lämplig person har erfa-
renhet av att arbeta med barn och ungdomar på andra sätt, exempelvis som 
pedagog eller sjuksköterska. I slutänden är det överförmyndaren som avgör 
när kraven är uppfyllda.

Godmanskapets avslutande
Godmanskapet upphör vanligtvis när barnet fyller 18 år, men det kan 
också upphöra om barnet får uppehållstillstånd, eftersom en särskilt för-
ordnad vårdnadshavare då ska utses av tingsrätten, eller om barnet lämnar 
landet på ett sätt som kan förstås som varaktigt eller permanent (Schéele 
m.fl. 2017). Det kan också bli aktuellt att avsluta godmanskapet om barnets 
vårdnadshavare skulle komma till Sverige och bedömas vara förmögna att 
ta upp det företrädarskap som vårdnadshavare ska utöva enligt föräldrabal-
ken (Schéele m.fl. 2017). Det verkar dock vara relativt sällsynt att föräld-
rar återförenas med ensamkommande barn i Sverige. I regeringsrapporten 
”Hem, ljuva hem” påpekade utredaren att Migrationsverkets statistik inte 
varit komplett men att verkets arbetsmaterial indikerat att cirka fem pro-
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cent av de ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd i Sverige 
blev anknytningsperson för anhöriginvandring (se Eriksson 2010 s.  14). 
Sedan dess har regelverket, både avseende asyl- och anhöriginvandring, 
rört sig i en restriktiv riktning genom den tillfälliga utlänningslagen. Denna 
utveckling har sannolikt reducerat antalet familjeåterföreningar ytterligare.

Överförmyndarens rutiner och tillsyn
Idag (2018) är det möjligt att flera överförmyndare har mer tid att arbeta 
med rekryteringar, men i det fältarbete jag genomfört under 2017 och 2018 
har jag vid flera tillfällen träffat handläggare som har beskrivit att de under 
det stora asylmottagandet 2015 enbart tog emot en elektronisk intresse-
anmälan från privatpersoner, gjorde kontrollslagningar och därefter med-
delade den gode mannen via e-post att hen blivit utsedd, det vill säga en 
mycket begränsad kvalitativ bedömning. Flera av handläggarna berättade 
också att de aldrig själva hade träffat ett ensamkommande barn, även om 
de hade varit med om att barn hade kontaktad dem via e-post eller telefon. 
Att överförmyndarens handläggare träffar barnen är inte ett krav i lag eller 
en del av en överförmyndares arbetsbeskrivning men det är värt att notera 
att handläggaren är vad Lipsky (1980) skulle beskriva som en ”gräsrotsby-
råkrat”. En gräsrotsbyråkrat definieras som en offentligt anställd tjänsteman 
på lokal nivå vars utredning och beslut har stor betydelse för den enskilde 
mottagaren eller huvudmannen (det ensamkommande barnet i det här fal-
let). Lipsky utgick i sin forskning huvudsakligen från handläggares person-
liga möten med människor i behov av stöd, exempelvis när socialsekrete-
rare träffar brukare. Det intressanta här är att överförmyndarens handläg-
gare utser en god man utan att träffa de ensamkommande barn som ska 
företrädas och därtill kanske även utan att träffa de gode männen. Ändå 
beslutar överförmyndaren om att en lekman får ansvar för att vara det nav 
som ska bevaka rättigheterna för ett asylsökande barn som är ensamt i Sve-
rige. Därefter förefaller de flesta överförmyndare huvudsakligen utöva sin 
tillsyn över de gode männen genom att granska ansökningar om ersätt-
ningar och arvodering. De informanter jag talat med, det vill säga gode 
män och representanter för överförmyndare (exempelvis överförmyndar-
handläggare), anser därtill att Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndaren är 
passiv och huvudsakligen handlar om att regelbundet undersöka ett utdrag 
av akter.
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Speciallagstiftning kan medföra problem 
avseende likabehandling
Som nämnts tidigare verkar flera länder ha problem med att det saknas 
lagstiftning för godmanskap för ensamkommande barn, eller att det finns 
brister och otydligheter i existerande lagstiftning (Hedlund m.fl. 2018). I 
Sverige finns emellertid LGEB, som är en speciallag. Det betyder att det 
finns en avgränsad och specialiserad lag inom ramen för regleringen om 
godmanskap. LGEB har därtill fokus på en särskild grupp, just ensamkom-
mande barn. Det är i detta sammanhang värt att notera att det också finns 
en betydande skillnad mellan ensamkommande barn och de andra barn 
i landet som har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Denna 
skillnad består i att om ett barn som är medborgare eller har uppehålls-
tillstånd blir föräldralöst, exempelvis om båda föräldrarna går bort i en 
olycka, så ska tingsrätten på anmälan av socialnämnden utse en eller två 
(om de är sambor eller gifta) särskilt förordnade vårdnadshavare för barnet 
(6 kap. 9 § föräldrabalken). Även om uppdragen som god man och särskilt 
förordnad vårdnadshavare påminner om varandra är utredningen inför att 
utse en särskilt förordnad vårdnadshavare mycket mer djupgående. I rätts-
lig bemärkelse har en särskilt förordnad vårdnadshavare ett mer långtgå-
ende och långsiktigt ansvar inbyggt i uppdraget. Regleringen om särskilt 
förordnad vårdnadshavare i föräldrabalken innehåller ett ansvar för såväl 
omvårdnad som trygghet och en god fostran (6 kap. 1–2 a §§).

Godmanskap för ensamkommande barn är alltså på ett tydligare sätt 
en provisorisk konstruktion och lösning (Prop. 2004/05:136 s. 27). En god 
man har betydligt mindre ansvar för barnet än en tillförordnad vårdnads-
havare. Mot bakgrund av hur välfärdsstaten är organiserad ska denna skill-
nads legitimitet inte förstås som självklar.

Nordiska välfärdsstater kännetecknas av att de erbjuder ett generellt 
skydd för personer som har laglig rätt att vistas i landet (där så kallade pap-
perslösa individer alltså kan hamna ”mellan stolar” eller utanför) och därtill 
eftersträvar viss utjämning av sociala skillnader (Esping-Andersen 1990). 
I praktiken finns det dock flera utmaningar. Leviner (2018) har påpekat 
att den svenska lagstiftningen starkt betonar likabehandling av barn oav-
sett deras legala status för vistelse i landet, men att det trots det finns en 
problematisk olikbehandling av grupper av barn som därmed riskerar att 
hamna utanför och inte blir föremål för likabehandling (se också Zilléns 
kapitel denna bok). Den speciallagstiftning för ensamkommande barn som 
söker asyl som beskrivs i detta kapitel ger också upphov till liknande frågor 
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om likabehandling (se Leviner 2018) och icke-diskriminering av barn, som 
bland annat barnkonventionens artikel 2 ger uttryck för.

Det kan också noteras att Migrationsverket beviljade 88 procent av de 
ensamkommande barnens asylansökningar år 2015, 86 procent år 2016 och 
79 procent 2017 (Migrationsverket 2018a). Majoriteten av dessa barn fick 
alltså uppehållstillstånd. Även om det finns ett betydande antal avslag och 
flera medialt uppmärksammade ärenden om utvisningar rör det sig alltså 
om en grupp asylsökande där de flesta sannolikt kommer att få stanna i 
landet. Trots detta verkar godmanskapet för ensamkommande barn base-
ras på kortsiktighet genom sin provisoriska utformning.

Slutsatser och reflektioner
Identifierade dilemman
Sammanfattningsvis förefaller det finnas flera dilemman kring godmanska-
pet som ännu inte har beforskats på djupet. För det första är godmanska-
pet en provisorisk konstruktion som har som syfte att skydda barnet mot 
rättsförluster (Prop. 2005/06:46). Det handlar alltså snarast om en nega-
tiv rätt, det vill säga rätten att ”undgå” att gå miste om rättigheter. Utöver 
denna begränsade rätt verkar det oklart vad barnet ska ha rätt till genom 
sin gode man, det vill säga vad uppdraget innefattar. På så sätt återspeglas 
utmaningar som också finns i andra länder i form av diskussioner om hur 
omsorgen kan och bör se ut samt vilka kompetenser som den gode mannen 
ska ha (Hedlund m.fl. 2018).

För det andra; även om den gode mannen inte har ett ansvar för den 
dagliga omsorgen, det vill säga att vara en vårdnadshavare fullt ut, så är hen 
ändå barnets ställföreträdare i rättslig bemärkelse. Det skapar en huvud-
sakligen ”byråkratisk” roll där den gode mannen ska bistå med blanket-
ter och myndighetskontakter. Denna roll kan dock endast fullgöras om 
det finns en fungerande social relation där det finns tillräckligt mycket 
tid att etablera förtroende (Jahanmahan m.fl. 2018; Kohli 2007; Stretmo 
m.fl. 2013). Det verkar också vara vanligt att de gode männen uppfattar att 
de ofta behöver ”ta strid för ’sina’ barn” (Stretmo m.fl. 2013). Trots att det 
finns handböcker och andra rekommendationer om vad god man ska eller 
inte ska göra (se bland annat Fälldin m.fl. 2010; Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare 2017; Schéele m.fl. 2017; SKL 2018), så kan uppdragets 
gränser således ändå bli flytande i vardagssituationer. Detta kan skapa för-
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virring och missförstånd mellan den gode mannen och de barn som denne 
företräder, men också med andra formella aktörer i nätverket kring barnet.

För det tredje förefaller överförmyndare göra en begränsad kvalitativ 
bedömning av de gode männens lämplighet och det verkar också finnas 
betydande skillnader i rutiner för rekrytering och tillsyn mellan olika kom-
muner (Riksrevisionen 2017). Det kan skapa olika förutsättningar för hur 
nöjda de gode männen är och vilka som söker sig till uppdraget, vilket i 
sin tur påverkar de ensamkommande barnens mottagningsvillkor och rät-
tigheter i praktiken.

För det fjärde ska barnet, om möjligt, ges möjlighet att yttra sig om den 
gode mannen (3 § tredje stycket LGEB). Detta blir dock i praktiken först 
möjligt vid ett eventuellt byte av en god man. Överförmyndaren kan exem-
pelvis bevilja ett byte om barnet (och kanske även överförmyndaren) upp-
repade gånger haft svårt att få kontakt med den gode mannen. Det verkar 
dock inte ha gjorts systematiska kartläggningar om orsakerna till att en god 
man byts ut (ett byte kan naturligtvis också komma till stånd genom att den 
gode mannen begär att få bli entledigad från sitt uppdrag). Vi vet därtill lite 
om hur relationerna utvecklas på ett tidigt stadium när barnet fått en god 
man för första gången, vilket kan ses som en del av villkoren för det fort-
satta samarbetet (se Hedlund kommande).

För det femte verkar det finnas en spänning mellan att särskilt vilja 
skydda ensamkommande barn från rättsförluster genom speciallagstift-
ningen LGEB och att samtidigt inte ge dem det motsvarande skydd som 
hade tillkommit barn som är medborgare eller som har uppehållstillstånd 
genom en noggrannare utredning och förordnande av en särskilt förord-
nad vårdnadshavare.

För det sjätte förefaller det finnas en ambivalens mellan att skydda 
ensamkommande barn ”som grupp” och att samtidigt ha ett individ- eller 
barncentrerat perspektiv där utgångspunkten är att barnen kan ha mycket 
varierande behov. Att barnens åsikter verkar vara starka och polariserade 
mellan att å ena sidan se den gode mannen som en person som bryr sig 
nästan som en förälder skulle ha gjort och å den andra sidan som en otill-
gänglig främling (se Canow 2016), verkar också vara en indikation på att 
de individuella behoven är stora och skiftande. Det kan förstås som att det 
borde finnas ytterligare krav på en god mans kompetens och möjlighet att 
bemöta barnets förväntningar på ett rimligt sätt.
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Avslutande reflektioner
Trots att tusentals minderåriga har anlänt till Sverige som ensamkom-
mande, och därför har haft en god man som skydd mot rättsförluster, så är 
det ett område som har beforskats i mycket liten omfattning. Syftet med det 
här kapitlet har därför varit att ställa en populärvetenskaplig översikt till 
förfogande, där både den forskning som genomförts och gällande regelverk 
länkas samman så att dilemman i godmanskapet har kunnat identifieras. 
Det handlat om den gode mannens roll, uppdragets gränser, överförmyn-
darnas rekrytering av gode män, barnets möjlighet till deltagande i god-
manskapet samt den potentiella spänningen mellan speciallagstiftning och 
likabehandlingsprinciper. På ett övergripande plan skulle djupare, empi-
riskt grundade insikter i godmanskapets dilemman kunna bidra till bättre 
teoretisk förståelse för hur asylmottagarstater som Sverige utövar sitt ansvar 
för barn som i praktiken är statslösa (Bhabha 2011; Hedlund m.fl. 2018).

Som konstaterats tidigare i kapitlet verkar funktionen som god man 
handla om en huvudsakligen ”byråkratisk” föräldraroll. Det påminner om 
det minimalistiska skydd som Graeve m.fl. (2017) påpekat kan bli resulta-
tet av att ensamkommande barns status som asylsökande betonas snarare 
än att det handlar om just barn. Utöver diskussionen om likabehandling av 
barn med olika legal status (Leviner 2018) så leder det in på frågan om eller 
hur godmanskapet kan relateras till integration. Integration är ett begrepp 
med flera innebörder (Ager m.fl. 2008), men i detta kapitel avses en social 
betydelse. Det skulle innebära att undersöka hur vissa av de aspekter som 
flera av de gode männen redan tar sig an, som går utöver den ”byråkratiska” 
rollen, kan bevaras eller utvecklas. Eftersom uppdragets gränser redan kan 
vara otydliga i praktiken skulle det möjligen vara centralt att i forskning 
och inför utfärdande av rekommendationer resonera djupare om hur de 
gode männens stödjande potential kan bidra till att barnet får långsiktigare 
social stabilitet med utökad möjlighet till längre perspektiv på tillvaron. 
Det förefaller som att riktlinjer och rekommendationer idag fokuserar på 
just den byråkratiska funktionen (Fälldin m.fl. 2010; Riksförbundet frivil-
liga samhällsarbetare 2017; Schéele m.fl. 2017; SKL 2018) utifrån logiken 
att om ett barn får mer stöd så kan andra barn uppfatta det som ojämlik 
behandling (se exempelvis Schéele m.fl. 2017). Det verkar emellertid inte 
vara omöjligt, ens med gällande bestämmelser, att skifta fokus en aning till 
att kartlägga hur fler gode män kan bli mer aktiva ställföreträdare som i 
högre grad reflekterar kring barnperspektivet. Då skulle perspektivet på 
likabehandling kunna inkludera högre ambitioner, i stället för att idealet 
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ska vara en god man som (endast) är en god byråkrat. På så sätt kan också 
synen på ställföreträdarskapets praktiska sida omformuleras (Graeve m.fl. 
2017).

Redan idag är det praktiska utövandet av uppdraget, det vill säga varje 
relation mellan en god man och ett ensamkommande barn ett unikt sam-
spel (Hedlund kommande). Det verkar därför vara svårt och förmodligen 
inte heller önskvärt att försöka etablera tydligare gränser för uppdraget 
genom att exempelvis utveckla detaljerade manualer för hur samarbete 
och interaktion mellan en god man och ett ensamkommande barn borde 
se ut. Förutom det uppenbara, att varje barn har individuella behov, kan 
också dynamiken mellan olika aktörer i det formella nätverket skifta i form, 
exempelvis beroende på hur den gode mannens personliga kontakt med ett 
visst boende eller en specifik socialsekreterare fungerar.

Det verkar för närvarande inte finnas någon politisk diskussion om 
förändringar i lagstiftningen på godmanskapsområdet. Det innebär att 
godmanskapets konstruktion som en provisorisk lösning för att tillgodose 
barnens behov av ställföreträdare och den skiftande administrativa han-
teringen sannolikt kommer att fortgå. Det finns därtill i skrivande stund 
en ökande osäkerhet gällande migrationslagstiftningen, eftersom det ännu 
är oklart vad som kommer att hända när den tillfälliga utlänningslagstift-
ningen närmar sig sitt slutdatum den 19 juli 2019. Till följd av att godman-
skapet är en institution som är länkad till barnets status som asylsökande 
individ utan uppehållstillstånd är eventuella risker med hur systemet 
med ställföreträdare fungerar särskilt betydelsefullt att uppmärksamma. 
Att fortsätta undersöka hur dilemman i godmanskapet för ensamkom-
mande relaterar till den migrationspolitiska färdriktningen, välfärdsstatens 
utveckling och integration förefaller därför angeläget.
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