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The purpose of this study is to understand how a children's village in Israel is working to
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is based on the result from five semi–structured interviews with a social worker, a children's
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form of care. The result also shows that a children's village in relation to other intervention is
a  quick  way  to  secure  children's  needs  in  terms  of  housing,  food  and  education.  
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1. Inledning

1.1. Problemformulering

En  av  de  mest  utsatta  grupperna  i  ett  välfärdssamhälle  är  barn  i  samhällsvård  (Sallnäs,

Wiklund & Lagerlöf  2010:1).  Under  en  verksamhetsförlagd utbildning  i  Israel  kom jag i

kontakt med den israeliska samhällsvården och interventionen barnby. Utifrån min svenska

förförståelse  om hanterandet  av barn  i  samhällsvård  upplevde  jag skillnader  gentemot  de

israeliska interventionerna, vilka har prägel av kollektiv uppfostran. I denna studie vill jag öka

en förståelse för hur en barnby tryggar barns grundläggande behov, då jag finner det intressant

att förstå konceptet barnby i relation till svensk samhällsvård. Studien är också ett bidrag till

svensk forskning, då det finns lite forskning om barnbyar. Dessutom kan det vara av vikt att

förstå hur ett annat land än Sverige, tolkar och arbetar utifrån FN:s barnkonvention (UNICEF

2015), vilken innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Forskning baserad på interventionen barnby benämner särskilt SOS Children's villages,

vilket  är  ett  koncept  som verkar internationellt  (SOS Children's  villages 2015).  Forskning

visar att barn som växt upp i organisationens barnbyar även efter att de flyttat från barnbyn,

kommer tillbaka till byn för att söka stöd och vägledning hos professioner (Frimpong Mansos

2012:348). Resultatet visar också att internatskolor på området, varit betydande för barnen i

deras individuella utveckling (ibid.).  Min uppfattning, baserad på tidigare forskning, är att

barnbyar främst verkar i utvecklingsländer. Därför kan det vara intressant att förstå Israels

tillämpning av barnbyar, då Israel inte utgör ett utvecklingsland. Kollektiv barnuppfostran har

länge funnits i de israeliska kibbutzerna och dessa har haft betydelse för mönster av familjär

och icke familjär barnuppfostran i samband med kibbutzers kulturella förändringar (Maital

och Bornstein 2003:274).

Barnbyar  i  Israel  är  underordnade the  Ministry  of  Welfare  and  Social  Services

(Davidson-Arad och Benbenishty 2010:1). 80 procent av de barn som blir omhändertagna i

Israel  får  en  barnbyplacering  (ibid.).  I  Sverige  bär  istället  socialtjänsten  ett  övergripande

ansvar för att barn ska få stöd och skydd i livet (5 kap. 1 § SoL). Interventionen som den

svenska socialtjänsten kan tillämpa för  barn som inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj, är

samhällsvård, exempelvis familjehem och hem för vård och boende (HVB) (Skoog 2013:1).

Familjehem  är  den  vanligaste  placeringsformen  (Socialstyrelsen  2014).  Syftet  med

samhällsvård är att barn under socialtjänstens ansvar skall få sina behov tillgodosedda och få

en  solid  tillvaro  (Skoog  2013:4).  Samtidigt  framgår  i  Skoogs  (2013:4)  avhandling  att

samhällsvård visat sig vara instabilt liksom att det kan bidra till nya uppbrott för barn till följd

av  planerade  byten  av  vårdmiljöer  och  oplanerade  sammanbrott.  Sallnäs  och  Wiklund
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(2015:1) problematiserar också de svårigheter som finns med att granska familjehem. Den

offentliga granskningen är riktad mot direkta missförhållanden, snarare än kärnan i arbetet,

vilket ska beskriva god vård (ibid.). Barn i samhällsvård är en mycket utsatt grupp i samhället

och instabilitet och uppbrott kan vara allvarliga konsekvenser för desssa barn (Skoog 2013:4).

Mot  bakgrund  av  den  problematik  Skoogs  (2013:4)  avhandling  samt  Sallnäs  och

Wiklunds (2015:1) studie lyfter gällande svensk samhällsvård, vill jag undersöka och förstå

alternativa metoder i relation till svenska insatser, med målgruppen barn. Jag vill vidga det

svenska tankesättets vyer och förstå om barns behov kan tryggas i kollektiva termer i form av

stora barnbyar snarare än familjehemsplaceringar och HVB, som enbart  tar  emot ett visst

antal barn. Genom att studera en barnby utifrån en israelisk samhällskontext är min avsikt att

få en bredare förståelse för ett annat välfärdssamhälle och denna typ av intervention.

1.2. Bakgrund

För att förstå studiens resultat och studiens kontext ges en mindre överblick av landet Israel

och en mindre bakgrund om socialt arbete i Israel med fokus på barnavård. Avsnittet följs

också av ett avsnitt om barnbyar och den utvalda barnbyn i studien. Detta för att underlätta för

läsaren och därmed skapa en förståelse för studien.

1.2.1. Israel

Israel är geografiskt placerat i Mellanöstern och har en befolkningsmängd på över 8 miljoner

invånare (Israels ambassad i Sverige 2016). Israel bildades år 1948 och befolkningen består

till stor del av immigranter som mestadels kommit från Europa och Nordafrika, vilket gör att

kulturen  kan  upplevas  som  mångfaldig.  De  officiella  språken  i  landet  är  hebreiska  och

arabiska.  Trostillhörigheten bland landets  befolkning är  i  huvudsak judendom, men också

kristendom och islam. Landet uppmärksammas ofta i media, då Israel är i en politiskt konflikt

med sina grannländer (ibid.). Israel utmärker sig då det i landet finns kollektiva gemenskaper,

så kallade kibbutzer. Kibbutzer innebär ett frivilligt demokratiskt samhälle där medlemmarna

lever och arbetar tillsammans utifrån ett kollektivt perspektiv. Kibbutzer syftar till att skapa

ett  ekonomiskt  och  socialt  oberoende  samhälle  där  principerna  är  gemensamt  ägande  av

egendom, social rättvisa och jämlikhet (Kibbutzprogramcenter 2016). 

Israel  har  en  konkurrenskraftig  ställning  i  världen  inom  många  högteknologiska

områden (Israel  ambassad i  Sverige  2016).  Israel  utgör  en demokrati  och  landets  sociala

välfärd garanterar A-kassa, pension, föräldrarpenning, barnbidrag och sociala bidrag. Israel

har en högutvecklad hälsovård och moderna sjukhus. Landets obligatoriska skolplikt är från
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5-16 år, men flertalet studenter går 12 år i skolan. I förhållande till landets befolkning och

jämfört med andra länder, har Israel en hög andel studenter som avslutat universitetsstudier

(ibid.). I Israel är staten ansvarig för barnen tills det att barnet fyller 18 år eller slutför tolfte

klass (Refaeli, Benbenishty och Eliel-Gev 2013:1601). 

1.2.2. Socialt arbete i Israel

Ett  barnavårdsärende  i  Israel  innebär  två  faser:  riskbedömningar  och  rekommendation  av

intervention (Zeira och Benbenishty 2011:2461-2462). Barn som inte kan bo tillsammans med

sina föräldrar, bor oftast på barnbyar runt om i Israel. Samhällsvård i Israel skiljer sig från

andra västerländska länder.  Det finns två typer av bostäder/institutionella placeringar.  Den

första  är  underordnad  the  Ministry  of  Welfare  and  Social  Services och  är  baserad  på

professionella domstolsbeslut, vilka ska ha en behandlande orientering. 80 procent av de barn

som blir  omhändertagna  får  en  institutionell  placering  i  form av  en  barnbyplacering.  20

procent  av  barnen  blir  placerade  i  familjehem.  Den  andra  typen  av  samhällsvård  är

underordnad the Ministry of Education och erbjuder en pedagogisk inriktning (ibid.).

1.2.3. Barnbyn

Interventionen barnby finns i  olika delar av världen. SOS-children's  village är den största

organisationen i världen. Denna studie utgår från en ideell barnby i Israel, och barnbyn ingår

sålunda inte i SOS-familjen. Det kan dock vara relevant att förstå delar av kontexten kring

SOS-children's village för att ge en mindre överblick över interventionen. En barnby består av

en  by  som  tar  emot  ungefär  300  samhällsvårdandebarn.  En  barnby  erbjuder  i  regel

familjestärkande program, familjebaserad omvårdnad, boende och utbildning, i form av skola

på  området.  Barnen  bor  tillsammans  med  SOS-mammor  i  bostäder  i  byarna  där  barnen

uppfostras efter byarnas olika inriktningar och värderingar.  I  en barnby finns i  regel flera

professioner med olika kompetens, för att kunna stärka barns behov utifrån olika aspekter.

Exempelvis genom att  erbjuda trygghet,  utbildning eller  terapeutiskt  stöd (SOS-Children's

Village 2016). Barnbyn i denna studien har verkat i över 70 år och är geografiskt placerad i

Israel. Barnbyn är underordnad the Ministry of Welfare and Social Services och är baserad på

professionella domstolsbeslut. Barnbyn tar emot 250-300 samhällsvårdande barn, oavsett kön.

På  området  finns  skola,  boende,  matsal,  aktivitetsmöjligheter  och  terapianläggningar.  Det

finns  ett  hundratal  anställa  professioner  i  byn.  Professionerna  består  av  exempelvis

socialarbetare, lärare, psykologer och barngruppledare. I studiens resultat och analys beskrivs

den utvalda barnbyn mer ingående.
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1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att utifrån en israelisk samhällskontext förstå hur en barnby i Israel

och  dess  professioner  arbetar  för  att  trygga  barns  grundläggande  behov.  Studier  av  det

israeliska fallet ökar kunskapen om barnbyar som samhällsvård. Denna studie avgränsas till

perspektivet samhällsvård i form av institutionsvård.

• Hur ser den israeliska barnbyns professioner på barns behov av rättigheter, trygghet 

och omvårdnad? 

• Vilka metoder använder den israeliska barnbyns professioner sig av för att trygga 

barns grundläggande behov?

1.4. Tidigare forskning

1.4.1. Presentation

Genom  att  använda  sökverktygen  Academic  Search  Elite,  SwePub  och  Social  Service

Abstracts, har jag orienterat mig i tidigare forskning och fått en bild om kunskapsläget kring

barnbyar. Utifrån det syfte och den problemformulering jag ställt finns det brist på forskning

som direkt  kan  kopplas  till  studien.  Närliggande  forskning  som studien  utgår  från  berör

konceptet utifrån ett internationellt perspektiv, främst SOS-barnbyar. Studien utgår också ifrån

forskning som behandlar  barnuppfostran  i  israeliska kibbutzer.  Den senare  är  relevant  då

kibbutzsamhället utifrån ett historiskt perspektiv kan förklara synsättet och utvecklandet av

israelisk  samhällsvård.  För  att  skapa  en  förståelse  om  barnbyn  som  institution  och

intervention, utgår studien också från forskning som berör socialt arbete i Israel. Även svensk

barnavårdsforskning  omnämns  då  det  är  nödvändigt  för  att  förstå  skillnader  och  likheter

gentemot de israeliska interventionerna.

1.4.2. Avgränsning

Tidigare svensk forskning uppmärksammar barnbyn Skå, som var ett hem för psykosocialt

utsatta familjer, men som stängdes ner under 2000-talet  (Hessle 2003:175). I denna studie

görs en avgränsning genom att inte fokusera på barnbyn Skå, eftersom den till skillnad från

barnbyar  generellt,  erbjöd  helhetslösningar  för  familjer.  Barnbyn  i  denna  studie  erbjuder

enbart samhällsvård med lösningar utformade för barn.

Då  familjehem är  den  vanligaste  placeringsformen i  Sverige  (Socialstyrelsen  2014),

kommer  jag  av  utrymmesskäl  att  främst  fokusera  på  dessa,  snarare  än  HVB.  HVB  har

dessutom  en  behandlande  karaktär,  vilken  är  inriktad  på  exempelvis  beteende-  eller

8



missbruksproblematik  och  som ges  under  en  tidsbegränsad  period  (IVO 2015).  I  studien

avgränsar jag mig till barn som på grund av olika brister i hemmet blivit omhändertagna. 

1.4.3. Svensk forskning 

En  av  de  mest  utsatta  grupperna  i  det  svenska  välfärdssamhället  är  barn  i  samhällsvård

(Sallnäs,  Wiklund  &  Lagerlöf  2010:1).  Syftet  med  samhällsvård  är  att  förbättra  barns

livssituation  genom  att  avlägsna  dem  från  sina  föräldrar  och  genom  att  placera  dem  i

dygnsvård. Samhällsvård ges i form av HVB eller i familjehem. Ett HVB drivs yrkesmässigt

med  personal  som  har  ett  behandlande  uppdrag  (ibid.).  Familjehem  består  av  personer,

utsedda av socialtjänsten, som ska träda in i  och överta en fullständig omvårdnadsroll  för

omhändertagna  barn  (Sallnäs  och  Wiklund  2015:1).  Socialstyrelsen  (2014)  redovisar  att

familjehem är den vanligaste placeringsformen oavsett kön. 

Sallnäs  och Wiklund  (2015:1) menar  att  det  är  problematiskt  att  mäta  och granska

familjehemsvården, då familjehem inte har en tydlig regelstyrd verksamhet och att de därför

inte tillhör socialtjänstens interna organisation. Dessutom kan familjehem vara lokaliserade på

ett  långt  geografiskt  avstånd  från  placeringskommunen  och  i  egenskap  av  en  familj,  har

familjehem  rätt  till  integritet  och  hänsyn  till  privatliv  (2015:2-3).  Sallnäs  och  Wiklund

(2015:1) menar att granskning inom välfärdssektorn och särskilt på barnavårdsområdet, står

inför utmaningar. Det råder brist på sammanhållna, generella kvalitetsmål vilka beskriver god

vård. Vissa delar av vården går inte att mäta. Den offentliga granskningen av samhällsvården

är exempelvis riktade mot direkta missförhållanden som är definierbara, snarare än att de tar

fasta på valida mått, vilka kan beskriva kärnan i arbetet som utförs. Det är lättare att i ett

familjehem undersöka om ett placerat barn har ett eget rum, snarare än att mäta graden av

behov i form av kärlek, omtanke och trygghet (ibid.). 

1.4.4. Barnbyar i världen 

Dumaret (1988:268-267) menar att familjehemsplaceringar ofta misslyckas, men att stabilitet

för ett barn kan finnas i barnbyar. Barnbyar ger en permanent familjesituation till skillnad från

vad  familjehem  kan  bli.  En  SOS-mamma  (barngruppsledare  i  en  SOS-barnby)  har  en

betydande roll för barns behov av en familjeliknande situation och för ett barns utveckling

(ibid.). En SOS-mamma får ett betydande stöd av det team som finns i en barnby, så som

barnbyns verksamhetsansvarig, psykologer och socialarbetare (Dumaret 1988:268). Barn som

har haft många tidigare placeringar och som haft svåra familjeförhållanden kan ha ett stort

hjälpbehov, vilket oftast kan besvaras av SOS-mamman (ibid.).
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Frimpong Manso (2012:342) belyser i sin studie hur en barnby i Ghana förbereder barn

inför vuxenlivet med fokus på behov, brister och hinder. En SOS-mamma ansvarar för ett hus

där tio pojkar och flickor upp till 14 år bor tillsammans (ibid.). Även biologiska syskon har

möjlighet att bo tillsammans (Frimpong Manso 2012:345). Förberedelserna inför vuxenlivet

påbörjas när barnen fyller 14 år eftersom det då sker ett utbildningsskifte i deras skolgång.

Pojkar och flickor skiljs åt för att placeras i olika hem där tolv ungdomar bor tillsammans med

två ungdomsledare.  Dessa hem ska vara en milstolpe i barnens introduktion till  samhället

utanför barnbyn och vara en övergång från att erhålla vård till att leva ett självständigt liv.

Ungdomarna stannar i ungdomshemmen maximalt i fyra år, därefter kan de flytta in i ett semi-

självständigt boende i ytterligare tre år innan de slutligen får bosätta sig i samhället utanför

barnbyn (ibid.). Frimpong Mansos (2012:347) resultat visar att barn lägger vikt vid sin SOS-

mamma. SOS-mamman spelar en betydande roll för barns förberedelser inför vuxenlivet men

också  utifrån ett  emotionellt  behovsperspektiv.  Studien visar  att  barnen,  även efter  att  de

lämnat  barnbyn,  återvänder  till  sin SOS-mamma för  att  söka stöd och vägledning i  livet.

Barnen uttrycker i studien att det är SOS-mamman som kan svara för deras behov i livet, att

hon  alltid  har  tid  för  dem  och  det  är  hon  som  kan  förstå  dem  bäst  (Frimpong  Manso

2012:348).  Ungdomshemmen har  i  studien  visats  vara  av  vikt  i  utvecklandet  av  barnens

sociala kompetens samt ansvar över sig själva. Även internatskolan i barnbyn har varit ett

viktigt element för att göra barnens övergång till samhället utanför barnbyn lättare. Studien

visar  på  att  vägledning  och  stöd  från  lärare  och  vänner  utanför  SOS-familjen  varit  en

betydande faktor för barnens övergång (ibid.). Kritik som uppkommit i studien finns riktad

mot avsaknaden av kulturell kunskap (Frimpong Manso 2012:350). Barn uttryckte i studien

att de växte upp i det lilla SOS-samhället och att de uppfostrades utifrån en europeisk syn.

Detta medförde att barnen saknade kulturell kunskap om samhället i Ghana och att de efter

vårdtiden upplevde att de inte passade in i samhället utanför barnbyn. Barn uttryckte också att

deras sociala nätverk blev negativt påverkat av uppväxten i byn. Detta då barnbyn hade liten

kontakt med samhället utanför barnbyn och för att barnen inte fick ha kontakt med släktingar

eller närstående. Deltagare i studien uttryckte också att ungdomsledarna var mer intresserade

av  upprätthållandet  av  strikta  regler  och  överrapprotering  till  myndigheterna,  snarare  än

vägleda och lära ut kunskap till dem. Bristen på vägledning från ungdomsledarna resulterade i

att många barn tagit fel beslut i livet, vilka kunde ha undvikits med rätt kunskap. Exempelvis

blev många flickor gravida i ett tidigt skede i livet till följd av bristande sexualkunskap (ibid.).
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1.4.5. Socialt arbete i Israel

Davidson-Arads  och  Benbenishtys  (2010:1-2)  studie  undersöker  socialarbetares  attityder

gällande  barns  behov  av  stöd  och  skydd.  Studien  diskuteras  utifrån  interventionerna:

omhändertagande av barn, alternativ vård för familjehemsplacerade barn, optimal varaktighet

av alternativ vård samt föräldrar och barns deltagande av rekommenderade interventioner.

Författarna  menar  att  barnärenden  är  svåra  och  komplexa  och  att  de  kan  ge  ödesdigra

konsekvenser för såväl ett barn som för en hel familj (ibid.). 

Zeira och Benbenishty (2011:2461) antyder att barn som inte kan bo tillsammans med

sina  föräldrar,  oftast  bor  på  barnbyar  runt  om  i  Israel.  Författarna  vill  förstå  hur

barnbyplacerade barn, får tillräcklig förmåga för att leva ett självständigt liv efter vårdtiden.

För att möjliggöra detta menar författarna att barns grundläggande behov måste vara tryggat,

barn måste ha god självkänsla och behövt skapa trygga relationer till familjen, det närliggande

samhället och samhället i stort (ibid.). Zeira och Benbenishty (2011:2462) menar att många

barn som lämnar samhällsvården saknar förberedelser för högre studier, arbetserfarenhet och

tillräcklig förmåga för att leva ett självständig liv. Det finns två grundläggande faktorer som är

nödvändiga  för  barn  som  lämnar  samhällets  vård.  För  det  första  måste  barnen  inneha

ekonomisk  kunskap  och  förmågan  till  att  söka  arbete.  För  det  andra  behöver  barnen  ha

egenskaper så som att kunna lösa problem samt kunna bygga sociala och intima relationer.

Dessa faktorer är av vikt för att barn ska kunna möta framtida hinder och utmaningar. Då

socialarbetare och socialpedagoger på barnbyarna i Israel har en nära och direkt kontakt med

barnen kan de vara lyhörda inför barnens behov.  Dessa professioner är viktiga bidrag till

utvecklingen om behoven för barnbyplacerade barn (ibid.). I relation till detta, visar en annan

studie (Refaeli, Benbenishty och Eliel-Gev 2013:1606) att få barn som lämnar samhällets vård

har tillräcklig beredskap för ett självständigt liv. Barnens hjälpbehov är stort. Behovet av stöd

består av hjälp till att förvärva en utbildning och hanteringen av känslomässiga svårigheter.

Författarna menar att det är nödvändigt att lagstifta rättigheter som garanterar och tillgodoser

barnens behov av exempelvis boende och utbildning (ibid).

1.4.6. Kibbutzsamhället

Maital och Bornstein (2003:274-277) lyfter i sin artikel att kollektiv barnuppfostran historiskt

funnits i kibbutzerna, som är gemensamma bosättningar i Israel. I samband med kibbutzers

kulturella förändringar över tid har utvecklingen av familjär och icke familjär barnuppfostran

växt  fram. Bakgrunden till  denna typ av barnuppfostran kommer från kibbutzsamhällenas

kollektiva grundtanke och organisering. Kibbutzmedlemmarna har gemensamt ansvarat för

barnens uppfostran.  Fram till  1980-talet  bodde kibbutzbarnen i  särskilda barnhem, medan
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deras föräldrar bodde i egna bostäder i nära anslutning till barnens. Föräldrarna ansvarade för

barnen under vissa timmar på eftermiddagarna och övriga timmar på dygnet tog barnskötarna

i barnhemmen över omvårdnaden (ibid.). Grundtanken med dessa barnhem var att föräldrarna

kunde uppnå total jämlikhet (Maital och Bornstein 2003:279). Såväl män som kvinnor skulle

kunna arbeta lika mycket. Det var också det säkraste och bästa sättet för kibbutzbarnen att få

en god omvårdnad medan föräldrarna byggde upp samhället. Även barn i samhällsvård runt

om Israel, kunde bo på kibbutzerna (ibid). 

Dagens kibbutz har anammat det västerländska levnadssättet gällande barnuppfostran

(Maital och Bornstein 2003:277). Barnen bor idag tillsammans med sina föräldrar, men när

föräldrarna arbetar befinner sig kibbutzbarnen i barnhemmen eller i skolan. När barnen fyller

16 år kan de lämna föräldrarnas bostad och istället bo i ett ungdomshem (ibid.).

Bettelheim (1975:219)  genomförde under  70-talet  en undersökning, The Children of

The Dream, där han studerade kibbutzer och kollektiv barnuppfostran. Hans resultat visar på

aspekter som att inget barn som växer upp i en kibbutz blir utsatt i samhället på grund av

ekonomiska eller sociala problem, eftersom kibbutzsamhället består av ett rättvist system där

alla  medlemmar  har  samma  förutsättningar.  Han  menar  därför  att  det  i  kibbutzer  inte

förkommer vanvårdade barn. Alla barns fysiska behov tryggas, alla barn har rätt till utbildning

och alla barn får tillräckligt med mat.  Å andra sidan menar forskaren att kibbutzsystemet

hämmar en del individers utveckling, exempelvis i form av skolprestationer. Samtidigt menar

han att de individer som presterar ett sämre resultat, är färre än de som skulle åstadkommit

betydligt sämre resultat utan det starka stödet från kibbutzen och skolsystemet. Barn i kibbutz

uppnår en total jämlikhet i sin uppfostran även om vissa individuella behov skulle ha kunnat

tryggats  bättre.  Sammanfattningsvis  menar  Bettelheim  (1975:219)  att  kibbutzsamhället

erbjuder mycket trygghet och stöd för barn (ibid.).

1.4.7. Tidigare forskning i relation till studien

Sallnäs och Wiklunds (2015:1) studie som betonar att svensk barnavård står inför utmaningar,

har påverkat utformandet av denna studie. Med anledning av de brister av granskning som

författarna menar att familjehemsvården har, vill jag förstå andra interventioner i förhållande

till svensk samhällsvård. Dumaret (1988:268) uppmärksammar i sin studie att mer stabilitet

kan finnas i barnbyar än i familjehem. Detta väcker mitt intresse för att förstå om barnbyar är

ett alternativ till den svenska samhällsvården. Frimpong Manso (2012:342) redogör tydligt för

hur  en barnbyverksamhet verkar.  Min uppfattning,  baserad på den tidigare forskning som

finns, är att barnbyar främst verkar i utvecklingsländer. Av den anledningen har jag tagit del

av den israeliska forskningen. Även Zeira och Benbenishty (2011:2462) uppmärksammar att
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Israels barnavård skiljer sig från andra västerländska länder. Då 80 procent av de barn som

blir omhändertagna i Israel får en barnbyplacering (ibid.), vilket skulle kunna förstås som en

hög siffra,  finner  jag  det  intressant  att  lyfta  den  israeliska  samhällsvården  med fokus  på

institutionsvård.  Maital  och  Bornstein  (2003:274)  nämner  att  kollektiv  barnuppfostran

historiskt  funnits  i  de  israeliska kibbutzsamhällena.  Förståelsen av  kibbutzerna kan ge  ett

historiskt perspektiv och också vara en förklaring till dagens israeliska syn på samhällsvård.

Bettelheims (1975:219) studie om kibbutzbarnen genomfördes visserligen under 70-talet, där

kollektiv prägel om möjligt var normaliserat. Hans resultat om att kibbutzsamhället och dess

kollektiva  grundtanke  innebar  mycket  trygghet  och  stöd  för  barn,  kan  trots  att  den

genomfördes under en annan tid, vara en relevant utgångspunkt i denna studie. 

Jag upplever att det finns en avsaknad av tidigare forskning om barnbyar som verkar i

västerländska länder och inte minst i svensk forskning. Dessutom upplever jag att det saknas

forskning om barnbyar som lyfter barns grundläggande behov och barns rättigheter, särskilt

utifrån barnkonventionen. Min uppfattning av tidigare forskning är att samhällsvård kan ha ett

dolt syfte av att verka som en förvaringsplats för barn. Jag hade önskat att jag kunnat ta del av

mer forskning om barnbyar som inte huvudsakligen utgår från utvecklingsländer och som

fokuserar på barns behov. Tanken med denna studie är att den ska erbjuda en nyorientering i

ämnet baserad på tidigare forskning men också med fokus på ny relevant kunskap i form av

interventionen barnby och professioners metoder för att trygga barns grundläggande behov.

2. Begreppsdefinition

2.1. Behov

Spicker (2014:88-89) menar att begreppet behov syftar på välfärdsintressen. Välfärdsbehov

utgör exempelvis god psykisk hälsa, integritet, en särskild nivå av intellektuell aktivitet samt

en minimummängd av välstånd och inkomst. Det finns vissa grundläggande behov vilka utgör

en fullvärdig måltid,  bostad,  möbler  och kläder.  Samtidigt  finns  det  också behov som ett

samhälle  måste  uppfylla.  Dessa  är  exempelvis  rent  dricksvatten,  renhållning,  publika

transporter och kulturella anläggningar. Definitionslistan av behov tar aldrig tar slut eftersom

behov är socialt definierat och konstruerat (ibid.).

 Olofsson (2011:21) skiljer på subjektiva och objektiva behov. Objektiva behov utgör

basala behov, exempelvis i form av bostad och föda. Subjektiva behov är istället skapade av

människan och beroende av livssituationen.  Presenter  vid högtider  eller  tillgång till  dator

utgör subjektiva behov. Subjektiva och objektiva behov kan förstås utifrån socialpolitiken. En

individs välfärd kan förbättras genom att sociala behov tillgodoses, å ena sidan i form av
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tryggandet av basala försörjningsbehov och å andra sidan utifrån att problem förebyggs och

undanröjs.  Dessa  sociala  problem  ska  utgöra  allmänt  erkända  behov.  Exempelvis  är

arbetslöshet och hemlöshet sådana sociala problem (ibid.).

Barns behov kan ibland vara påverkade av familjerelaterade problem. Utnyttjande och

vanvård är exempelvis problem som kan uppkomma i en familj och drabba ett barn. Ett barn

kan då ha ett behov av att separeras från sin familj och placeras i samhällsvård. Samtidigt kan

vissa behov hos ett barn också tillgodoses genom att en hel familj får hjälp. Om ett barn lever

i fattigdom och därmed har en avsaknad av att vissa behov blir tillgodosedda exempelvis i

form av föda, är det troligt att även hela familjen lever i fattigdom. Genom att hela familjen

får det stöd som behövs kan barnets behov tryggas (Spicker 2014:94).

3. Teori

3.1. Människobehandlande organisationer

Hasenfeld  (1983:1)  menar  att  människobehandlande  organisationer  (eng. human  service

organizations) är en uppsättning organisationer vars centrala funktion är att skydda, bevara

eller  förbättra  individers  välmående  genom  att  forma,  definiera  eller  förändra  personliga

egenskaper. Utmärkande för människobehandlande organisationer är att de arbetar direkt med

människor, vars attribut de försöker att forma. De är också bundna, vilket rättfärdigar deras

existens,  att  försvara  och  främja  välfärden  för  organisationens  målgrupp.  Spridningen  av

dessa  organisationer  har  växt  fram  genom  den  moderna  välfärdsstaten.  Välfärdsstaten  är

baserad på statliga rättigheter så som en existensminimumbaserad inkomst, föda, hälsa, bostad

och utbildning (ibid.). Exempel på människobehandlande organisationer utifrån en kontext av

samhällsvård skulle kunna vara israeliska barnbyar eller svenska HVB.

Människobehandlande  organisationer  svarar  för  medlingen  och  relationen  mellan

samhällsmedborgarna och välfärdsstaten (Hasenfeld 1983:2). Den enskilda individen kommer

i kontakt med organisationerna när en privatsak blir en publik angelägenhet. När exempelvis

en  individ  blir  sjuk  och  behöver  behandling  på  ett  sjukhus,  blir  denne  en  del  av  ett

journalsystem och får en formell status som patient. Ett annat exempel är när ett barn börjar

skolan. Föräldrarna lämnar då över ansvaret för barnets utbildning till en byråkrati. Barnet får

en formell status som elev på grund av tillhörigheten till skolan. För individer har denna typ

av omvandling djupgående konsekvenser. Genom att individer gör sina behov och problem

offentliga,  får  de  tillgång  till  mänskliga  tjänster  som  är  nödvändiga  för  förbättringen,

underhållet  samt  restaureringen  av  deras  välbefinnande  och personliga  välfärd  (Hasenfeld

1983:3).  När  individer  på  grund  av  deras  välfärdsproblem,  kommer  i  kontakt  med
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människobehandlande organisationer, ökar individers beroende av organisationen (Hasenfeld

1983:4). Organisationen får därmed en betydande makt att forma individers liv. För individer

kan det  vara fördelaktigt  att  tjänstemän styr vilka  välfärdsresurser som individer  behöver,

samtidigt har individer generellt lite inflytande över organisationens riktlinjer. Individer har

många  gånger  ingen  möjlighet  att  göra  egna  val  utan  kan  tvingas  till  att  hantera  vissa

människobehandlande  organisationer.  Exempelvis  kan  barn  vara  tvungna  att  delta  i

skolundervisning eller så kan en psykisk sjuk människa bli tvångsvårdad på en psykiatrisk

klinik (ibid.). I relation till denna studie kommer barn i kontakt med människobehandlande

organisationer, i form av barnbyar, efter att den israeliska motsvarigheten till socialtjänsten

och domstolen beslutat om att barnet behöver omhändertas. Det ingripande som socialtjänsten

gör i barns liv kan svara för medlingen och relationen mellan samhällsmedborgarna (barnen)

och välfärdsstaten (israeliska motsvarigheten till  socialtjänsten). I och med att barnbyn tar

över ansvaret för barnet, får barnbyn också en betydande makt att forma barnens liv.  

Hasenfeld (1983:5, 134-147) menar att det i människobehandlande organisationer finns

tre  typer  av  förändringstekniker  vilka  ska  definiera  organisationens  syfte,  målgrupp  och

slutmål.  People-processing technologies innebär kategorisering av klienter. Syftet är inte att

förändra klienters individuella egenskaper utan snarare att ge klienterna stämplingar och en

allmän  status  som  väcker  önskvärda  reaktioner  från  andra  organisationer.  En  klient  kan

exempelvis  stämplas  som  psykiskt  sjuk  och  en  annan  klient  som  begåvad.  Genom

användandet av dessa stämplingar, förväntas andra människobehandlande organisationer att

besvara  klienter  på  ett  fördefinierat  sätt.  Klienten  som definierats  som psykiskt  sjuk  kan

erbjudas psykoterapi och den begåvade klienten, om denne förslagsvis vore ett barn, skulle

kunna  placeras  i  en  skolklass  som  är  mer  avancerad  än  ”normalt”.  People-sustaining

technologies försöker att förhindra eller minska försämringar av den personliga välfärden och

välmåendet  hos  klienter.  Syftet  är  inte  att  förändra  personliga  eller  individuella  attribut,

snarare att erbjuda hjälp. Exempelvis i form av hemtjänst, socialbidrag eller hjälp riktad till

funktionsnedsatta.  People-changing  technologies försöker  på  ett  direkt  sätt  att  förändra

personliga attribut hos klienter för att kunna förbättra deras välmående, exempelvis i form av

medicinering, utbildning eller genom terapi. Gränserna mellan de olika teknologierna kan i

förekommande fall vara oklara, eftersom det i samma organisation kan förekomma flera olika

teknologier.  Ett  sjukhus  som  diagnostiserar  klienter  (people-processing  technologies)  ger

också  vård  (people-changing  technologies)  (ibid.).  Förändringsteknikerna  riktar  sig  å  ena

sidan mot normbrytande beteende och å andra sidan åt samhällets rådande normer (Hasenfeld

1983:6).  Den  israeliska  barnbyn  i  studien  kan  också  förstås  utifrån  förändringsteorierna.

Exempelvis  skulle  organisationens  riktlinjer  kunna  förstås  utifrån people-changing
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technologies  då riktlinjerna  innebär  ett  förändringsarbete  med avsikten  att  förbättra  barns

välmående. Barnbyn skulle också kunna synliggöras genom  People-sustaining technologies

då organisationen genom att erbjuda hjälp vill förhindra en försämring av barnens personliga

välfärd. People-processing technologies kan också synliggöras på barnbyn, då organisationen

gör utredningar  och diagnostiserar barn.  Teknologierna  har  i  denna studie  använts  för  att

skapat en förståelse av organisationsbilden över barnbyns arbete, mål och val av metoder.

Utmärkande  för  människobehandlande  organisationer  är  att  de  arbetar  direkt  mot

målgruppen människor. Hasenfeld menar att målgruppen är organisationens ”raw material”.

Organisationers  mål  är  många  gånger  tvetydiga  och  problematiska  eftersom  det  finns

svårigheter att komma överens om att uppnå en önskad välfärd och att definiera människors

behov. Människobehandlande organisationer fungerar ofta i en turbulent miljö vilken består

av  många intressegrupper.  Varje  intressegrupp vill  uppnå sin grupps syfte.  Organisationer

måste också fungera med obestämda tekniker vilka inte kan ge fullständig kunskap om ett

önskat  resultat.  Detta  eftersom målgruppen människor  ger  olika  resultat  och  kräver  olika

tillvägagångssätt utefter olika individuella egenskaper. Människobehandlande organisationer

kräver också en relation mellan personal och klienter. Relationen fungerar som verktyg för

jurisdiktionen över klienter i form av att  utvärdera klienter, fastställa behov, arbeta för att

förändra  klienter  och  för  att  åstadkomma vissa  önskade  resultat  (Hasenfeld  1983:10).  På

barnbyn i denna studie bor det barn som av olika anledningar blivit omhändertagna av den

israeliska staten. I denna studie har olika professioner på den israeliska barnbyn fått svara på

vilka olika metoder de använder för att trygga barns grundläggande behov i syfte att förstå om

barns individuella egenskaper och relationen mellan professioner samt barnen har betydelse

för utformandet av metoder och insatser. Professionerna kan liknas vid de intressegrupper som

Hasenfeld (1983:10) beskriver, där varje intressegrupp vill uppnå sin grupps syfte. Medan

exempelvis lärarna har en utbildningsplan att följa, vill en socialarbetare att barnen i första

hand ska uppnå en stabil tillvaro. 

Det finns olika förhållanden som påverkar utformningen av en människobehandlande

organisation.  Hasenfeld  (1983:55-57)  exemplifierar  hur  kulturen  och  värderingarna  i  ett

samhälle påverkar hur en människobehandlande organisation verkar. Vad samhället definierar

som  problem,  utifrån  samhällets  moral  och  kultur,  blir  i  förlängningen  något  för  de

människobehandlande  organisationerna  att  lösa.  Även  politisk-rättsliga  förhållanden  kan

påverka  utformningen av en människobehandlande organisation.  En människobehandlande

organisation och dess resurser kan vara underordnad offentlig kontroll och organisationens

tillgångar styrs av politiska processer.  Organisationen kan också mötas av rättsliga hinder,

vilka  definierar  och  kontrollerar  många  villkor  som  organisationen  måste  uppfylla  och
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efterleva (ibid.). I den tidigare forskningen (Maital och Bornstein 2003:274-277) framkommer

att det israeliska samhället har en prägel av kollektiva organiseringar, exempelvis i form av

kibbutzer.  Denna  kollektiva  utformning  skulle  utifrån  Hasenfelds  teori  kunna  påverkat

utformningen  av  de  israeliska  barnbyarna.  I  samband  med  studiens  observationer  och

intervjuer framkom också religionens betydelse för utformandet av barnbyn. 

Hasenfeld  (1983:156-157)  problematiserar  struktur,  makt  och  kontroll  i

människobehandlande  organisationer.  Han  menar  att  en  allmänt  förekommande  faktor  är

personal-  och  klientrelationen.  Relationen  kan begränsas  av  organisationens möjlighet  till

kontroller. Det finns juridiska och etiska restriktioner för den information som utbyts mellan

personal och klienter vilket gör att relationen mellan dem inte kan granskas. Dessutom är

organisationer ofta linjestyrda. Information som exempelvis uppkommit i en utvärdering eller

som  ska  nå  ut  till  klienter  kontrolleras  först  av  den  personal  som  befinner  sig  närmst

informationen. Vad som senare framkommer uppåt eller nedåt linjen kan därför begränsas

utifrån vad personal väljer att belysa (ibid.). Professionen och dess status är en maktaspekt i

människobehandlande  organisationer  (Hasenfeld  1983:162-164).  Beroende  på  vilken

profession personal  har  och  vilket  rykte  professionen genererar,  kan  personalen  ges  olika

fördelar  i  organisationen.  En  profession  med  en  hög  status  kan  få  viss  makt  och  viss

legitimitet  från  exempelvis  staten  och  det  politiska  samhället.  Denna  makt  kan  leda  till

konflikter inom organisationen (ibid.).

Hasenfelds (1983:5) teori om människobehandlande organisationer kan vara ett bidrag

för att öka denna studies förståelse och öppna för diskussion om barnbyns organisering samt

val av metoder. Då denna studie utgår från barnbyns arbete från ett mesoperspektiv kan det

vara  lämpligt  att  förstå  barnbyns  arbete  utifrån  ett  organisationellt  perspektiv  om

människobehandlande organisationer.  För mitt  fält  är  det  dessutom viktigt  då perspektivet

behövs för att besvara studiens frågeställningar. I analysdelen diskuteras Hasenfelds teori mer

ingående och i relation till mina data. Där vägs också kritiska dimensioner till teorin in.  

4. Metod

4.1. Hermeneutik

Att  ”meningen hos  en  del  endast  kan förstås  om den  sätts  i  samband med helheten” är

hermeneutikens  huvudtema  (Alvesson  och  Sköldeberg  2008:193-194).  Omvänt  består  en

helhet av olika delar vilka måste förstås för att helheten skall bli begriplig. Genom att börja

utforska en del, sedan pröva delen mot helheten, kan resultatet bli en fördjupad förståelse av

båda.  Denna  del  av  hermeneutiken  utgör  den  objektiverande  hermeneutiken  (ibid.).  I
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utformandet av denna studie kan hermeneutikens delar bestå av barnbyns professioner och

deras metoder. Genom att analysera varje professions utsaga, bryta ner utsagorna och pröva

dem, kan helheten förstås. Helheten i detta fall kan motsvara barnbyn som en totalitet. Denna

vetenskapsteoretiska ansats genomsyrar denna studie. 

 Vid utformandet av fallstudier kan hermeneutikens historiografiska metod om källkritik

vara av vikt (Alvesson och Sköldeberg 2008:235-236). Trots att denna metod har en historisk

anda  går  den  att  komplettera  till  den  moderna  hermeneutiken.  Intervju-  och

observationspersoners uttalanden om sakförhållanden accepteras ofta okritiskt av forskare. En

grundläggande  källkritisk  prövning  av  intervju-  och  observationsmaterialet  är  därför  av

betydelse,  inte  minst  eftersom  intervjumaterialet  ofta  utgör  en  huvuddel  i  kvalitativa

undersökningar.  Det  finns  fyra  kriterier  att  beakta  enligt  denna  metod:  äkthetskritik; är

observationen/intervjun äkta  eller  fiktiv?  Tendenskritik; är  forskaren  partisk  på  något  sätt

vilket  gör  att  intervju-  och  observationspersonerna  misstolkat  frågorna/syftet?

Samtidighetskritik;  hur  länge  efter  observationen/intervjun  upptecknades  den?  I  vilket

sammanhang?  Kan  detta  påverkat  tolkningar?  Beroendekritik;  Är  struktur  och  innehåll

påverkade  av  inflytande  från  andra  berättelser.  Har  intervju-  och  observationspersoner

påverkats av andra deltagare (ibid.)? Vid utformandet av denna studie har dessa fyra kriterier

beaktats då de utgör en relevans för studiens resultat samt då de utökar studiens trovärdighet.

4.2. Val av metod och urval

Intresset för studien väcktes under en verksamhetsförlagd utbildning på en barnby i Israel.

Utifrån  min  svenska  förförståelse  om  hanterandet  av  barn  i  samhällsvård  upplevde  jag

skillnader gentemot de israeliska interventionerna. Redan under min tid på barnbyn visste jag

att jag ville utveckla min förståelse och fördjupa mig i barnbyns arbete i form av en studie.

För att uppnå den förståelse jag önskade fann jag etnografisk metod som det mest lämpliga

metodvalet. Etnografisk metod syftar på direkta kvalitativa observationer i deltagande eller

ickedeltagande  form  (Gobo  2011:17).  En  avgränsning  har  gjorts  till  en  specifik  utvald

israelisk barnby. Den utvalda barnbyn har ett hundratals anställda och vårdar runt 300 barn.

De anställda har olika utbildningar och professionerna består av bland annat socialarbetare,

lärare  och  barngruppsledare.  I  min  studie  har  jag  utgått  ifrån  en  deltagande  form  av

observationer, där jag interagerat och deltagit i det vardagliga som skett på barnbyn. Jag har

använt  mig  av  arbetssättet  fallstudie  för  att  insamla  min empiri.  Fallstudier  är  en  del  av

etnografiska studier. Fallstudie som metod innebär forskning som är begränsad i tid och rum

samt genomförd i ett särskilt fysiskt och sociokulturellt sammanhang (Gobo 2011:16). I denna
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studie innebär detta en undersökning i en utvald barnby under en begränsad tid, fem veckor.

Fallstudie innebär olika metoder så som exempelvis deltagande observationer, intervjuer eller

audiovisuellt  material  (Gobo  2011:16).  I  min  studie  har  jag  utgått  från  såväl  deltagande

observationer  i  olika  miljöer  och  kontexter  samtidigt  som jag  avslutat  hela  studien  med

intervjuer med professioner på barnbyn. Urvalet för min studie består sålunda av kvalitativa

intervjuer med fem olika professioner på barnbyn, samt av mina egna observationer. 

Val  av  intervjupersoner  till  min  studie  är  delvis  icke  slumpmässigt  och  delvis

slumpmässigt.  I  ett  första  skede tog jag kontakt med en representant för barnbyn där  jag

berättade om intentionen med studien. Efter godkännande att genomföra intervjuerna valde

jag ut vissa professioner som jag ville studera vidare och som kunde hålla sig inom ramarna

för studien.  Valet av intervjupersoner grundar sig i att jag ville ha en bredd och förstå olika

professioners  utsagor.  Då  jag  genom  mina  observationer  fått  en  förförståelse  över  vilka

professioner som arbetar på barnbyn, så som socialarbetare, barngruppsledare, psykologer och

lärare,  valde  jag ut  professioner  som arbetar  direkt  med barnen och som jag fann ha  en

relevans för  det  sociala  arbetets  praktik.  Professionerna  träffar dessutom barnen dagligen,

vilket  jag  fann  relevant  för  att  öka  studiens  trovärdighet.  Detta  innebär  att  exempelvis

servicepersonal, grindvakter och bibliotikarie avsiktligt valdes bort. Väl på plats fick slumpen

avgöra  valet  av  intervjupersoner.  Urvalsgruppen  består  av  professioner  som  arbetar  på

barnbyn, utan preferenser gällande exempelvis kön, utbildning eller antal yrkesverksamma år.

Grunden till val av urvalsgrupp har varit att få en djupare bild av arbetet på barnbyn. Att

exempelvis endast ha ett urval bestående av en viss profession hade visserligen givit mig en

djupare förståelse för en enskild professions arbete, men det hade troligtvis inte givit mig

någon djupare förståelse över hela barnbyns arbete. 

Under  genomförandet  av  mina  intervjuer  använde  jag  mig  av  en  semistrukturerad

intervjuteknik. Denna intervjuteknik innehåller en uppsättning av frågor där ordningsföljden

varierar (Bryman 2008:206). Frågorna var allmänt formulerade, tematiserade efter ämne och

jag har kunnat ställa uppföljningsfrågor vid behov. Jag valde denna intervjuteknik eftersom

jag ville  låta  mina intervjupersoner  röra  sig  i  olika  riktningar  samtidigt  som jag ville  ha

detaljerade  svar,  i  syfte  att  besvara  studiens  frågeställningar.  Fördelaktigt  med  denna

intervjuteknik har också varit att jag kunnat vara flexibel med frågornas ordningsföljd, kunnat

påverka frågornas spelrum, anpassat intervjun efter intressanta aspekter, men också kunnat

hålla mig inom studiens ramar.
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4.3. Genomförande och kodning

Observationerna genomfördes under fem veckor där jag fick möjlighet att observera och delta

i  olika  interventioner  och  kontexter  på  barnbyn.  Samtliga  observationspersoner  kände till

syftet  med  min  närvaro.  Observationerna  nedtecknades  som  fältanteckningar  i  direkt

anslutning till genomförandet för att betydelsefulla aspekter och direkta tolkningar inte skulle

förvrängas. Mina fältanteckningar består främst av dagboksanteckningar. I regel observerade

jag  och  skrev  löpande  under  observationstillfället.  Under  dagens  slut  renskrev  jag  och

sammanfattade  tankar,  känslor  och  materialet  i  ett  dokument  som kan  jämföras  med  ett

kodschema. Jag fick möjlighet att till viss del påverka observationer i den bemärkelse att jag

fick önska områden att studera, sedan fick jag möjlighet att följa med olika professioner vid

olika arbetsuppgifter. För att jag skulle få en så stor förståele som möjligt över barnbyn och de

olika  kontexterna  samarbetade  olika  professioner  för  att  maximera  min  upplevelse.  Detta

innebär att jag under olika tillfällen fick observera olika sammanhang. Jag blev exempelvis

lotsad runt i byn och jag kunde då få möjlighet att ställa frågor och få kontexter förklarade.

Dessa  deltagande  observationer  antecknades  sedan  ner  som  fältanteckningar.  I

fältanteckningarna  framkommer  utöver  mina  egna  uppleveser  av  observationerna  också

professioners utbildningar, utsagor och en ungefärlig tidpunkt för observationen. Eventuella

berättelser eller ordalydelser som uppkommit av professioner antecknades ned och noterades

efter  datum och  plats.  Genom att  analysera  mina  observationer  kunde  jag  sedan  avsluta

studien till att få inspiration till att formulera intervjufrågor. Då jag fått en ungefärlig bild över

vilka professioner som arbetat på barnbyn, formulerade jag lämpliga frågor som kunde passa

de målgrupper jag hade för avsikt att intervjua. Intervjuerna genomfördes på plats på barnbyn.

Intervjupersonerna fick själva välja plats för genomfördet av intervjun. Intervjuerna skedde

framför allt i anslutning till professionernas direkta arbetsplats. Tidslängden på intervjuerna

skiljde  sig  åt,  men  45-60  minuter  är  en  ungefärlig  tidsuppskattning.  Intervjuerna  hölls  i

huvudsak på engelska, men kombinerades med hebreiska. För att öka tillförlitligheten och för

att  underlätta  mitt  transkriberingsarbete  spelades  intervjuerna  in  efter  godkännande  av

deltagarna. Fördelaktigt med att spela in intervjuerna blir också att intervjupersonerna inte

behöver  bli  besvärade  av  mina  anteckningar,  vilket  de  hade  kunnat  bli  om jag  noterade

löpande. Eftersom intervjuerna har skett på olika språk har transkriberingen av att översätta

ord  ordagrant  varit  en  svårighet.  Transkriberingen  är  ett  resultat  av  min  översättning  av

ordalydelser.  Transkriberingen  har  skett  i  nära  anslutning  till  intervjun  för  att  eventuella

oklarheter eller sammanhang inte ska påverka. Denna studie består dels av observationer och

dels  av  intervjuer  på  plats.  Den  största  delen  av  materialet  utgår  från  intervjuerna,  men
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intervjufrågorna är bland annat formade och inspirerade efter aspekter som uppkommit under

observationerna (jmf Lalander 2015:94). För denna studie har detta inneburit att jag i ett första

skede  genomförde  observationerna,  för  att  på  så  sätt  få  en  viss  förståelse  över  barnbyns

organisering, val av arbetsmetoder, olika professioner och olika interventioner. När jag fått en

grundläggande  förståelse,  analyserade  jag  mitt  observationsmaterial  för  att  sedan  finna

intressanta teman och aspekter som jag ville fördjupa genom en intervju. 

Utifrån  de  teman  som  presenteras  i  intervjuguiden,  det  resultat  som  uppkommit  i

intervjuerna  och  de  fältanteckningar  som uppkommit  under  observationerna,  har  empirin

kodats och sorterats efter olika teman. Därefter har relevanta aspekter av empirin valts ut i

syfte att besvara studiens frågeställningar. De teman med tillhörande empiri som valts ut har

sedan använts i analysen tillsammans med studiens övriga delar, för att skapa en förståelse om

barnbyn och dess professioner.

4.4. Etiska överväganden

I  denna  studie  har  fyra  forskningsetiska  grundläggande  principer  beaktats;

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet  2002:6).  Principerna  är  uppsatta  av  vetenskapsrådet  och  beskriver  fyra

huvudkrav  på  forskning.  Informationskravet innebär  att  uppgiftslämnare  och

undersökningsdeltagare skall  erhålla  information om deras  uppgift  samt vilka villkor  som

gäller för deras deltagande. En upplysning om att deltagandet är frivilligt och att medverkan

kan  återkallas  när  som  helst  skall  också  framgå  (ibid.).  I  ett  informationsbrev  som

intervjupersonerna i denna studie fick ta del av, översatt på såväl engelska som hebreiska,

framgick bakgrund och syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att medverkan när

som  helst  kan  återkallas.  Det  framgick  också  vilka  ämnen  som  skulle  beröras  i

intervjufrågorna och att den fullständiga studien kommer att publiceras i en svensk databas.

Samtyckeskravet innebär  att  uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare  måste  lämna sitt

samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002:9). Om de som är undersökta är barn

kan samtycke också behöva inhämtas från vårdnadshavare (ibid.). Inför såväl intervjuer som

observationer fick samtliga undersökningsdeltagare lämna sitt samtycke till sin medverkan.

Denna studie omfattar inte barn som undersökningsdeltagare, utan studien ämnar att fokusera

på  professioners  arbete.  Av  denna  anledning  har  samtycke  inte  inhämtats  från  barn  eller

vårdnadshavare. Samtycke till att överhuvudtaget genomföra studien har också inhämtats från

verksamhetsansvarig  på  barnbyn.  Konfidentialitetskravet  ställer  krav  på  att  identifierbara

personer  i  studien  skall  avrapporteras  så  att  dessa  inte  kan  identifieras  av  utomstående
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(Vetenskapsrådet  2002:12).  I  synnerhet  om uppgifter  kan omfattas av  etiskt  känslomässig

karaktär (ibid.). I denna studie har samtliga intervju- och observationspersoner avidentifieras.

Dessutom omnämns inte barnbyns fullständiga namn då det skulle kunna äventyra studiens

konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast

får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). Uppgifterna får således

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra vetenskapliga syften (ibid.). Av

informationsbrevet  riktat  till  studiens  deltagare  framgår  att  det  insamlade  materialet  inte

kommer att användas i något annat syfte än för studien.

Vid genomförandet av studien har jag befunnit mig i en miljö som kan upplevas som

etiskt känslig eftersom organisationen handskas med målgruppen barn. Vid genomförandet av

min studie har jag ständigt reflekterat kring detta. Mitt fokus har aldrig varit att observera

eller  intervjua  barn,  därför  ingår  inte  denna  typ  av  observationer  eller  intervjuer  i  mitt

material,  men jag har ändå haft  en medvetenhet  och reflekterat  kring detta  i  processen.  I

samverkan med professioner på barnbyn har detta beaktas då jag inte haft för avsikt samt att

jag inte heller fått tillåtelse att genomföra deltagande observationer vid interventioner som

berör  barn.  Utifrån  mitt  perspektiv  har  detta  varit  ett  etiskt  ställningstagande,  medan det

utifrån professioners perspektiv inneburit att de velat förhindra att uppbyggandet av relationer

ska sättas på sin spets. För att få förståelse över interventionerna har jag istället fått observera

anläggningar och miljöer där interventioner sker. Under hela processen har jag varit öppen

med studiens syfte, vilket inneburit att jag besvarat observationspersoners eventuella frågor

men att jag också frågat om mina observationspersoner är bekväma med min närvaro. 

Etnografiska  studier  kan vara etiskt  problematiska eftersom dessa studier  bygger  på

bildandet av förtroenderelationer (Ryen 2011:428). Forskaren som utför en etnografisk studie

spenderar tid tillsammans med intervju-/observationspersoner på fältet, skapar relationer och

bygger  upp  gemensamma  erfarenheter.  Denna  förtroenderelation  kan  senare  komma  att

påverkas utifrån det resultat som studien påvisar (ibid.). I denna studie skulle det kunna vara

etiskt problematiskt att jag utför en studie i en barnby som jag tidigare byggt upp en relation

till. Samtidigt skulle det ha varit svårt för mig att få tillträde till en annan barnby eftersom jag

där saknar en för studien betydande relation som ger mig tillgång till fältet. Genomförandet av

denna studie tror jag har varit avgörande av min tidigare koppling till barnbyn. Det kan vara

värt  att  beakta  att  jag,  till  följd  av  min  tidigare  relation  till  barnbyn,  kan  ha  haft  en

förutbestämd bild av barnbyns arbete, vilket kan ha påverkat utformandet av min studie. Vid

insamlingen av mina data  och under utformandet  av min studie har  jag försökt att  ha en

medvetenhet kring detta vilket har fått  mig att tänka kritiskt under såväl insamlandet som

under utformandet av studien.  
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4.5. Metoddiskussion

Eberle  och  Maeder  (2011:63)  menar  att  etnografiska  studier  ibland  kan  vara  svåra  att

genomföra eftersom organisationer ofta är försiktiga med att låta forskare få åtkomst till det

direkta arbetet som sker på en organisation. Jag upplever att min redan uppbyggda relation till

barnbyn har varit avgörande för möjligheten till insamlandet av min empiri. Jag har kunnat

genomföra mina intervjuer enligt mina förhoppningar. Mitt observationsurval har visserligen

begränsats  till  det  fält  jag  fått  möjlighet  samt  haft  för  avsikt  att  tillträda,  vilket  ger  en

konsekvens av att studien är begränsad till  ett särskilt  observationsurval. Dessutom menar

Eberle och Maeder (2011:65) att fältanteckningar ofta kan ge ett överväldigande material. Det

finns  risker  att  producera  betydelselösa data  och därmed missa väsentligt  material  (ibid.).

Eftersom jag kombinerat fältanteckningar med kvalitativa intervjuer är min tro att jag innehaft

ett väsentligt material för utformandet och den begränsade omfattningen av studien. Troligt är

dock att det fullständiga materialet är mer omfattande än erforderligt.

Att använda en semistrukturerad intervjuteknik vid studiens intervjuer, har möjliggjort

att jag som forskare kunnat styra intervjuerna i en viss riktning. Förvisso kan detta diskuteras

utifrån en maktaspekt då mina intervjupersoner kan ha upplevt att jag styrt intervjun mot en

viss riktning och på så sätt påverkat utformandet av intervjupersonernas svar. Hade jag valt en

ostrukturerad intervjuteknik hade intervjupersonerna kunnat påverka och styra utformandet av

intervjun, liksom kunnat lyfta, i deras tycke, relevanta aspekter. Om intervjupersonerna hade

styrt  utformandet  hade  det  dock  kunnat  innebära  en  svårighet  att  besvara  studiens

frågeställningar.

Val av urvalsgrupp har givit studien en konsekvens av att materialet representerar de

individer  som  intervjuats  och  observerats,  snarare  än  alla  professioner  som  är

yrkesverksamma på barnbyn. Min uppfattning är dock att professioner på barnbyn arbetar på

liknande  sätt,  vilket  har  givit  studien  ett  urval  som  är  trovärdigt.  För  att  öka  studiens

tillförlitlighet har jag försökt att förhålla mig kritisk enligt de kriterier som den objektiverande

hermeneutiken och dess historiografiska metod förespråkar.

En  metodisk  svårighet  med  intervjuer  och  observationer  har  varit  att  min  studie

genomförts i ett annat land där engelska inte varit huvudspråket. Engelskkunskaperna skiljde

sig  avsevärt  åt  mellan  intervju-  och  observationspersonerna,  vilket  gjorde  att  intervjuerna

delvis skedde på hebreiska. Trots att jag behärskar språket, har det för min del inneburit en

svårighet att direkt ställa följdfrågor, medan mina intervjupersoner har behövt vara särskilt

tydliga i deras svar. De intervjuer som skedde på engelska innebar ibland det motsatta, att
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intervjupersonerna hade svårigheter att uttrycka sig som de skulle gjort om intervjun skedde

på deras huvudspråk. Språkbarriärens problematik gestaltas även i observationerna, men där

har istället sammanhanget och miljön fått en större betydelse. 

5. Beskrivning av intervjupersoner och observationsmiljö

5.1. Barngruppsledaren

Första  intervjupersonen  träffar  jag  i  vardagsrummet,  tillhörande  det  hus  där  hon  arbetar.

Kvinnan är uppskattningsvis 25-30 år och är ledare för en barngrupp (jmf SOS-mamma). Hon

har arbetat  på barnbyn i  sju år. Kvinnan gjorde sin militärtjänstgöring på plats i barnbyn,

fastnade för arbetet och blev kvar. Hon har ingen utbildning inom yrket, men studerar kurser i

pedagogik. I barnbyn bor hon med sin egen familj samtidigt som hon dygnet runt, alla dagar i

veckan, ansvarar för en barngrupp flickor. Rummet där vi träffas är rymligt. I en bokhylla

finns barnens gemensamma leksaker, spel och böcker. Vi sitter mittemot varandra, i varsin

soffa med ett lågt bord mellan oss. Barnen är iväg i skolan. Rummet är fyllt med färgglada

teckningar på väggarna och består av den enkla soffgruppen där vi sitter, ett långbord med

vaxduk och med stolar som är upp- och nervända på bordet.  I  rummet finns ett  litet  kök

bestående av en köksbänk, ett kylskåp och en diskho. Det står upp- och nervända koppar i ett

diskställ. Kvinnan frågar om hon ska koka en kopp te innan vi börjar (egen observation).  

5.2. Kontaktpersonen

Intervjuperson två träffar jag i matsalen som tillhör barnbyn. I matsalen har servicegruppen

sin frukostpaus. De vill att jag ska ta av frukostbrödet och den smördegsinbakade omeletten.

Jag tackar ja till ett glas lemonad. Servicepersonalen erbjuder omelett ett par gånger till och

för säkerhets skull vill de att intervjupersonen även ska fråga mig. Matsalen är stor, full av

teckningar och målningar gjorda av barn. Det finns fönster runt hela byggnaden. Det finns ett

konstverk i form av ett träd i mässing, där varje löv representerar biståndsgivare. I matsalen

finns bord och stolar. Borden är dukade med slitna plastglas och bestick. Jag upplever mycket

värme och kärlek i rummet, trots att det är av gammal karaktär. Min intervjuperson tillhör

barnbyns ledning, hon är en slags kontaktperson vars huvudarbete är att möta biståndsgivare.

Hon är uppskattningsvis i 60-årsåldern (egen observation).

5.3. Socialarbetaren

På ett kontor träffar jag tredje intervjupersonen. Mannen är uppskattningsvis 40-45 år. Han är

nyanställd  och  arbetar  som  socialarbetare  med  familjeinriktning  samt  är  legitimerad
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psykoterapeut. Han är ansvarig för professionerna på barnbyns akutkriscenter. Vi sitter runt ett

besöksbord. I rummet finns bokhyllor och ett skrivbord med tillhörande kontorsstol. I hörnet

finns också en TV-apparat som ska visa bilder från övervakningskameror (egen observation).

5.4. Engelskläraren

Intervjuperson fyra är engelsklärare. Hon är uppskattningsvis 30 år. Vi träffas efter skoltid, i

lärarrummet som är beläget i barnbyns grundskola. Rummet är stort, det finns ett långt bord

med tillhörande stolar. Flera datorer är uppradade längs rummets ena långsida. I hörnet finns

ett kylskåp och en enklare köksbänk. Engelskläraren har arbetat två år på barnbyn. Hon är på

barnbyn tre dagar i veckan, övrig tid är hon verksam på andra skolor (egen observation).

5.5. Mellanstadieläraren

I lärarrummet träffar jag också femte intervjupersonen. Kvinnan undervisar i årskurs fyra och

fem. Hon är uppskattningsvis 50 år och har arbetat på barnbyn i tio år (egen observation).

6. Resultat

6.1. Barnbyns organisering

I Israel finns det ett flertal barnbyar, likväl som att det också finns familjehemsplaceringar

(Kontaktpersonen). Den israeliska barnbyn i denna studie är en ideell organisation som har

verkat  i över 70 år. Under denna tid har det funnits två verksamhetschefer (ibid.).  Israels

organisering  av  barnbyar  är  en  historisk  konsekvens  av  andra  världskriget

(Barngruppsledaren).  Efter  förintelsen  kom  många  föräldralösa  barn  till  landet  och  den

snabbaste lösningen var att bygga upp barnbyar (ibid.). I det israeliska samhället och i den

israeliska grundskolans utbildningsplan ingår engagemang för socialt utsatta grupper. Detta

möjliggör att barnbyn veckovis får besök av israeliska tonåringar som kommer för att umgås

och främst stötta de yngre barnen. Det kommer också grupper från försvarets musikkårer som

lär ut och engagerar barnen i musik (egen observation). Kontaktpersonen för barnbyn berättar

att  byn utmärker  sig,  då  centret  är  det  enda  i  Israel  som har  en  stor  mängd nödvändiga

inrättningar på en och samma plats. Barnbyn tar emot barn i åldrarna 4-18 år. I byn finns

grundskola, bibliotek, terapianläggningar, bostäderna där barnen bor (ibid.), ett tonårscenter

för flickor samt ett akutkriscenter som tar emot barn som befinner sig i en hög riskzon och

som levt under allvarliga missförhållanden med fara för liv och hälsa (Engelskläraren).
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”We are open 24 hours a day, 7 days a week. If someone needs to come in the middle of the night,

in the evening or in the morning.” (Kontaktpersonen)

Barnbyn  består  av  flera  trevåningshus.  På  varje  våning  bor  en  barngrupp  om  tolv  barn

tillsammans med sina två gruppledare. I bostäderna delar två till fyra barn rum. Barnen har

vissa egna materiella tillgångar, men spel, TV och dator delas med de andra barnen. I varje

våning  finns  gemensam  toalett  och  dusch.  Våningshusen  omringar  grundskolan  som  är

belägen centralt i byn. På den gula skolbyggnadens fönster är det vitt galler. Några meter från

grundskolan finns barnbyns terapicenter, där socialarbetarna sitter. Utanför skolan finns en

kombinerad basket- och fotbollsplan. En bit från skolan finns den stora matsal som serverar

mat till alla de 300 barn som bor i byn. Hela barnbyn är inhägnad av ett högt staket på grund

av den höga risken för terrorattentat i landet, och vid varje ingång sitter det en grindvakt. Det

är november och inte så varmt som det kan tänkas vara i Mellanöstern under sommaren, så

barnbyn är full  av gröna träd och buskar.  Barnbyn och miljön ger ett varmt intryck, men

byggnader och inredning är av lägre standard än svenska förhållanden (egen observation).

Barngruppsledaren berättar  att  barnbyns mål är  att  förbättra barns liv.  Det  finns  två

grupper av barn som kommer till  barnbyn;  de som behöver förändra sin sociala situation

(välfärdsproblematiken) och de som behöver en skolgång i en anpassad miljö. Hennes arbete

består av att stötta barnen i det vardagliga så som hjälp med läxläsning, städning, tillreda mat

och  vara  en  sorts  förälder  som har  dagliga  samtal  med  barnen,  men  inte  av  terapeutisk

karaktär. Barnen vänder sig ofta till henne oavsett ärende (ibid.). Engelskläraren berättar att

barnen kommer från trasiga hem och att professioner behöver handskas med barnen på ett

mjukt och känsligt sätt. Hon betonar att relationsbyggande är den viktigaste metoden (ibid.).

Den andra läraren berättar  att  det  finns  mycket  utrymme att  förändra,  påverka och forma

barnen.  Hon berättar  att  medan  det  på  andra  skolor  sker  ren  undervisning,  får  lärare  på

barnbyn  börja  om  från  början  med  barnen  utifrån  deras  individuella  behov  då

utbildningsnivån mellan barnen skiljer sig åt (Mellanstadieläraren).

Kontaktpersonen för barnbyn berättar  att  organisationens filosofi  utvecklats över tid.

Grundtanken  bakom  organiseringen  var  att  grundaren  ville  utveckla  en  modell  av

institutionsvård. Grundaren ville göra institutionsvården till en typ av familjehem och minska

korridorskänslan eftersom barnen som kommer till byn, saknar en ”normal” familjeatmosfär.

Vidare berättar hon att ett barn måste få uppleva en känsla av att tillhöra en familj (ibid.).

Barnbyns kultur utgår ifrån en judisk religiös grundtanke. Barngruppsledaren berättar

att religionen innebär att professioner och barnen följer religiösa seder och regler. Utåt blir
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detta synligt i klädvalen; pojkar bär kippa, flickor har kjol som täcker knän och tröja som går

ner till armbågarna (ibid.). Kontaktpersonen understryker att barnbyn inte har för avsikt att

göra barn religiösa eller inte religiösa. Det är i sig ingen grund för att ge barnen omvårdnad

och trygghet. Hon menar istället att religionen möjliggör någonting positivt för barnen. Varje

fredag firar barnbyn Shabbaten som är den judiska vilodagen, på våren firas Purim där landets

befolkning klär ut sig i alla möjliga färger samt kostymer och på vintern uppmärksammas

Hanukkah genom att barnen får en mindre gåva. Hanukkah kan liknas vid den kristna julen.

”Here we make a big deal out of it, we have a competition for singing Israeli songs about the land.

You have to take advantage of all the little things, and your Jewish religion and culture make this

an opportunity.” (Kontaktpersonen)

Om ett barn inte vill infinna sig i de religiösa sederna får barnet från början ingen placering i

barnbyn (Barngruppsledaren). Såväl innan som under ett beslut om samhällsvård har barnet

och de legala vårdnadshavarna möjlighet att påverka beslutet om en religiös eller inte religiös

placering.  Det  finns  även  barnbyar  med  andra  religionstillhörigheter.  Barngruppsledaren

menar att många familjer önskar att deras barn ska leva efter religiösa värderingar, även om

de kanske inte själva är religiösa.

Mellanstadieläraren  berättar  att  det  krävs  mycket  tålamod för  att  arbeta  på  barnbyn

eftersom barnen har olika bakgrund och olika behov. Skolans professioners metod är att nå

barnen på deras ömmaste punkter, eftersom det är där de kan förstå barnens bekymmer. Det är

först när ett barn upplever förtroende för professionerna som barnet kan öppna sig och berätta

mer. Likväl som att det är en utmaning för lärarna att förmedla en känsla av att de tror på

barnen, är det också en utmaning för barnen.

”Det finns många barn som blivit utslängda, deras mamma har slängt ut dem. De litar inte på

någon, de tror inte på att någon vill ha dem. [...] De testar gränser hela tiden. Jag tycker om dem

ändå. Vi slänger inte ut dem som deras mamma, vi tycker om dem även om de beter sig på fel sätt.

Vi lämnar dem inte.” (Mellanstadieläraren) 

Mellanstadieläraren  menar  att  många av  professionerna  på  skolan  har  arbetat  på  barnbyn

länge.  De utgör  en  erfaren grupp,  vilket  är  en fördel  eftersom de  vet  vilka metoder  som

fungerar och inte fungerar. Skolans intention är att barnen efter avslutad skolgång ska få det

lättare i livet och att de fått tillräckliga förberedelser inför framtiden.
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6.2. Tillsyn, kvalitet och säkerhet

Barnbyn  är  underordnad  The  Ministry  of  Welfare  and  Social  Services.  Myndigheten  gör

regelbundna  inspektioner,  vilket  också  utbildningsmyndigheten  och  hälsomyndigheten  gör

(Kontaktpersonen).  Barngruppsledaren  berättar  att  det  också  sker  oanmälda  inspektioner.

Professioner  har  regelbunden  kontakt  med  myndigheter  och  professionerna  har  också

anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa (ibid). Kontaktpersonen berättar

att allt obekant beteende hos ett barn eller hos en personal måste rapporteras. Om ett barn som

exempelvis besökt sin ursprungsfamilj över en helg, kommer tillbaka och beter sig annorlunda

bör det övervägas om barnet ska åka hem mer. Eftersom många barn behöver medicin för att

klara sin vardag, måste professioner också vara observanta på om barnet reagerat annorlunda

på  medicinen  (ibid.).  Barngruppsledaren  berättar  att  eftersom  hon  saknar  medicinsk

utbildning får hon inte göra bedömningar kring medicin eller värktabletter. Denna bedömning

måste göras av en sjuksköterska. Först efter delegation av läkare får hon ge medicin (ibid.).

Socialarbetaren berättar att varje profession på akutkriscentret har en handledare. Alla

barngruppsledare har tillgång till en socialarbetare som de kan hämta stöd hos. Centret gör

utredningar  om  förslag  till  interventioner  för  barnen,  vilka  sedan  rapporteras  till  sociala

myndigheter belägna utanför barnbyn. Det är sedan upp till  sociala myndigheter att lämna

utredning och förslag vidare till domstol som i sin tur fattar beslut. I Israel fattar inte sociala

myndigheter beslut, utan detta görs av en domstol. Det är också domstolen som följer upp

beslut som ska verkställas av akutkriscentret (ibid.).

6.3. Barns behov

Då grundläggande behov kan förstås utifrån olika perspektiv fick alla professioner svara på

hur de skulle beskriva barns grundläggande behov. Kontaktpersonen sammanfattar att barns

grundläggande behov är att känna att någon tror på dem, att känna att någon bryr sig, att bli

älskad och att uppleva trygghet. Hon betonar vikten av att uppleva dessa behov, snarare än

bara höra dem (ibid.). Barngruppsledaren menar att barns grundläggande behov är att få mat

som de tycker om, renlighet, ha hela och rena kläder samt kunna vara självständiga. Det ska

vara  kvalitet  på  det  som  erbjuds,  inget  ska  erbjudas  bara  för  sakens  skull  (ibid.).

Engelskläraren menar att barns grundläggande behov är att ha en plats att sova på, mat att äta

och att i  sin närhet  ha någon att  bli  älskad av.  Även Mellanstadieläraren menar att  barns

grundläggande behov består av mat och kärlek, men också att uppleva värme och omtanke

(ibid.). Socialarbetaren berättar att en grundläggande värdering i akutskriscentrets arbete är att

barns behov är i första rummet, så som barns känslor, självsäkerhet, säkerhet och relationer

28



till andra barn (ibid.). Även Engelskläraren menar att hennes arbete utgår ifrån att barnens

bästa går före allt, detta genomsyrar hela arbetet.

Akutkriscentret är beläget i barnbyn och tillhör platsen, men behandlar en mindre skara

barn, vilka har ett omfattande behov av stöd och hjälp (Socialarbetaren). De flesta barnen är

akut  omhändertagna och har levt under allvarliga missförhållanden.  Många av barnen har

befunnit sig i ett utanförskap och har levt med föräldrar som inte har en förmåga att hantera

ett barns vardag. Barnen befinner sig på centret mellan tre till sex månader. Under denna tid

lär professioner känna barnen, de ger barnen stabilitet och barnens behov utreds utifrån flera

aspekter, bland annat genom hur den ekonomiska tillgången sett ut i familjen. Många barn

som kommer till akutkriscentret saknar förmåga till att läsa, skriva och räkna. Ett barn som är

tolv år, kan ha samma utbildningsnivå som en sexåring. Under perioden får barnen också lära

sig vissa grundläggande normer och uppförandekoder. Många av barnen saknar förmåga till

att stiga upp på morgonen, borsta tänderna, använda toaletten och klä på sig. Barnen får också

lära sig att äta en måltid, gott uppträde samt att interagera socialt med andra barn och vuxna.

Socialarbetaren menar att det grundläggande som ett barn behöver är stabilitet (ibid.).

6.4. Rättigheter, trygghet och omvårdnad

På  akutkriscentret  förekommer  barn  som befinner  sig  i  en  högriskzon  och  som är  svårt

traumatiserade (Socialarbetaren). Detta kan medföra att barnen har svårt att förmedla känslor

och  istället  agerar  utåt.  För  att  trygga  barns  säkerhet  från  såväl  andra  barn  som

vårdnadshavare utifrån, är akutkriscentret kameraövervakat. Barnen på akutkriscentret får i

varje stund lära sig om sina rättigheter och förmågan att styra egna behov. Alla barn har en

egen mentor, som ger barnet extra tid. Denna tid delas inte med andra barn utan utgör egentid.

På detta sätt får barnen viss stabilitet utifrån ett individstärkande- och ett grupperspektiv. I

varje arbetsskift ska det finnas tid för professioner att samtala med barnen, utan att det ska ske

i ett direkt behandlingssyfte. Barnen ska få möjlighet att prata om sina känslor, om någonting

särskilt  har  hänt  och  hur  barnen  hanterat  exempelvis  situationer  som  inneburit  ett  illa

beteende. Det ska finnas tid till tillrättavisning och att uppmuntra ett visst beteende (ibid.).

”Barnet  ska  kunna  komma  självmant  och  säga;  jag  vill  prata  med  dig  om  något.  Det  ska

 då finnas folk att vända sig till när som helst på dygnet.” (Socialarbetaren)

Socialarbetaren menar att professioner utifrån denna metod kan arbeta med grundtänkandet

om barnens bästa och det individuella behovet. En del föräldrar tror att barnen bara vill ha

kärlek, men Socialarbetaren menar att ett barns behov inte först behöver tryggas genom kärlek
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utan genom stabilitet och trygghet. En rättighet som barnen har är att behålla kontakten med

sin  ursprungsfamilj,  exempelvis  med hjälp  av  organiserade  besök  på  centret  eller  genom

regelbunden telefonkontakt. Akutkriscentret försöker aldrig att ersätta barnens föräldrar med

anledning av att barn ofta vill vara lojala till sin familj (Socialarbetaren).

”Alla föräldrar som jag mött, tycker mycket om sina barn. Även föräldrar som misshandlar sina

barn. Föräldrar misshandlar inte sina barn för att de inte tycker om dem. Alla föräldrar tycker om

sina  barn.  På  deras  eget  sätt.  De  har  bara  inte  förmågan  att  ta  hand  om dem  på  rätt  sätt.”

(Socialarbetaren)

Kontaktpersonen berättar att The Ministry Of Welfare och The Ministry Of Education kräver

en viss nivå i allt arbete som utförs på barnbyn vilket utgör en rättighet och en trygghet för

barnen. Hon understryker att barnaga i form av fysisk bestraffning är strikt förbjudet. Att låsa

in  ett  barn  på  ett  rum  eller  att  bestraffa  barn  genom  att  inte  ge  dem  mat  existerar

överhuvudtaget inte. Hon menar att dessa utgör järnregler på barnbyn (ibid.). 

Mellanstadieläraren  berättar  att  under  varje  skoltermin  så  sker  det  utvärdering  och

samtal om barn som har svårigheter. Barnet och dennes nätverk på barnbyn samlas och pratar

tillsammans.  Nätverket  som  kan  bestå  av  lärare,  rektor,  psykologer,  socialarbetare  och

barngruppsledare, kartlägger tillsammans barnets behov, utvärderar insatser samt upprättar en

individuell plan (Mellanstadieläraren). Engelskläraren menar dock att trots nätverkssamtalen,

hade hon önskat en förbättring i den dagliga kontakten mellan alla professionella lärare och

barngruppsledarna eftersom det i nuläget endast är vissa så kallade huvudlärare som har den

dagliga kontakten med barngruppsledarna.

6.5. Metoder och interventioner

För att trygga barns behov säkerställer barnbyns ledning att alla professioner känner till och

arbetar  utifrån  barns  behov.  Det  är  ett  krav  som måste  efterföljas  (Kontaktpersonen).  Att

trygga barns behov kan göras utifrån stora såväl som små metoder.

”It's  the  little  things,  making  food  that  the  children  like,  and  knowing  that  they  know

that they can go and get another portion when their plate it empty.” (Kontaktpersonen)

Kontaktpersonen betonar vikten av att barn inte ska bära kläder som är smutsiga, trasiga eller

som inte ser bra ut. Barnen ska få möjlighet att tillsammans med professioner gå till stora

butikskedjor och välja ut egna kläder efter smak och tycke. Det tar tid att trygga barns behov
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av kärlek och trygghet. Som professionell innebär det att ge barnen den tid de behöver (ibid.).

Barngruppsledaren understryker vikten av att det ska vara god kvalitet på servicen som barnen

får.  Mellanstadieläraren  menar  att  hon i  sin  profession  behöver  vara  flexibel  för  barnens

behov, hon är inte bara är lärare, hon är också en mamma, en psykolog och en socialarbetare.

”Vi  är  allt.  Behöver  ett  barn  mat,  ser  vi  till  det.  Behöver  ett  barn  en  penna,  får  barnet  en  

penna. Vi är här på plats och ger allt som behövs.” (Mellanstadieläraren)

Akutkriscentret har en lokal i anslutning till byggnaden där undervisning sker för de barn som

behandlas  på  centret.  Barnen  på  akutkriscentret  har  ett  omfattande  behov  av  stöd  vilket

tryggas genom undervisning i en mindre miljö. På kriscentret finns barngruppsledare dygnet

runt.  Det  finns  också  psykiatriker,  psykologer  och  socialarbetare  på  plats.  Av  de

rehabiliterande metoder som akutkriscentret erbjuder omnämns bland annat Animal Assisted

Therapy,  ljudterapi  och  bildterapi.  Barnen får  också  möjlighet  att  delta  i  aktiviteter  efter

skoltid. Under den tidsperiod som barnet befinner sig på centret, försöker centret anordna en

större utflykt. Socialarbetaren menar att detta är något som är skäligt för ett barn att uppleva

men som barnen oftast inte upplevt. De behandlingsmetoder som centret erbjuder är framför

allt  kognitiv  beteendeterapi  (KBT)  och  dialektisk  beteendeterapi  (DBT),  eftersom  dessa

metoder passar bättre för de barn som vistas på centret under en kortare tid (Socialarbetaren).

Barnbyn i helhet arbetar med barns behov av känslor och beteende genom att

erbjuda  professionella  psykologer,  psykiatriker,  specialinriktade  terapeuter  och  ett  flertal

socialarbetare (Kontaktpersonen). Lärarna och pedagogerna spelar också en betydande roll

menar barnbyns kontaktperson. För att hantera barns behov är professionerna betydelsefulla.

Professioner som ger ett varmt och omtänksamt bemötande är barnbyns största tillgång. Att

vara  öppensinnad för  om metoder  inte  fungerar  är  en  del  av  arbetet.  Om en  metod inte

fungerar, behöver professioner ta ett steg bakåt, utvärdera metoden och byta strategi (ibid.).

”It doesn't mean you failed, it means that you have the courage to care.” (Kontaktpersonen)

Att arbeta utifrån en kollektiv arbetsmetod har såväl för- som nackdelar. Vissa interventioner

och metoder lämpar sig för grupper, exempelvis uppfostran och den dagliga livsföringen i

bostaden  eller  metoder  som  Animal  Assisted  Therapy  där  barnen  får  lära  sig  att  hantera

gruppdynamik,  empati,  kommunikation  och  socialt  bemötande  (Barngruppsledaren).

Mellanstadieläraren menar att hennes arbete lämpar sig bäst i gruppform, men hon förespråkar

en individnivå för att bemöta barn och trygga individuella behov. Tonårskriscentret använder
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mycket terapi i grupp, eftersom det där finns många behov som kan behöva delas i en större

grupp (Kontaktpersonen).  Andra interventioner har  störst  effekt  individuellt.  Vilken metod

som används, är beroende på barns individuella behov. Om Kontaktpersonen fick möjlighet

att  förbättra  något  skulle  det  vara  att  ge  barnen mer individstärkande tid  genom utökade

sessioner  med professionella,  psykologer,  socialarbetare  och  terapeuter,  men det  utgör  en

kostnadsfråga. Socialarbetaren menar att behandlingsinterventionerna inte är tillräckliga. Han

problematiserar att barnbyn verkar som en ideell organisation:

”De resurser vi får är inte tillräckliga, en stor del av min arbetstid går åt att jag ska jaga sponsorer

och pengar för verksamheten. Hade vi kunnat använda den tiden för att arbeta med barnen hade det

såklart varit bättre.” (Socialarbetaren)

Organiseringsformen  innebär  också  en  konsekvens  för  de  professioner  som  arbetar  på

barnbyn.  Barngruppsledaren  menar  att  hennes  ersättning  är  låg  i  förhållande  till  hur  hon

arbetar och är tillgänglig. Hennes lön motsvarar en minimumlön.

”Det  är  omöjligt  att  säga  hur  mycket  jag  arbetar  eftersom det  varierar  beroende  på  barnens

dagsform, är något barn sjuk och behöver extra mycket hjälp så blir det att jag arbetar mer. Eller

om barnen behöver åka iväg. Det är svårt att skilja på arbetstid och privattid.” (Barngruppsledaren)

Barngruppsledaren menar att barnen får ett individuellt stöd efter vad de behöver. Alla barn

behöver olika mycket stöd. Även efter att barnen blivit myndiga finns det stöd att få från byn.

Vissa barn har inte någonstans att ta vägen efter avslutad obligatorisk värnplikt som infaller

efter avslutad skolgång och runt 18 års ålder. Vissa barn kommer då tillbaka till byn där de

bor under perioder och en del kommer tillbaka för att arbeta på barnbyn (Barngruppsledaren).

6.6. Barnbyn i relation till annan samhällsvård

Socialarbetaren menar att stabilitet är det viktigaste behovet för barn. Han lägger ingen vikt

vid om behovet tryggas genom familjehem eller på en barnby. En fördel med att barn lever

tillsammans med andra, även med syskon i ett familjehem, är att barnet inte lever ensamt.

Barnet får lära sig att dela uppmärksamhet med andra, lära sig att samarbeta och fungera med

andra barn. Om ett familjehem fungerar, det vill säga om familjen finns kvar länge, menar

Socialarbetaren att familjehem är en bättre lösning än en barnby, då det ger längre stabilitet

för ett barn. En negativ konsekvens med en barnby är att barns behov av stabilitet riskeras när

professioner försvinner, då barnbyn kräver stor omsättning på personal. Ett familjehem som är
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lyckat,  kan  ge  stabilitet  åt  ett  barn  i  flera  år  (ibid.).  Barngruppsledaren  menar  också  att

familjehem är en bättre lösning eftersom en familj alltid är en familj, men hon problematiserar

att det är svårt att hitta familjer som inte tar på sig uppdraget enbart för pengarnas skull. En

fördel med barnbyar är att många äldre barn trivs bättre i en gruppmiljö och att de inte skulle

acceptera att bli familjehemsplacerade eftersom de kan uppleva att den nya familjen försöker

ersätta  ursprungsfamiljen  (Barngruppsledaren).  Socialarbetaren  menar  att  det  inte  är  alltid

interventioner i form av familjehem lyckas, även om hoppet finns att det ska fungera.

”Ett stort problem handlar om lojaliteten hos barnen mot sin egna familj och mot den nya familjen.

Barnet ska inte behöva välja. Om barnet tycker att det går bra med familjehemmet så är barnet inte

illojal  mot  sin  ursprungsfamilj.  [...]  Det  går  att  vara  lojal  mot  bägge,  de  måste  förstå  att

fosterfamiljen inte ersätter den andra familjen.” (Socialarbetaren)

Kontaktpersonen för barnbyn menar att familjehem är en bra lösning om regelbundna besök

av professioner skulle ske. Hon menar att en fördel med en barnby är att barnen lever i en

familjelik miljö som i hennes tycke är lik familjehemsmodellen och att barnen får dagligt stöd

av psykologer, socialarbetare och terapeuter. Kontaktpersonen menar också att ett behov av

undervisning  kan  tryggas  på  plats  eftersom  barnbyn  har  grundskolan  på  området.  I  ett

familjehem blir  barnen ivägskickade till  skolan  på morgonen och de kommer tillbaka  till

hemmet först på kvällen (ibid.).

7. Analys

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån tidigare forskning, teori och begrepp. Resultatet och

analysen  presenteras  i  denna  studie  separat  eftersom  det  skapar  en  tydligare  bild  av

intervjuerna och observationerna, liksom för att det kan vara betydande att förstå barnbyn som

intervention innan det insamlade materialet analyseras. Det här innebär en del nödvändiga och

ofrånkomliga  upprepningar,  vilka  dock  har  försökts  att  begränsas.  Tematiseringen  och

rubriksättningen har i stor utsträckning skett på ett liknande sätt för att underlätta för läsaren.

För att studien ska få en tydlig struktur presenteras analysen efter fyra teman som uppkommit

under  sammanställningen  av  materialet  och  som  upplevts  som centrala  i  förhållande  till

studiens syfte och frågeställningar. Efter att materialet fördelats efter relevanta teman, har det

analyserats  utifrån studiens övriga delar, så som tidigare forskning, teori och begrepp. 
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7.1. Barnbyns organisering och barns behov

Barnbyn  och  dess  organisation  kan  förstås  utifrån  Hasenfelds  (1983:2)  teori  om

människobehandlande  organisationer,  då  barnbyn  utifrån  ett  perspektiv  om  samhällsvård,

skyddar  och  bevarar  omhändertagna  barn.  Barnbyns  professioner  använder  metoder  som

formar barnen efter organisationens rådande kultur, samtidigt som barnbyn utreder barnens

behov och försöker att förändra barnens egenskaper, exempelvis genom att uppmuntra till ett

visst  beteende.  Spicker  (2014:94)  menar  att  barns  behov  ibland  är  påverkade  av

familjerelaterade  problem så  som fattigdom.  Spickers  (2014:94)  resonemang  blir  tydlig  i

Socialarbetarens  utsaga om att  akutkriscentret  utreder barns behov bland annat genom att

professioner försöker få en bild av ursprungsfamiljens ekonomiska situation. På detta sätt kan

barnbyn  snabbare  få  en  bild  av  barnens  behov.  Barnbyn  tryggar  vissa  behov  som  är

grundläggande i en modern välfärdsstat. Behovet av bostad, vilket enligt Olofsson (2011:21)

utgör ett objektivt behov tryggas då alla barn bor i lägenhetshus tillsammas med andra barn

och  gruppledare.  Det  objektiva  behovet  av  föda  tryggas  genom  den  matsal  som  finns  i

anslutning till barnbyn där barn också har möjlighet att äta sig mätta och ta flera portioner.

Den skola som finns belägen i barnbyn tillgodoser ett behov av utbildning. De välfärdsbehov

som Spicker (2014:88) nämner i form av god psykisk hälsa och viss intellektuell aktivitet kan

förklara  skolans  specialinriktning  i  exempelvis  akutkriscentret.  Skolan  vill  genom

undervisning  i  en  mindre  miljö  trygga  ett  särskilt  behov  för  de  barn  som innehar  stora

svårigheter.  Välfärdsbehoven  förklarar  också  hur  barnbyn  vill  trygga  barns  fysiska-  och

psykiska hälsa  genom fysisk aktivitet,  krav på  utbildad  medicinskpersonal,  terapimetoder,

individinriktad och grupporienterad tid.

Hasenfeld (1983:2) menar att relationen mellan samhällsmedborgare och välfärdsstaten

innebär djupgående konsekvenser för medborgarna. I barnbyn gestaltas detta då de barn som

bor  i  barnbyn  är  omhändertagna  av  den  israeliska  välfärdsstaten,  vilket  kan  ge  barnen

djupgående konsekvenser. I och med att det israeliska samhället övertagit ansvaret för barnens

behov av omvårdnad kan barnen ges en formell status exempelvis som;  samhällsvårdande

barn. I  relation  till  Hasensfeld  innebär  det  att  barnens  behov  och  personliga  välfärd

visserligen  kan  förbättras  eftersom de  får  tillgång  till  mänskliga  tjänster  i  välfärdsstaten.

Samtidigt blir barnen beroende av barnbyn och dess organisation som också får en betydande

makt att forma barnens liv. Utifrån Hasenfelds (1983:2) teori kan detta innebära att barnen i

barnbyn generellt får lite inflytande över barnbyns organisering och val av metoder för att

trygga behov. Barnbyn är exempelvis bunden att följa den utbildningsplan som The Ministry

Of  Education  kräver,  vilket  bland  annat  medför  att  barnen  är  tvungna  att  delta  i
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skolundervisningen som sker på barnbyn. Barnbyn är också präglad av en religiös grundtanke,

vilket medför att barnen måste leva efter dessa regler och seder. Visserligen har barnen eller

deras legala företrädare möjlighet att påverka om barnen ska vistas på en barnby vars arbete

utgår från ett religiöst perspektiv, men från och med att de fått sin placering i barnbyn är de

bundna att följa och efterleva reglerna. Hasenfeld (1983:55-57) menar också att kultur och

värderingar i ett samhälle påverkar organisationen. I barnbyn och det israeliska samhället i

helhet är den judiska religionen en del av kulturen och normen. Varje fredag firas Shabbaten

på barnbyn och barnbyn gör en stor uppståndelse kring högtider. Kontaktpersonen på barnbyn

menar att religionen tillgodoser ett behov hos barnen i form av att uppleva någonting positivt,

att få tillhöra en gemenskap och att på så sätt bli en del av den judiska kulturen.

Hasenfeld (1983:5) menar att det finns tre typer av förändringstekniker som definierar

en organisations syfte, målgrupp och slutmål samt att dessa kan vara oklara eftersom det i en

organisation  kan  finnas  olika  teknologier.  People-processing  technologies synliggörs  på

akutkriscentret, då socialsekreteraren berättar att professioner utreder de barn som kommer till

centret  och  föreslår  framtida  interventioner,  exempelvis  barnbys-  eller

familjehemsplaceringar.  Hasenfeld  (1983:5)  menar  att  organisationer  som  verkar  efter

People-processing technologies använder metoder som ger en stämpling och en allmän status

som  i  sin  tur  väcker  önskvärda  reaktioner  från  andra  organisationer.  I  och  med

akutkriscentrets utredning kan det tänkas att barnen får en viss stämpling och status, som i sin

tur  har  betydelse  när  barnen  kommer  i  kontakt  med  andra  organisationer,  exempelvis  i

framtida samhällsvårdande placeringar.  People-sustaining technologies  syftar till att erbjuda

hjälp (Hasenfeld  1983:5).  Detta  förklarar  det  specialinriktade  arbetet  som skolan  erbjuder

barnen. Exempelvis menar Mellanstadieläraren att det sker nätverkssamtal under varje termin,

där barn som har svårigheter erbjuds särskilt stöd. People-changing technologies genomsyrar

barnbyns  vision.  Barnbyns  organisationsmål  är  att  förbättra  barns  liv,  vilket  sker  genom

professioners  olika  interventioner  och  metoder.  Exempelvis  av  att  trygga  objektiva  och

subjektiva behov i form av bostad, föda, emotionellt stöd, terapeutiskt vård och utbildning.

Det israeliska samhället och dess organisering av kollektiv barnuppfostran i form av

barnbyar är en historisk konsekvens av andra världskriget och förintelsen. Efter denna tid kom

många föräldralösa barn till landet och den snabbaste lösningen var att bygga upp barnbyar

för  att  trygga  vissa  grundläggande  behov  (Barngruppsledaren).  Maital  och  Bornstein

(2003:274) uppmärksammar också detta i sin studie som behandlar att kibbutzsamhället haft

sin grund för utvecklingen av israelisk barnavård. Det kollektiva grundtänkandet observeras i

denna studie från olika aspekter.  Socialarbetaren  menar att  barn behöver lära  sig att  dela

uppmärksamhet  med andra och att  det  är  en fördel  att  ha andra barn omkring sig.  Andra
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metoder som har en kollektiv prägel skulle kunna vara olika metoder av gruppterapi, vilka

influerar  i  barnbyn.  Den  största  kollektiva  prägeln  kan  ändå  tyckas  vara  boendeformen.

Barnen delar bostad, gemensamma utrymmen och sovrum med ett dussintal andra barn, vilka

de också uppfostras tillsammans med. Dessutom tycks varje profession och varje anställd på

barnbyn ha sin roll, vilket kan ses som ett bidrag i utformandet av barnbyn. Barns behov av

materiella ägodelar tillgodoses visserligen utifrån en kollektiv prägel, där barnen får dela på

spel, leksaker och böcker, men också utifrån ett individuellt behov då barnen själva får välja

egna  kläder  från  butikskedjor.  Behoven  av  materiella  ägodelar  så  som kläder  från  vissa

utmärkande butikskedjor skulle i Olofssons (2011:21) mening kunna utgöra subjektiva behov. 

7.2. Metoder och interventioner

Kontaktpersonen på barnbyn problematiserar  att  metoder  inte alltid  uppnår  önskad effekt.

Dessutom har professionerna på barnbyn olika metoder och interventioner som påverkar deras

arbete. Medan Socialarbetaren förespråkar individuell tid för att tillgodose barns behov menar

Mellanstadieläraren att hennes arbete för att tillgodose barns behov lämpar sig bättre i grupp

men att hon föredrar individuella lösningar. Hasenfeld (1983:11) menar att människor som

målgrupp innebär olika resultat  och tillvägagångssätt  efter  olika individuella egenskaper. I

barnbyns arbete skulle detta kunna synliggöras genom att professioner utvärderar metoder och

byter strategi om metoder för att trygga barns behov inte fungerar. Barnbyn arbetar utifrån

såväl kollektiva som individbaserade metoder. De metoder som används är beroende på vilket

behov ett barn har. Samtidigt problematiserar Socialarbetaren på akutkriscentret att metoderna

inte är tillräckliga och att  de är kostnadsberoende. Den relation som Hasenfeld (1983:10)

menar  är  av  betydelse  för  att  fastställa  klienters  behov,  förändra  klienter  och  för  att

åstadkomma vissa önskade resultat (ibid.) blir tydlig i lärarnas utsagor. Engelskläraren menar

att relationen mellan professioner och barnen är det viktigaste redskapet för att trygga behov,

detta  sker  genom  att  lärarna  handskas  med  barnen  på  ett  känsligt  och  förstående  sätt.

Mellanstadieläraren menar att det i hennes profession finns utrymme till att förändra, påverka

och forma barnen då lärarna får börja om från början med barnen eftersom den individuella

utbilningsnivån varierar. Den senare utsagan stöds av Hasenfelds (1983:5)  People-changing

technologies som syftar på att organisationer förändrar personliga attribut hos klienter. 

7.3. Tillsyn, kvalitet och säkerhet

Hasenfeld  (1983:55-57)  menar  att  människobehandlande  organisationer  är  underordnade

offentlig kontroll och de kan mötas av rättsliga hinder, vilka definierar och kontrollerar villkor
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som organisationen måste  uppfylla  och  efterleva.  Kontaktpersonen bekräftar  detta  då  hon

uttrycker att barnbyn måste leva upp till en viss nivå, vilken The Ministry of Welfare och The

Ministry Of Education kräver. Dessa villkor och hinder skulle kunna vara skolans skyldighet

att  följa  den  israeliska  utbildningsplanen  eller  den  anmälningsplikt  som  professioner  på

barnbyn  är  skyldiga  att  efterleva.  Ett  hinder  skulle  också  kunna  vara  akutskriscentrets

avsaknad av möjlighet till att styra interventioner för barn. Eftersom alla beslut gällande barn i

Israel behöver fattas av domstol, påverkar detta akutkriscentrets möjligheter. De villkor som

barnbyn  måste  efterleva  med  fokus  på  jämlikhet  skulle  också  kunna  beaktas  utifrån

Bettelheims (1975:219) undersökning om kibbutzsamhället.  Kibbutzsamhället består av ett

rättvist system, där inget barn blir utsatt i  samhället på grund av ekonomiska eller sociala

problem. Denna kollektiva prägel kan gestaltas även i barnbyn, då alla barnen i barnbyn får

vissa  ekonomiska  och  sociala  välfärdsbehov  tillgodosedda. Under  högtider  får  alla  barn

presenter  av  liknande  ekonomiskt  värde och  barnen  får  möjlighet  till  att  utöva

fritidsaktiviteter efter individuella förutsättningar. Samtidigt kan det också vara relevant att

ställa  sig  frågande  till  om  barnbyn  hämmar  en  del  barns  individuella  utveckling  (jmf

Bettelheim 1975:219). Exempelvis skiljer utbildningsnivån sig mellan barnen på grundskolan

och barn som har stora svårigheter erbjuds särskilt stöd. Att fundera över är om barn som inte

har större utbildningssvårigheter hejdas i sin utveckling eller om deras behov kan uppmuntras

och tillgodoses. Samtidigt skulle detta problem också kunna finnas i traditionella skolor.

Hasenfelds  (1983:156-157)  problematisering  av  aspekter  som  struktur,  makt  och

kontroll,  finns  i  barnbyns organisering  och filosofi.  Filosofin  på barnbyn är  att  skapa  en

familjeliknande  atmosfär.  Samtidigt  som  Kontaktpersonen  för  barnbyn  menar  att  denna

filosofi  är  något  som  barnbyn  erbjuder  och  som  barnen  upplever,  menar  två  andra

professioner att barnbyn aldrig kan ersätta den familjekänsla och stabilitet som ett barn får i

ett fungerande familjehem. Detta skulle kunna innebära en spänning mellan professionerna

som  i  sin  tur  påverkar  hur  professioner  lever  upp  till  organisationens  mål  och  filosofi.

Socialsekreteraren problematiserar också organisationens struktur i form av att verka ideellt.

Denna  form  av  organisering  medför  att  hans  arbete  går  ut  på  att  samla  in  pengar  för

upprätthållandet av verksamheten. En tid som professionen menar hade kunnat användas till

att  trygga  barns  behov.  Hasenfelds  (1983:156-157)  teori  av  makt  bland  professioner  och

organiseringen  synliggörs  då  Barngruppsledaren  uttrycker  missnöje  över  rådande

arbetsförhållanden om att vara tillgänglig dygnet runt och att för det erhålla en minimumlön.

Detta kan jämföras med andra professioner, vilka har högre ersättning och bättre arbetstider.
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7.4. Rättigheter, trygghet och omvårdnad

Barns behov av rättigheter gestaltar sig olika. Kontaktpersonen menar att regelbundna besök

av professioner skapar trygghet för barn. Dessutom menar hon att detta är en fördel som en

barnby har i  förhållande till  familjehem. Samtidigt  kan detta ifrågasättas i  förhållande till

Sallnäs  och  Wiklunds  (2015:1)  studie  som  uppmärksammar  barns  och  familjers  rätt  till

integritet och privatliv. Om det ständigt finns professioner runt ett barn, som visserligen är där

för  att  trygga  behov,  kan  barnet  då  uppleva  en  ”normal”  familjeatmosfär  och  dessutom

utvecklas till att bli självständig? Sallnäs och Wiklund (2015:1) menar också det är svårt att

undersöka graden av kärlek, omtanke och trygghet (ibid). Dessa tre behov uppmärksammas

som grundläggande behov av professioner i denna studie. Även om Sallnäs och Wiklunds

(2015:1) studie utgår från svensk samhällsvård med fokus på familjehem, är det intressant att

ta i beaktande om dessa behov kan undersökas i en barnby. Troligt är att det skulle vara svårt

att mäta denna typ av behov oavsett intervention eftersom dessa behov är svåra att granska.

Dumaret (1988:268) uppmärksammar i sin studie att stabilitet kan finnas i barnbyar och

att dessa kan ge en permanent familjesituation. Socialarbetaren på akutkriscentret bekräftar

delvis detta då han menar att stabilitet är det viktigaste behovet i ett barns liv. Samtidigt menar

han i motsats till Dumaret (1988:268), att ett familjehem som fungerar över lång tid erbjuder

en stabilitet för ett barn, vilket han menar att en barnby inte kan göra då professioner lämnar

till följd av barnbyars stora omsättning av personal. I kontrast till Socialarbetarens tes, berättar

Barngruppsledaren att hon arbetat en längre tid på barnbyn och att hon idag bor på platsen

tillsammans med sin egen familj. I Frimpong Mansos (2012:347) studie uttrycker barn att det

är  en  SOS-mamma  som  bäst  svarar  för  barns  behov  i  livet.  Detta  kan  förstås,  då

Barngruppsledaren i denna studie berättar att hennes roll är att vara en sorts förälder och att

barnen ofta vänder sig till henne, trots att hon inte har terapeutiska samtal. Utifrån detta skulle

trygghet i form av stabilitet kunna vara beroende av varje situation och intervention.

Barnen  i  Frimpong  Mansos  (2012:350)  studie  kritiserar  avsaknaden  av  kulturell

kunskap om samhället utanför barnbyn liksom ett bristande socialt nätverk utanför byn. Detta

motsäger  resultatet  i  denna  studie.  Socialarbetaren  menar  att  barnbyn  aldrig  försöker  att

ersätta föräldrar  eller  den rättighet barnen har till  kontakt med föräldrar,  samt att kontakt

bland annat sker genom regelbunden telefonkontakt. Kontaktpersonen bekräftar också att barn

har möjlighet till att göra besök utanför barnbyn. Att veta huruvida barnen upplever kulturell

kunskap om det israeliska samhället går inte att ta reda på inom ramarna för denna studie, då

barn inte utgör en del av undersökningen. Under observationer i studien så uppmärksammades

dock att israeliska skolungdomar liksom andra samhällsgrupper veckovis besöker barnbyn.
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Detta skulle kunna förstås som en möjlighet till barnbysbarnen att knyta an till det israeliska

samhället.  Barnbyns  intention  är  också  att  regelbundet  göra  större  utflykter,  vilket  skulle

kunna minimera barns känsla av utanförskap.

8. Sammanfattning och slutdiskussion

I en modern välfärdsstat kan välfärdsbehov, objektiva och subjektiva behov urskiljas. I denna

studie har det undersökts med vilka metoder professioner på en barnby i Israel tryggar barns

grundläggande behov och hur barns behov av rättigheter, trygghet och omvårdnad kan förstås.

Professionernas metoder för att trygga barns behov är av skiftande karaktär. Å ena sidan kan

metoder för att trygga barns objektiva behov vara det direkta som barnbyn erbjuder och som

de är skyldiga att trygga enligt israelisk lag eller enligt barnkonventionen, så som bostad, mat

och  utbildning.  Å  andra  sidan  kan  metoder  för  att  trygga  subjektiva  behov  vara

terapisessioner,  stabilitet,  materiella  gåvor  vid  högtider  och  att  få  ett  emotionellt  behov

tillgodosett. Dessa metoder är en grund för hur professioner på barnbyn ser på barns behov av

rättigheter, trygghet och omvårdnad. Socialarbetaren såväl som Engelskläraren menar att en

rättighet är att barns bästa alltid ska genomsyra val av metoder. Barns rättigheter gestaltas

även då barnen har rätt till kontakt med sin ursprungsfamilj. Trygghet och omvårdnad innebär

enligt professionerna bland annat att barn ska få uppleva kärlek, att bli sedda men också få

objektiva behov i form av bostad och utbildning tryggat. Barnbyn som samhällsvård ges i en

institutionell  och  kollektiv  miljö.  Detta  blir  tydligt  utifrån  olika  aspekter  så  som

boendeformen, förfogandet av egna tillgångar och professioners kollektiva metoder i form av

gruppterapi  och  uppfostran.  Hasenfelds  (1983:5)  teori  om  människobehandlande

organisationer  synliggörs  i  barnbyns  organisationsform.  People-processing  technologies

uppmärksammas  på  akutkriscentret  där  barn  utreds  och  får  vissa  stämplingar.  People-

sustaining technologies  förklarar skolans specialinriktade arbete och det särskilda stöd som

ges.  People-changing  technologies  genomsyrar  barnbyns  vision  då  barnbyn  genom

förändringar, metoder och interventioner vill förbättra barns liv. 

Barnbyn i denna studie har en religiös och en kollektiv prägel. Min upplevelse genom

observationer av Israel och landets kultur är att det är ett land där kollektiv prägel är etablerat

i samhället och där religionen är normaliserad. Exempelvis tillhör, oavsett grad av tro och

religionsutövande, högtider som Shabbat vardagen, vilket blir tydligt då butiker är stängda

liksom att kollektivtrafiken upphör under shabbaten. Den religiösa prägeln som barnbyn har

ligger till grund för byns arbete då den fordrar att vissa klädkoder samt seder efterföljs av barn

och professioner. Religionen blir också tydlig vid högtider då barnbyn uppmärksammar och
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gör en stor uppståndelse kring dem, något som professionerna menar utgör ett behov av att

uppleva någonting positivt, tillhöra en gemenskap och känna samhörighet med landets kultur.

Utövandet av religionen i sig är inte en grund för att erhålla stöd och hjälp på barnbyn, men

religionens prägel synliggörs på olika sätt och ett barn får från början ingen placering i byn

om det finns motsättningar mot religionen. Den kollektiva prägeln som barnbyn har liksom

barnbyar  generellt  i  Israel,  kan ha sina rötter  i  det  kollektiva kibbutzsamhället.  Även om

kibbutzsamhället inte lever kvar i samma omfattning som tidigare, är det ett historiskt bidrag

som kan förstå utvecklandet av dagens israeliska samhällsvård då det finns likheter mellan

kibbutzernas syn på barnuppfostran och dagens barnbyar. Möjligt är att det är den kollektiva

samhällssynen och rådande normen som gör att barnbyar fungerar i Israel. Samtidigt ställer

jag  mig  frågande  till  huruvida  barnbyar  hade  kunnat  fungera  i  Sverige.  Den  vanligaste

placeringsformen i Sverige är familjehem. För att relatera tillbaka till  Socialarbetaren som

menar att familjehem är en bra lösning om de fungerar, är jag beredd att hålla med hans

resonemang. Samtidigt uttrycker tidigare forskning att familjehem inte alltid fungerar, att det

kan  leda  till  instabilitet  och  uppbrott,  vilket  är  allvarliga  konsekvenser  för  barn  (Skoog

2013:4).  Barn  är  en  av  de  mest  utsatta  grupperna  i  samhället  och  där  misstag  leder  till

allvarliga  konsekvenser.  Fungerar  inte  familjehem för  varenda  barn  eller  felfritt,  bör  nya

tankesätt uppmärksammas. Så skulle barnbyar kunna fungera i Sverige? Denna fråga går inte

att  besvara  enbart  genom denna  studie,  men  utifrån  den  nyorientering  som denna  studie

erbjuder i form av en ökad förståelse kring interventionen barnby, så kan frågan åtminstone

diskuteras. Kanske kan barnbyar inte verka i Sverige med samma utformning som i Israel

eftersom de svenska och israeliska kulturerna skiljer sig åt. Med svenska infallsvinklar skulle

barnbyar dock kunna vara en skyndsam och stabil lösning i Sverige för barn som behöver

samhällsvård, då den erbjuder daglig kontakt med utbildade professioner, ett samlat nätverk

och  en  ständigt  granskad  miljö.  Den  här  studien  har  inte  uppmärksammat  den  rådande

situationen i Sverige, där många ensamkommande flyktingbarn strömmar in till landet och

som är i behov av samhällsvård. Trots att ämnet utgör ett annat, kan jag inte låta bli att tro att

barnbyar, som tar emot över 250-300 barn, är en snabb och effektiv lösning för en rådande

och på många sätt problematisk situation. Barnbyar erbjuder trygghet för barn då det dagligen

finns professioner som kretsar runt barn och som kan trygga behov av stabilitet, tillgänglighet

och stöd. Kanske är detta ett grundläggande behov som samhällsvårdande barn behöver få

tryggat? Kanske är det bra för ett barn att ha andra barn i liknande situation runt omkring sig

för att inte uppleva ensamhet i hanterandet av den egna livssituationen. Kanske kan ett barns

omedelbara känsla av utanförskap, vilket kan vara en konsekvens av samhällsvård, minskas

om barnet går i  en skola med barn i  liknande situation? Samtidigt  skulle barnbyar kunna
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utgöra en konsekvens av bristande integrering i samhället då all vård och alla metoder är

samlade  på  en  plats.  Bettelheims  (1975:219)  aspekter  av  att  kollektiv  uppfostran  skapar

trygghet, stöd och jämlikhet sammanfattar i mitt tycke interventionen barnby. 

Barnbyns ideella verkan medför en nackdel av att barn kan bli negativt påverkade av

kostnaden för metoder och interventioner, vilket i sin tur kan påverka hur det individuella

behovet tryggas. Professioner har dessutom olika utbildningar, vissa är högutbildande andra

saknar eftergymnasial utbildning. Samtidigt som att utbildning kan förespråkas, då utbildning

kan  säkerställa  en  viss  kvalitet  på  utövandet  av  metoder,  en  viss  kunskap  och  ett  visst

professionellt bemötande, finner jag det värt att också lyfta de professioner i barnbyn som

anses vara lågutbildade. Många behov tryggas genom barngruppsledare. Kanske är det just

professioners individuella förutsättning som är den största metodiska tillgången på barnbyn?

Detta  kan  jämföras  med  familjehem  där  familjehemsföräldrarna  inte  nödvändigtvis  har

professionell  utbildning.  De  metoder  och  behov  som  professioner  i  denna  studie

uppmärksammar snarare än utbildning, är professioners kompetens till att låta barn få uppleva

kärlek, vuxnas tillgänglighet och att någon bryr sig om dem.

I  mitt  material  saknar  jag  professioners  åsikter  av  evidensbaserad  praktik  (EBP).  I

framtida studier om barnbyar skulle detta vara intressant att lyfta då denna metod genomsyrar

mycket arbete i Sverige. Detta är något jag i efterhand önskat att jag utvecklats då det finns

delade meningar om metoden. EBP innebär å ena sidan en metod som är kvalitetssäkrad enligt

forskning  samt  vilken  kan  erbjuda  standardiserade  metoder.  Å  andra  sidan  är  en  kritisk

dimension av EBP i socialt arbete, att varje individ, socialarbetare samt varje relation är olik

och unik, vilket kan medföra att EBP inte utgör den bästa metoden. Kan en lösning fungera

för alla individer eller behöver alla individer olika lösningar?

Slutligen  finner  jag  inte  barnbyar  och  institutionella  placeringar  som  någonting

främmande i den svenska historien och i dagens Sverige. Kollektiva metoder och barnbyn Skå

är historiska bidrag som också skulle kunna uppmärksammas och vidareutvecklas i framtida

studier. Samtidigt kan beaktas att det sker institutionella vård- och behandlingsformer i dagens

Sverige, även om det sker i mindre utsträckning och med avsevärt mindre antal brukare än i

Israel.  Exempelvis  HVB,  behandlingshem,  SIS-institutioner,  gruppboenden  och  särskilda

boenden. Även om svenska metoder ofta försöker avveckla institutionsvård, kanske denna

form av vård skulle vara värd att uppmärksamma och vidareutveckla på nytt i  en rådande

debatt om samhällsvård.
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Bilaga 1 – Information Letter

xxxx-xx-xx

School of Social Work

Linnaeus University

Dear Sir or Madam,

My name is Anneli Geffen and I study social work at Linnaeus University, in Sweden. 

Currently, I am working on a thesis to understand alternatives to Swedish social care. The 

intervention that Sweden mostly supply is foster homes. Therefore, I found it interesting to 

understand how a children's village works. I am here at XXXX XXXX to understand how a 

children's village in Israel is working to take care of a child's basic needs. 

I would really appreciate, if you would agree to attend in an interview about XXXX XXXX 

and your work. Your participation is completely voluntary and you can withdraw your 

participation at any time. I will record the interview to increase the reliability of my study, but 

the information will be handled with maximal confidentiality and your anonymity is 

guaranteed. The information will not be used in any other study and the information will also 

be obliterated when my thesis is finished. I will publish my thesis in an academic database in 

Sweden.

I am truly thankful, if you would help me. 

Kind regards,

Anneli Geffen

ag222pt@student.lnu.se

Supervisor:

jesper.johansson@lnu.se
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Bilaga 2 – Interview Guide

About Swedish social care

In Sweden we use an individual-oriented approach for children in out of home care. The 

intervention that Sweden mostly supplies is foster homes. This intervention requires a lot of 

prospective foster homes. Sometimes it is hard to find good foster homes and research 

indicates that this kind of intervention can have a negative effect on children. In my thesis I 

intend to understand alternatives to Swedish social care. The objective is to understand how a 

children's village in Israel handles children in care. My purpose in this thesis is to interview 

you about three main questions which represent your practical work.

Interview guide

Organizational work

-What's your profession? 

-For how long have you been working at XXXX XXXX? 

-Can you tell me about the organization? 

Möjlig utgångspunkt 

-Why have you chosen to organize the care of the children in this way?

Legal certainty for children

-How do you assure the quality of your work? (Does any administrative authority review your 

organization?)

-Do you have experience in working with children in care, with other approaches?

-Is there anything you would like to improve in your organization?
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Children's needs as stated in the UN Convention on the Rights of the Child.

Israel has, like Sweden, signed and pledged to follow the provisions contained in the UN 

Convention on the Rights of the Child.  

-Do you have any particular methods for children's needs of rights, feelings, security and 

care? (If yes, can you describe them?) 

Möjlig utgångspunkt

-How do you work with the care of the children?  

-What laws do you need to adhere to in your work with children's needs?

-Are there any fundamental values and policies in your work with the children? 

Children's basic needs at a Children's Village

-How would you describe children's basic needs? 

-How do you in your work handle this kind of needs? 

Möjlig utgångspunkt

-What methods do you use to handle children's health and care?

-How do you deal with children's needs in terms of emotions and behavior? 

-Are there any advantages or disadvantages with the methods you use?

Möjlig utgångspunkt

-Do you have different ways to handle children's needs by group and by

      individual?

-Do you feel that there are any difficulties with working with children's needs 

with a collective approach, i.e. in large groups? (Compared to foster home, etc.)
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