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FÖRORD

Att skriva C-uppsats samtidigt som man arbetar heltid och har familjeliv visade det sig vara

en tuff utmaning. Men vårt brinnande intresse för uppsatsens ämne och forsknings område

gjorde denna resa möjlig. Med detta riktar vi ett varmt tack till alla som har medverkat till att

denna uppsats varit möjlig att genomföra. Ett stort tack till er alla informanter som har öppnat

er för oss och berättat om era yrkeserfarenheter i arbetet med ensamkommande barn, utan er

skulle denna uppsats inte ha blivit av. Vi tackar också våra arbetskollegor, vår chef och våra

familjer som tålmodigt accepterat vårt skrivande och såg ett värde i vår studie. Sist men inte

minst tackar vi vår handledare Mats Sundin som har visat stort intresse för vårt val av ämne

och med sin energi och engagemang har inspirerat oss i uppsatsskrivandet.

Gävle, september 2012

Shne Pishnemaz & Carina Qvarnsved



ABSTRACT

Aim of the study was to examine which socialization tools use the staff of municipal HVB

(Home for the care or accommodation) for unaccompanied children, and find out if the staff

uses power by labeling unaccompanied children as deviants. We conducted eight semi-

structured interviews with personnel in five different municipal HVB for unaccompanied

children. The results were analyzed based on symbolic interactions perspective, socializations

theory, power theory, labeling theory and the theory of stigma. Results showed that

socializations work can largely be better at socialize children in a positive way. Four

socializations tools were identified: 1) policies and plans 2) language, 3) the response of

everyday life and the staff's attitude 4) the transfer of norms and values. We found that HVB

for unaccompanied children have great quality deficiencies. We also found that power and

stigmatization occurs within HVB for unaccompanied children in order to shape children by

establishing what is normal / abnormal, desirable / undesirable in housing. New social norms,

values and brand new life condition makes the children feel the staff's repeated insistence on

their behavior and personal characteristics. Not to comply with standards is seen as an outlier

and the staff represents the child's peculiarity that derogation. Kids go through a process that

ends in a way of thinking about the permanent derogation, which included the children

himself and those around him. In this context, we could assign the personnel with pressure

allows the children a negative view of themselves. We also found a positive aspect with the

result that there are staffs that are aware of the deficiencies and to better take care of

unaccompanied children in HVB as well as striving to improve the situational of HVB, to call

for the need to build up the skills among staff. Informants feel that staffs need specialized

training in order to respond to the children in a professional manner. All informants stated that

staffs need special training to respond to children in a professional manner.

Keywords: unaccompanied children, HVB, labeling, stigma, socialization and power.



SAMMANFATTNING

Syfte med undersökningen var att undersöka vilka socialisationsverktyg använder personalen

vid kommunala HVB (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn, samt ta reda på

om personalen använder makt genom att stämpla ensamkommande barn som avvikare. Vi

genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med personal inom fem olika kommunala HVB

för ensamkommande barn. Resultatet analyserades med utgångspunkt i symbolisk

interaktionistiskt perspektiv, socialisationsteorin, maktteori samt stämplingsteorin. Resultat

visade att socialisationsarbetet kan i hög grad bli bättre på att socialisera barnen på ett positivt

sätt. Fyra socialisationsverktyg identifierades: 1) riktlinjer och handlingsplaner 2) språket 3)

bemötandet i vardagen och personalens attityd 4) att överföra normer och värderingar. Vi fann

att HVB för ensamkommande barn har stora kvalitetsbrister. Vi konstaterade också att makt

och stämpling förekommer inom HVB för ensamkommande barn i syfte att forma barnen

genom att det fastställs vad som är normalt/onormalt, önskvärt/icke önskvärt inom boendet.

Nya sociala normer, värderingar och helt nya livsvillkor gör att barnen känner personalens

upprepade påtryckningar om deras uppträdande och personlig egenskaper. Att inte rätta sig

efter normerna ses som en avvikare och personalen betecknar barnets egenhet som avvikelse.

Barnen går igenom en process som upphör i ett tankesätt om bestående avvikelse, som

inkluderas av barnen själv och dem som omger honom. I detta sammanhang kunde vi koppla

hur personalen med påtryckningar möjliggör för barnen ett negativt synsätt på sig själva. Vi

fann också en positiv aspekt med resultatet och det är att det finns personal som är medvetna

om bristerna och vill bättre ta hand om ensamkommande barnen inom boendena samt strävar

efter att förbättra arbets siuationen på boendena genom att efterlysa behovet att bygga upp

kompetensen bland personalen. Informanterna upplever att personalen behöver specialinriktad

utbildning för att kunna bemöta barnen på ett professionellt sätt.

Sökord: ensamkommande barn, HVB, stämpling, stigma, socialisation och makt.
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1 UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Årligen tar Sverige emot över 2000 barn utan medföljande förälder eller annan legal

vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Majoriteten är pojkar mellan 14-17 år och

16 procent är flickor (Migrationsverket 2012). Barnen kommer för det mesta från länder som

Afghanistan och Somalia (Migrationsverket). Enligt Migrationsverkets rapport september

2012, har 2113 barn sökt sig till Sverige till och med den sista augusti 2012 (ibid.). Enligt nya

prognoser pekar siffrorna uppåt och antalet kommer att öka från 2500 till 3400 för 2012 och

3500 för 2013 (ibid.). När barnen kommer till Sverige placerar Migrationsverket dem på

transitboenden benämningen syftar på att det är bara är ”transit” ett det vill säga tänkt som ett

kortvarigt boende, två till tre dagar i ankomstkommunerna. (Fälldin& Strand 2010:99)

Migrationsverket slussar vidare barnen till kommuner med överenskommelser om mottagande

för placering på HVB (Hem för vård eller boende). 1 september 2012 väntade 434 barn på att

bli kommunplacerade (Migrationsverket 2012) HVB verksamheter för ensamkommande barn

ska vara tillämpade enligt bestämmelser i Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter

(Migrationsverket 2011:5). Eftersom antalet flyktingbarn ökar kraftigt, ökar också behovet av

fler HVB. Detta har gjort att många boenden öppnats i privat regi runt om i landet. Det är

flera myndigheter som delar på ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. Dessa är

Migrationsverket, kommunerna, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Landstingen. År 2005

tillämpades lagen i föräldrabalken, lagen innehåller numrera bestämmelser om god man för

ensamkommande barn (Lag 2005:429). Juli 2006 ändrades lagen även i syfte att förbättra

mottagandet av ensamkommande barn. Lagändringen innebar att kommunerna skulle ansvara

för de ensamkommande barnen (Migrationsverket 2011:3). Till uppdraget hör placering i

lämpligt boende och tillgodose barnens behov när det gäller hälsa, utbildning, känslo- och

beteendemässig utveckling, barnens identitet samt familj och sociala relationer, social

förmåga och förmågan att klara sig själv (Socialstyrelsen 2006:27). I vår studie har vi valt att

lägga fokus på kommunala HVB.

1.1 Bakgrund
Sverige har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Under andra världskriget

evakuerades 70 000 finska barn till Sverige (Lagnebro 1994). Under 1990 talet anlände

tusentals ensamkommande barn från forna Jugoslavien till Sverige. Ensamkommande barns

flyktingskap är ofta kantad av svåra och traumatiska situationer som omfattar sorg, förluster

och separationer från sina trygga sociala sammanhang. De har levt i krig och väpnade
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konflikter kanske under hela sina liv till exempel barnen från Afghanistan där landet har varit

i krig i mer än trettio år nu. Många barn kommer också från fattigdom och svåra

familjeförhållanden. Ankomsten till Sverige innebär andra problem som de ska brottas med

som till exempel att lära sig nytt språk, orientera sig i det nya samhället och förstå hur

vardagen fungerar samt det viktigaste att knyta an till nya människor. Allwood och Franzen

(2000:55) skriver att snabba sociala förändringar som trauma och diskriminering kan utgöra

allvarliga påfrestningar på individen. Detta är särskilt vanligt för individer som kommer från

kulturer som skiljer sig väsentligt från kulturen i det nya landet. Bemötandet av en människa

är avgörande för hur denna hanterar erfarenheterna i det nya landet(ibid). Att arbeta med

ensamkommande barn är mycket komplext och kräver kompetent personal som kan tillgodose

barnens behov. Men den viktigaste utmaningen är bemötandet i vardagen och skapandet av en

trygg och trovärdig relation till barnet och förståelsen för dennes känslomässiga värld. Barnen

har rätt att bli behandlade som andra barn i Sverige och får inte utsättas för diskriminering

eller andra orättvisor. Till skillnad från svenska barn, enligt vår mening, behöver

ensamkommande barn nödvändiga insatser för att socialiseras i samhället. Barnen behöver

grundläggande kunskaper om det nya samhället för att kunna anpassa sig till de nya sociala

normerna och värderingarna.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur HVB personalen bemöter ensamkommande barn

under socialisationsprocessen. Studien söker besvara följande frågor:

1. Vilka socialisationsverktyg använder personalen vid HVB för ensamkommande

flyktingbarn?

2. Utövar personalen makt genom att stämpla ensamkommande barnen som avvikare?

1.3 Koppling till sociologi och socialt arbete
Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar människan som social varelse (Giddens

2007:23). Mänskliga grupper och samspelet mellan dessa och gruppens inflytande på

individens beteende är centrala frågor för sociologi. Således omfattar sociologi allt ifrån

globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen

(ibid.). Med en konstant ökning av antalet ensamkommande barn under de närmaste åren

(Migrationsverket 2012) ökar enligt vår mening också behovet av att ha många socialarbetare

som ska arbeta gentemot denna grupp. Det vill säga personalen vid HVB som socialiserar

ensamkommande barn till att bli självständiga samhällsmedlemmar. Således anser vi att vår
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studie har betydelse inom socialt arbete. Socialt arbete handlar om socialförändring,

problemlösning, mänskliga relationer och människors välbefinnande (Meeuwisse m.fl.

2006:45).

1.4 Uppsatsens disposition
Avsnitt ett inleder presentationen av vårt undersökningsområde, dess bakgrund samt studiens

syfte och två nämnda huvudfrågor samt koppling till sociologi och socialt arbete, avgränsning

samt begreppsförklaringar. I avsnitt två presenteras tidigare forskning inom området. I avsnitt

tre presenteras studiens teoretiska tolkningsram. Avsnitt fyra innehåller metod och empiri. I

avsnitt fem redovisas studiens resultat och analys. Det sjätte avsnittet innehåller diskussion

och svar på syfte och frågeställningar samt förslag på möjliga tolkningar av resultatet.

Avsnittet avslutas med metoddiskussion, förslag på fortsatta studier samt författarnas egna

reflektion. Det sjunde och sista avsnittet innehåller referenser, bilagor, missivbrev och

intervjuguide.

1.5 Avgränsningar
Föreliggande uppsats behandlar enbart ämnet socialisation, stämpling och makt inom

kommunala HVB för ensamkommande barn. Vi avgränsar oss till att endast göra intervjuer

med personal som arbetar med ensamkommande barn på HVB. Uppsatsen innehåller alltså

inte intervjuer med ensamkommande barn. Detta dels av etiska skäl då barnens gode man eller

särskild förordnad vårdnadshavare måste ge samtycke till intervjuer samt dels av praktiska

skäl då ensamkommande barn inte behärskar svenska språket måste tolk användas för att

genomföra en korrekt kvalitativ intervju. Studiens analys utgår från personalens egna

upplevelser i bemötandet av ensamkommande barn inom boendet. Totalt berör studien fem

HVB i ett mellansvenskt län.

1.6 Begreppsförklaringar
• Ensamkommande barn: Personer under 18 år som söker asyl i Sverige utan föräldrar eller

vårdnadshavare (Migrationsverket 2011:4). Här ifrån väljer vi att systematisk använda ordet

ensamkommande barn eller barn, vilket är den juridiska benämningen, i hela uppsatsen istället

för ordet ungdomar som våra informanter använder.

• PUT: Beslut om permanent uppehållstillstånd som utfärdas av Migrationsverket i form av ett

besked på asylutredning. Personer som får PUT får stanna i Sverige och har rätt till arbete,

utbildning, sjukvård etc. (http://www.migrationsverket.se)
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• HVB: Hem för vård eller boende enligt bestämmelser i socialtjänstlagen samt

socialstyrelsens föreskrifter (Migrationsverket 2011:5)

• God man: Enligt Lag (2005:429) om ett barn vid ankomsten till Sverige är skilt från båda

sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,

skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndare ställe

ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

• SFV: Enligt Lag (2005:429) om ett barn beviljas uppehållstillstånd, skall socialnämnden i

den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt

förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det.

Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att förutsättningar för en sådan talan

eller anmälan föreligger.

• Socialisationsprocessen: ett sociologiskt begrepp som beskriver en process varigenom

individer blir medlemmar av samhället (Berger & Luckmann 2003:154).

• Stämpling/ Stigma: En individ som stämplas som avvikare av omgivningen (Becker

2011:24f). Personen avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Personen har

stigma (Goffman 2011:10 ff )

2 TIDIGARE FORSKNING
Forskning inom vårt valda område socialisation och stämpling inom HVB är begränsad. Vi

har dock hittat tidigare forskning och litteratur om ensamkommande barn, med fokus på

omsorg, som vi betraktar som stöd i vår egen empiriska studie. Vi har tagit exempelvis med

de styrdokument och riktlinjer från Socialstyrelsen som vi anser vara relevant för studiens

resultat.

2.1 Socialstyrelsens policy för HVB
2.1.1 BBIC
BBIC (barns behov i centrum) är ett system för handläggning och dokumentation i utredning,

planering och uppföljning (Socialstyrelsen 2006:15) som har utvecklats och anpassats till

svensk lag och praxis av Socialstyrelsen. Målet för BBIC är:

att stärka barnets ställning i den sociala barnavården i enlighet med
socialtjänstlagen och barnkonventionen. Förbättra samarbetet kring barnet med
familj, vårdgivare och professionellt nätverk. Skapa struktur och systematik i
arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp både på individ-
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och gruppnivå. Bidra till ökad kvalité och rättssäkerhet genom nationell
enhetlighet i utredning, planering och uppföljning. (ibid.)

Den forskning som ligger bakom BBIC är från England.. Efter omfattande kritik mot

familjehems - och institutionsvården under 1980-talet i England sökte man efter bättre

metoder för att säkra kvalitén i den sociala barnavården (Socialstyrelsen 2006:12). En grupp

forskare på uppdrag av regeringen startade ett stort forsknings- och utvecklingsprogram som

kallades Looking After Children System (LACS) (ibid.). I studien redovisades vilka faktorer

som kan bidra till barnens positiva utveckling. Forskarna hittade sju behovsområden; hälsa,

utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer,

social förmåga och sist förmågan att klara sig själv (ibid.). I Sverige började Socialstyrelsen

att pröva LACS vid årsskiftet 1995/96. Principen om barnets bästa innebär att varje beslut

som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. För

att barnet ska kunna utvecklas till väl fungerande och självständiga vuxna måste man förstå

barnets behov. De sju behovsområdena inom LACS bedömdes lika relevanta i Sverige och

därför enligt BBIC måste tillgodoses (2006:28). Socialtjänsten ska utveckla metoder för att

uppmuntra barn och unga till delaktighet och inflytande (2006:19). Barn är skyddsbehövande

och sårbara, det är viktigt att öka uppmärksamheten på barns här- och nu situation (ibid.). Det

är också viktigt att det finns en balans så att barn kan erbjudas större delaktighet utan att

tilldela dem alltför stort ansvar för sin livssituation (ibid.). Inom BBIC utgår man från

utvecklingsekologiskt perspektiv (2006:20f). Enligt detta synsätt sker barns utveckling i ett

sammanhang, i ett samspel och interaktion med olika faktorer i omgivningen (ibid.). Barnet

betraktas som ett aktivt subjekt i interaktion med sin omgivning. För att skapa sig en

uppfattning om barnet måste man därför beakta såväl barnets familjeförhållanden och uppväxt

miljö (ibid.). Därför måste alla insatser inom BBIC omfatta tre områden, barnets behov,

föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö (ibid.). Att implementera BBIC i HVB

verksamheter för ensamkommande barn är enligt vår mening en komplex uppgift (som

nämndes här ovan). Då ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare

förblir deras bakgrund, familj och uppväxtmiljö okända för socialtjänsten och personalen på

HVB. Detta kan vara en bidragande orsak till att HVB för ensamkommande barn har sämre

kvalité enligt Socialstyrelsens tillsyn för 2012 som behandlas nedan.
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2.1.2 Socialstyrelsens tillsyn
Socialstyrelsens tillsyn för 2012 omfattade 146 HVB för ensamkommande barn. Det framgår

att boenden för ensamkommande barn ska, på samma sätt som övriga HVB, planera för barnet

(2012:27f).

Barn och unga som vårdas på HVB-hem ska ha en plan för genomförandet av
de individuella stöd och behandlingsinsatserna (2012:28). Planen ger struktur
och tydlighet så att alla berörda vet hur insatserna ska genomföras, vem som
ansvarar för dem samt vilka mål som ska uppnås.(ibid.)

Socialstyrelsen granskade bland annat huruvida HVB verksamheterna uppfyller kraven på

genomförandeplan och barnens delaktighet i planen. Alla barn och unga har rätt att få

information och att vara delaktiga i hur vården och omsorgen planeras och följs upp. Resultat

från tillsynen visar att verksamheter som tar emot ensamkommande barn har genomgående

sämre kvalitet än andra HVB. Tillsynen visar att i 40 procent av HVB för ensamkommande

barn, barnen inte kände till sin genomförandeplan (2012:29). Verksamheterna var också

sämre när det gällde att ge barn och unga möjligheten att ha kontakt med sin socialsekreterare.

Brister fanns också i planeringen och genomförandet av insatserna. Andelen var 69 procent

jämfört med 80 procent för övriga HVB. Det fanns också skillnader gällande HVB

personalens insatser för att stödja ungdomarnas deltagande vid möten när deras vård planeras.

Enligt tillsynen får ensamkommande barn sämre stöd av personalen (ibid.). Personalens

förhållningssätt har stor betydelse över hur delaktig barnen vill vara i sin vård, skriver

Socialstyrelsen (ibid.). Övriga brister var kompetens och arbetssätt som innehåller otillåtna

skydds- och begränsningsåtgärder. Boende regler får inte innebära inskränkningar i

grundlagsskyddade fri-och rättigheter (ibid.). Integritetskränkande rutiner och ordningsregler

utan lagstöd får inte förekomma enligt Socialstyrelsen.

2.1.3 Viktiga faktorer för socialisation av ensamkommande barn
Marie Hessles (2009) rapport Ensamkommande men inte ensamma är en tioårs studie om

vuxna ensamkommande barns socialisation i Sverige. Hon tar upp viktiga faktorer som har

haft betydelse för socialisationsprocessen bland annat omsorgssituationen, fritiden, skolan,

utbildning och arbete (2009:46). Med socialisation menar Hessle:

socialisation handlar dels om överföring från en redan insocialiserad grupp av
människor och dels om en samkonstruktion mellan människor, ett skapande av
sociala betydelser. Individen befinner sig samtidigt i dessa två
socialiseringssystem. Det råder ett samspel mellan den socialisationskultur som
finns i ett samhälle och individens förmåga att socialisera in sig som individ.
Det är således fråga om en anpassning till rådande kontext men med
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möjligheter till nyskapande. Detta nyskapande kan utmana och på sikt även
förändra kontexten.  (Hessle 2009:46).

Ett skyddande kontaktnät har varit ett starkt stöd för barnen under deras socialisation (Hessle

2009). Kontakten med majoritetskulturen och viktiga personer som har varit inblandade i

deras liv bland annat boende personalen har varit viktiga för barnen. Även kontakten med sin

kultur och religion har haft betydelse för barnen. Studien visar också att under

socialisationsprocessen har barnen internaliserat de utmaningar och svårigheter som de mött i

Sverige, exempel är skolan och inlärningen av språket. Ogaret Aydogans (2010) studie

Betydelsefulla faktorer för ensamkommande barn framgår handlar om viktiga faktorer som

påverkar ensamkommande barns liv. Studien visar att svenska språket är en viktig faktor för

att lyckas i Sverige. Begripligheten ökar för barnet. Om barnet förstår vad som händer i

dennes liv kan barnet påverka sitt liv. En annan viktig faktor som visades var

boendeförhållandena i det nya landet. Att komma till ett nytt land och inte ha någon aning om

hur livet kommer att se ut från dag till dag skapar en oviss och ostabil tillvaro. Den tredje

faktorn som är viktig är tillgång till gott bemötande. Bristen på stöd, medkänsla, gott

bemötande, förståelse och uppföljningar kan leda till att det följer barnet negativt resten av

livet visar studien. Den fjärde faktorn är det sociala nätverkets stöd. Studien visar till exempel

på vikten av att ha fortsatt kontakt med släkt och vänner som tillhör samma etniska grupp.

Detta för att de får kärlek och trygghet genom att de pratar samma språk. Då de talar samma

språk kan de få svar på frågor som barnen funderar på i sin situation. Att få hjälp med att

förstå sitt sammanhang är viktigt (Aydogans 2010 :32).

2.1.4 Personalens roll och kompetens
Brendler-Lindqvist (2004) rapport Att möta de ensamkommande barnen handlar om

bemötandet av ensamkommande barn på boendet. Hon skriver att personal ska vara medveten

om de kulturella aspekternas betydelse och vikten av att vi tar emot barnen i det nya landet på

ett sätt som kan hjälpa dem att komma över sina traumatiska upplevelser, förluster och sorg.

Detta gör vi genom att ge dem möjlighet att rota sig på nytt, erbjuda en kontinuitet och

undvika nya uppbrott och separationer samt genom att tillsammans med barnet skapa ett

stabilt socialt sammanhang och genom att lyssna på barnet. Hon hävdar att: ”Mottagandet i

det nya landet är av största vikt ” (ibid.). Brendler-Lindqvist skriver att det sociala nätverket

som består av boendepersonalen, gode män, lärare och kompisar utgör en kompensation för

den brist på stöd från föräldrar och familj som ensamkommande barn inte har.  De

signifikanta personerna i det nya sociala nätverket blir barnets psykologiska ”kryckor”
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(2004:36). Brendler- Lindqvist tar upp tre faser som personalen konfronteras med i arbetet

med barnen: språk, kultur och trauman (2004:45). Det är viktigt för barnen att tala sitt eget

språk och därför måste personalen använda kompetenta tolkar i samtal med barnen. De

kulturella skillnaderna mellan barnen och personalen är stora och kan upplevas förvirrande av

båda. Barnen brottas med olika värderingar och attityder i sökandet efter sin egen identitet.

Den tredje fasen är det psykologiska motståndet som finns mot att lyssna på och förstå de

traumatiska erfarenheter som många ensamkommande barn bär på. En del personal kan känna

hjälplöshet och maktlöshet och en del kan reagera med förnekande av det som barnen

uttrycker som ett psykologiskt försvar mot egna känslor (ibid.). Regeringens utredare Sören

Häggroths (2010) utredning Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande

asylsökande barn, analyserar hur mottagandet av ensamkommande barn kan förändras så att

det blir hållbart, värdigt och ger barn och unga som får uppehållstillstånd en bra möjlighet att

etablera sig i Sverige. 2010 har Barnombudsmannen träffat ett antal ensamkommande barn

som bor på gruppboenden i anvisningskommuner. Barnen har berättat om hur de upplever

mottagandet. Efter dessa möten har Barnombudsmannen bland annat konstaterat att många

ensamkommande asylsökande barn känner sig oerhört ensamma och upplever ett stort

utanförskap, både under asylprocessen och efter att de har fått ett beslut från

Migrationsverket. Viktiga faktorer som Häggroth lyfter i rapporten är att bygga upp den egna

kompetensen bland personal på boendet för att bättre ta hand om ensamkommande barn.

Häggroth föreslår följande:

Det bör tas fram en handbok för hur aktörer inom kommunen, i första hand
socialsekreterare, boendepersonal och gode män ska möta och ta emot
ensamkommande barn (Häggroth 2010:8).

3 TEORETISK TOLKNINGSRAMAR
Genom att studera personalens socialisering av ensamkommande barn, grundas analysverktyg

för denna uppsats utifrån sociologiska och socialpsykologiskt perspektiv. Detta byggs utifrån

Trost och Levins (2003) symbolisk interaktionism, Berger och Luckmanns (2003)

socialisationsteori, Howard Beckers (2011) och Erwing Goffmans (2011) stämplingsteori och

teori om stigmatisering och sist Michel Foucaults (2003) och Johan Asplunds (1987)

maktteori respektive mikromaktteori. Symbolisk interaktionism valdes för att komplettera

socialisationsteorin och stämplingsteorin för att förstå hur samspelet mellan människor sker.

Stämplingsteori och maktteori hjälper oss att ta reda på om personal som aktör utövar makt

för att stämpla ensamkommande barnen som avvikare.
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3.1 Symbolisk interaktionism
Trost och Levin (2010:11f) skriver i sin bok Att förstå vardagen att symbolisk interaktionism

är ett central perspektiv inom sociologi, socialpsykologin och socialt arbete för att studera och

förstå mänskligt gruppliv och mänskligt beteende. Enligt författarna kan symbolisk

interaktionism användas dels som ett allmänt teoretiskt synsätt för att studera samhället och

dess grupper och dels som teori för socialisationsprocessen. Trost och Levin (2010:71) lyfter

bland annat Cooley och Meads tankar om socialisationsprocessen och hur vi skapar och

förändrar vår sociala verklighet genom våra handlingar och aktiva beteenden (ibid.).

Enligt detta synsätt är vi människor sociala varelser som handlar för att lösa och hantera

praktiska problem som vi möter i vardagen. På så sätt ändrar vi vår sociala verklighet

kontinuerligt. Grundstenarna inom symbolisk interaktion är: definitionen av situationen,

social interaktion, symboler, människan är aktiv och vi beter oss i nuet (2010:12–21). Vårt

sociala beteende är en process av interaktion och kommunikation med varandra (2010:48f)

och är beroende av hur vi definierar en situation, detta innebär att till exempel om A tror att B

är sur så beter A sig därefter. Men vi kan hela tiden omdefiniera situationen och därmed ändra

uppfattning och beteende. I bemötandet mellan A och B ryms också symboler som

kroppsspråk, tontal och ordval som blir avgörande för konsekvensen av bemötandet. Med

hjälp av att gester och kroppsspråk interagerar med varandra och när en gest får samma

mening för båda aktörerna blir den en signifikant symbol (ibid.). Symboler är ett slags

kollektivt tecken som är meningsfulla för alla berörda i ett socialt sammanhang (2010:144

fff). En symbol är inte meningsfull om inte andra menar detsamma, utan en symbol ska vara

signifikant alltså så väl sändaren som mottagaren skall avse detsamma och det hela ska vara

avsiktligt (ibid.). Till exempel en blinkning med ena ögat är symbolen för att visa samförstånd

eller att flirta (ibid.). Ett annat exempel är språket. Det språk vi talar är vår vanligaste och

mest uppenbara symbol som vi handskas med och som vi använder oss av i vår interaktion

med andra. Våra ord och handlingar är symboler som vi använder för att tala om för andra vad

vi gör, vad vi vill, vad vi kan, vad vi tror, vad vi känner och vilka avsikter vi har (2010:161).

Trust och Levin (2010:114f) beskriver betydelsen av kommunikation för människans

identitetsutveckling, de skriver att kommunikation är social interaktion och en förutsättning

för utvecklingen av vår identitet. En förutsättning för social interaktion är att vi har förmågan

att empatisera vilket betyder att vi kan sätta oss in i hur andra människor tänker och känner.

Utan det skulle ingen social interaktion förekomma. När vi inte förstår vad en annan människa

säger eller gör har vi inte heller kunnat eller velat empatisera exempelvis när den andra talar
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ett främmande språk. Därför det är viktigt att människan har rätten att tala öppet och fritt.

Under hela socialisationsprocessen (som behandlas nedan) har vi lärt oss en serie symboler,

vanor och normer som möjliggör hur vi skall definiera olika situationer samt hur vi ska bete

oss eller inte ska bete oss.

3.2 Socialisationsteori
Berger och Luckmanns (2003) teori i boken kunskapssociologi utgår från människans

livsvärld i vardagen. De använder tre sammanhängande nyckelbegrepp i

socialisationsprocessen som förklaring för hur människor etablerar och reproducerar sin

sociala struktur. Dessa är objektifiering, internalisering och externalisering (2003:77f). De

skriver att utifrån hur vi handlar och tänker skapar vi vår sociala verklighet, en

vardagsverklighet. Samhället upplevs som en objektiv verklighet, en social struktur som vi

föds in i och formas av (2003:65). Vi tar denna verklighet för given och ifrågasätter den inte

(2003:35). Vi tar över denna värld i vilken andra redan lever i genom att vi internaliserar all

kunskap vi får om den. På så sätt blir verkligheten en inre verklighet, vår subjektiva verklighet

som vi använder i vår tur för att forma samhället och sociala beteende med, det vill säga vi

externaliserar oss (2003:68) och överför våra kunskaper och erfarenheter till nästa generation.

Vad som är verkligt skiljer sig åt och beror på i vilket samhälle man hör hemma. Det betyder

exempelvis att den verklighet ett svensk barn lever i skiljer sig från den verklighet ett

ensamkommande barn lever i. För att bli en del av samhället måste människan genomgå en

socialisationsprocess för att förvärva normer, värderingar, attityder och kunskaper (2003:154–

160). Socialisationsprocessen innehåller primär och sekundär socialisation. Primär

socialisation är den första socialisation vi genomgår i barndomen, den formar oss till

medlemmar av samhället. Den primära socialisationen är mycket viktig och utgör grunden för

den senare socialisationen. Här har betydelsefulla personer kallad signifikanta andra (ibid.)

exempelvis föräldrar en avgörande roll. Genom signifikanta andra går vi igenom en

inlärningsprocess vilket är starkt känslomässigt laddade till signifikanta andra (ibid.). Vi

identifierar oss med signifikanta andra genom att internalisera det vill säga överta signifikanta

andras roller och attityder och gör dem till våra egna. Detta innebär att vi övertar den värld

andra lever i och delar samma upplevelse som andra och på så sätt blir världen meningsfull.

Det som specifikt internaliseras under primär socialisation är språket. Med språkets hjälp

internaliserar vi olika motivations och tolkningsscheman som är socialt definierade (ibid.).

Under den primära socialisationen konstrueras vår första värld och vi inte bara förlitar oss på

de signifikanta andra personligen utan också på deras definitioner av situationen (2003:160).
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Vid internaliseringen av normer sker en fortgående utveckling. Ju fler människor som delar

vår verklighet desto mer kunskaper får vi om en mer vidgad verklighet vilket förändrar vår

syn på världen. Normen utvidgas och generaliseras, vi blir en del av allmänheten som i

princip innefattar hela samhället. Ett exempel är när vi lämnar vår första institution, vår familj

och börjar i skolan. Barnet tilldelas en identitet och en specifik plats i världen (Barnet blir en

elev). Berger och Luckmann kallar detta för generaliserade andre (2003:157). En sekundär

socialisation blir nödvändig då vi måste träna färdigheter så att vi kan fungera enligt

samhällets normer. Det innebär att andra människor, som inte är våra signifikanta andra, lär

oss nya kunskaper om samhället. Signifikanta andra ersätts av andra personer som fungerar

som kunskapsförmedlare som t.ex. lärare eller i detta sammanhang personalen på HVB. Den

sekundära socialisationen präglas av interaktionen mellan oss och samhället på ett dialektiskt

sätt då vi redan skapat en stark jag -uppfattning och internaliserat en verklighet som har en

tendens att leva kvar (2003:164–167). Problemet här är överensstämmelsen mellan det gamla

och den nya socialisationen. Här kan vi relatera till de ensamkommande barnen som är

socialiserade i andra samhällen och kulturer. Barnen måste socialiseras om på nytt och få

kunskaper om samhällets normer och värderingar för att bli samhällsmedlemmar i Sverige.

Personalen på HVB har en viktig roll som signifikanta andra som fungerar som

kunskapsförmedlare.

Språket utgör socialisationens viktigaste innehåll och dess viktigaste redskap (2003:157)

påstår Berger och Luckmann. De beskriver språkets betydelse för mänskligt samspel i

vardagslivet och menar att vardagslivet är det liv vi delar med våra medmänniskor med hjälp

av det språk vi talar. För att förstå vardagslivets verklighet så måste man förstå språket

(2003:51). Vi talar medan vi tänker; och när vi kommunicerar med andra så kan den vi talar

med höra det vi tänker, att vi båda hör vad vi säger i samma ögonblick, vilket möjliggör en

oavbruten ömsesidig kontakt med de subjektiva känslor vi båda hyser (ibid.). Språket är

tvingande och normgivande (2003:53) skriver författarna och menar att vid olika tillfällen

måste vi vara medvetna om vilka normer som gäller och välja korrekt tal. Om vi ska relatera

detta till ensamkommande barnen på HVB så skulle detta betyda att barnen måste vara

medvetna om att med personalen pratar man på svenska inte exempelvis på somaliska. Men

om personalen kan somaliska då blir somaliska en norm för korrekt tal som barnet eventuellt

väljer att använda i första hand. Berger och Luckmann (2003:43) använder begreppet

typifiering som hjälper oss att uppfatta och behandla andra människor. När vi interagerar med

vår omgivning och delar samma verklighet produceras typifieringar (ibid.). Begreppet



12

typifieringar lanserades av Schutz (Aakvaag 2011:86–88) som menade att de är som

bruksanvisningar som hjälper oss att förstå hur vi ska hantera olika situationer. Exempelvis

det typiska för en soffa är att man sitter i den. Att vi uppfattar världen som ordnad och

meningsfullt beror på att vi är utrustade med ett stort antal typer, ett kunskapslager, som har

byggts upp genom socialisation och tidigare erfarenheter (ibid.).

3.3 Stämplingsteorier
Howard Becker (2011:27ff) har utvecklat stämplingsteorin i boken Utanför - Avvikandets

sociologi. Enligt teorin skapar personer och sociala grupper avvikelse genom att upprätta de

regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika

personer och beteckna dem som utanförstående. Huruvida en handling är avvikande beror

alltså på hur andra reagerar på den. Han menar även att grupper försöker påtvinga en svagare

grupp regler utan deras samtycke vilket i sig leder till att den svagare gruppen stämplas som

avvikare. Här pratar han om grupper med maktposition. Stämplingsteori bygger på att

personer som betraktas som avvikare ytterligare stigmatiseras. Det rör sig oftast om en mental

eller social avvikelse som leder till att en person stigmatiseras det vill säga, får social

stämpling (http//www.ne.se).

Delar av en grupp kan vara oense om vad jag har kallat faktiska operativa
regler. En person kan känna att han bedömts efter regler som han inte varit med
om att stifta och inte accepterar, regler som har påtvingats honom av
utanförstående. Exempel är regler för unga som bestäms i stort sett av äldre
personer. Många viktiga regler görs för ungdomar av vuxna. Exempel är regler
som skolgång och sexuellt beteende fastställs inte med utgångspunkt från
ungdomars problem. Tvärtom finner de sig i sådana frågor kringskurna av
regler som har skapats av äldre och mer etablerade personer . Det anses vara
legitimt att göra så, för ungdomar betraktas varken som förståndiga eller
ansvarsfulla nog att upprätta riktiga regler åt sig själva (Becker 2011:28)

En annan som skrivit en hel del värdefulla arbeten om stigma är sociologen Erwing Goffman

(2011) bland annat fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor, Totala institutioner, samt

Jaget och maskerna som är en studie i vardagslivets dramatik. Goffman redogör sin syn på

begreppet stigmatisering i boken Stigma - Den avvikandes roll och identitet på följande sätt:

”som den situation som drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att vinna

fullt socialt erkännande” (2011:12 ff). Han beskriver tre olika former av stigma. Det första är

kroppslig stigma som missbildningar av skilda slag. För det andra karaktär stigma som olika

fläckar på den personliga karaktären vilka som uppfattas som viljesvag, till exempel

alkoholism, psykiska störningar, arbetslöshet m.m. För det tredje stambetingade stigman som

ras, nation och religion. Inom samtliga dessa olika stigman återfinns samma sociologiska
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drag: En individ som skulle kunna ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag,

en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom

vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga

egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han/hon besitter ett stigma, han/hon avviker på

ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. (ibid Goffman skriver följande:

Om vi utgår från en mycket allmän konnotation för en grupp av individer som
har vissa värden gemensamma och som håller på vissa sociala normer
beträffande uppträdande och personliga attribut, så kan man sedan beteckna
varje individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter normerna som en
avvikare och beteckna hans egenhet som avvikelse (Goffman 2011: 152).

3.4 Maktteori
Filosofen och sociologen Michel Foucault (2003) i boken Övervakning och straff, bygger sitt

maktperspektiv på relationen mellan kunskap och makt (2003:33). Hans tes är att

kunskap/vetande är makt. Han menade att i relation mellan kunskap och makt fastställs vad

som är sant/falskt, normalt/onormalt, önskvärt/icke önskvärt. ETC. (ibid). En av hans centrala

begrepp är disciplin. Disciplinering är en specifik teknik som används vid effektiv

maktutövning, individen är både ett föremål och ett verktyg (2003:171). Foucault skriver att

med disciplin kontrolleras individen oavbrutet för att få henne foglig och formbar. Genom att

disciplinera individen får man en människa fulländad i den roll man vill ha henne (2003:138).

Den disciplinära maktens mål är alltså att producera dugliga individer och fogliga kroppar

som är socialt acceptabla inom samhällets institutioner (t.ex. inom HVB) genom att lära

kroppen på olika sätt (t.ex. via livsföring). Genom att främja bestämda principer där individen

vistas skapas normalisering (2003:184). För att kunna lära en kropp så krävs det kunskap. Den

traditionella synen på makt är att makt är tvingande och synlig, den disciplinära makten

däremot är osynlig och blir synlig först när man bryter mot reglerna (2003:188).

Disciplineringen riktar sig mot kroppen i syfte att tämja en oregerlig kropp och socialisera den

enskilda individen till en duglig samhällsmedlem och på så sätt skapa ordning. I varje

disciplinär maktutövning finns en straffmekanism i syfte att reglera en ordning, antingen

skriftlig som i en lag eller oskriven som en gemensam överenskommelse. Med ordet straff

menar Foucault allt som kan göra människor medvetna om det fel de har begått, att få dem att

blygas, en viss kyla, en viss likgiltighet (2003:179). Enligt Foucault är det disciplinära

systemet ett dubbelt system som inte bara innefattar bestraffning, utan också belöning. Dessa

två värden kan sägas vara varandras motsatser och kan användas vid bedömning av olika

prestationer (ibid.). Foucault skriver om begreppet maktens mikrofysik (2003:30 ff.). Denna
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makt utnyttjas av organisationer och institutioner och utövas som en strategi i ständigt aktiva

relationer för att dressera kroppen. Foucault förklarar att denna form av makt inte är en

strukturell makt som t.ex. den mellan stat och medborgarna utan maktens mikrofysik bryts

ned i alla samhällets lager och utövas av enskilda aktörer (ibid.). Aakvaag (2011:68) skriver

att utifrån mikrointeraktions synsätt som fokuserar på individen som aktör, makt och social

ojämlikhet reproduceras genom den sociala interaktionen. Han skriver att:

Några aktörer har betydligt fler kulturella, ekonomiska, sociala och politiska
resurser och färdigheter än andra och att de kan utnyttja dessa till att dominera
interaktionssekvenser. I kraft av sin formella position, sina sanktionsmöjligheter
och sin överlägsna kunskap kan exempelvis en lärare dominera
klassrumsinteraktionen i skolan. (2011:101)

En annan som har intresserat sig för att studera makt i social interaktion är Johan Asplund

(1987) som skriver om begreppet mikromakt i sin bok Om hälsningsceremonier, mikromakt

och asocial pratsamhet. Hans tankar kring mikromakt liknar i vår mening Foucaults makt

mikrofysik. Asplund (1987:11–22) menar att ”den mest elementära formen av makt utövas

ansikte mot ansikte av individuella aktörer”. Asplund redogör för att mikromakt utövas av och

mellan enskilda individer och med makromakt menar han institutionaliserad makt. De mest

centrala termerna inom mikromakt är enligt Asplund social responsivitet och asocial

responslöshet. Med social responsivitet menar Asplund att person A och B inom ramen för en

pågående process eller beteendesekvens tar notis om varandra och A’s beteende är ett äkta

gensvar på B’s beteende och vice versa (ibid.) till exempel att säga hej när grannen hälsar. Att

göra motsatsen det vill säga att inte svara på grannens hälsning, utgör asocial responslöshet,

som utgör en form av mikromakt. Genom att förhålla sig asocialt responslöst istället för

socialt respons riktar man sanktioner mot grannen (ibid.)

4 METOD
4.1 Förförståelse
Vår förförståelse om ämnet ensamkommande barn grundar sig i att vi båda arbetar på

kommunala HVB för just ensamkommande barn. Därmed har vi också insikt i hur

verksamheten för mottagandet fungerar med ensamkommande barn . Vårt arbete inspirerade

oss att göra föreliggande studie. Vi är båda intresserade av ämnet socialisation och ville

studera hur det tillämpas i andra HVB verksamheter. Larsson m.fl. (2008:166) skriver att i

egenskap av forskaren ska man vara väl förberedd och förutsättningslös, undantag är dock

kunnighet inom det område som studeras. . Vi ser dock en styrka i vår förförståelse, och det är

vår kunskap och erfarenhet i arbetet med ensamkommande barn.
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4.2 Forskningsdesign
Vi valde kvalitativ metod för att få inblick i personalens erfarenheter av socialisation och

stämpling vid HVB. En kvalitativ metod gör det möjligt med intervjuer för att svara på

studiens frågeställningar. Motiveringen till detta finns i Kvale (1997:117) som skriver att

syftet med kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras meningar. Metoden tillåter också enligt Kvale

(1997:70) att fånga erfarenheter och innebörd ur den intervjuades vardagsvärld.

4.3 Tillvägagångssätt
4.3.1 Val av metod
Det var viktigt att välja lämplig intervjustrategi för att på bästa sätt samla data. Vi valde

semistrukturerad forskningsintervju som enligt Kvale (1997:32 f) är den mest lämpliga för

kvalitativa forskningsintervjuer. En semistrukturerad forskningsintervju är varken ett öppet

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär (ibid.). Tematisk intervjuguiden (Bilaga 1)

formulerades utifrån två huvudfrågor. Utifrån varje huvudfråga formulerades sedan

intervjufrågor.

4.3.2 Urval av litteratur
För att hitta relevant information om vårt ämnesområde har vi sökt först och främst i

databasen LIBRIS vilket är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och

forskningsbibliotek finns. Vi använde också Google Scholar och Socialstyrelsens hemsida, i

övrigt valdes litteratur inom ämnet sociologi, socialpsykologi och socialt arbete. Sökorden var

ensamkommande barn, HVB, stämpling, stigmatisering, socialisation och makt.

4.3.3 Urval av intervjupersoner
Den urvalsstrategin som vi använde oss av var snöbolls och kedjeurval som i viss bemärkelse

är ett slags bekvämlighetsurval (Bryman 2009:115). Med denna urvalsprocess ser forskaren

till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens

tema. Utifrån bekvämlighetsurval valde vi boenden inom vårt yrkesnätverk. Det bör tilläggas

att vårt nätverk består av cirka 14 kommunala HVB för ensamkommande barn. Vi började

med att skriva missivbrev (bilaga2) där vi presenterade oss själva och syftet med vår studie.

Vi tog kontakt med sju HVB. Kontakten har varit via e-post, telefon och besök på två

boenden. Till fyra boenden skickade vi vårt missivbrev via e-post. Det visade sig att två

boenden tackade omedelbart nej till att delta. Sammanlagt fick vi positivt svar från fem HVB
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och åtta personer ställde upp på att bli intervjuad. Intervjupersonerna består av fem

tillsvidareanställda och tre vikarierande personal.

4.3.4 Process
Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner, för att författarna skulle ha möjlighet att

noggrant lyssna på intervjuerna och transkribera dem. Intervjuerna tog mellan 60-90 minuter

att genomföra. Intervjutexter skrevs ut och lästes av oss båda, individuellt och tillsammans.

När vi tolkade data skedde det genom att strukturera och kartlägga materialet (Kvale

1997:171). Vi gick igenom data för att söka efter likheter och olikheter. Sedan eliminerades

överflödigt text, upprepningar och 4information som stred mot Konfidentialitetskravet

(CODEX 2004) som t.ex. personnamn eller uppgifter om informanternas arbetsplatser. Nästa

steg var att koda data efter bestämda teman.

4.3.5 Analysverktyg
Vår studie utgår ifrån ett fenomenologiskt och ett hermeneutiskt synsätt på verkligheten. Det

fenomenologiska perspektivet fokuserar på exakta beskrivningar av intervjupersonens

upplevelse eller livsvärld (Larsson m.fl.2005:93). Det hermeneutiska synsättet syftar till en

förståelse av en texts mening i det här fallet resultatet från intervjuerna. Med hjälp av dessa

två analysverktyg kunde vi först tyda de transkriberande texterna därefter tyda helheten med

utgångspunkt i delarna samt delarna med utgångspunkt i helheten. Enligt hermeneutikens sju

principer ger detta ett helhetsperspektiv (Kvale 1997:51–52). Varje tema analyserades enskilt.

Analysen har utgått från studiens teoretiska ramar och tidigare forskning.

4.4 Uppsatsens trovärdighet
4.4.1 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om att verkligen mäta det man avser att mäta. I kvalitativa studier menar

Larsson (2005) att validiteten, och de meningsfulla insikter som kan erhållas via kvalitativ

forskning har mer koppling till graden av informationsrika fallbeskrivningar och

undersökarens förmåga att analysera sina data än till urvalsstorlek. För att man ska kunna

erhålla meningsfulla insikter behöver naturligtvis de öppna intervjufrågorna vara formulerade

så att de verkligen ”mäter” eller bättre, kvalitativt ”fångar” in. Vår semistrukturerade

intervjuguide som skapades utifrån studiens frågeställningar, var väl formulerade och gav oss

en grund för att kunna fortsätta ställa följdfrågor som i sin utformning blev öppna frågor.

Enligt vår bedömning frambringades följdfrågorna och de öppna frågorna ett öppet

samtalsklimat som gav oss större möjlighet att få ytterligare information kring det vi ville
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“fånga in” (ibid.). Vi försökte få så mycket informationsrika beskrivningar som möjligt från

informanterna. Men det är möjligt att en annan intervjuare med våra frågor kan “fånga in”

annat resultat. Vi är båda tillfreds med resultatet och anser att vi har “fångat in det som var vår

avsikt att fånga in.” (ibid.). Reliabilitet betyder om vår frågeguide är tillförlitlig. Kvale &

Brinkman ,(2009:263) menar att reliabiliteten hänför sig till forskningsresultatets konsistens

och tillförlitlighet; de menar att den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan

reproduceras vid andra tidpunkter och av andraforskare. Under intervjuprocessen använde vi

oss av väl formulerade och strukturerade frågor som enligt vår mening kan förväntas ge lika

intervjusvar vid samma frågor under ett senare intervjutillfälle. Även följdfrågorna

dokumenterades vilket ger möjlighet att återanvända dem vilket även där kan ge lika

intervjusvar vid ett senare intervjutillfälle. Svårtolkade frågor samt svårtolkade följdfrågor har

undvikts samt störande ögonblick under intervjutillfället har minskats genom att intervjuerna

utförts i tystlåten miljö. Dessa förklaringar av reliabiliteten kopplad till vårt resultat stärker

tillförlitligheten enligt vår mening.

4.4.2 Generalisering
Larsson (2005: 118) diskuterar möjligheten att generalisera kvalitativa resultat. Larsson menar

att eftersom kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftes bestämda eller icke

slumpmässiga urval är möjligheten att generalisera resultaten begränsad eller inte möjlig.

Kvale & Brinkman (2009:280–281) ställer frågan hur man kan generalisera. En form av

generalisering är naturalistisk generalisering(ibid.). Den vilar på personlig erfarenhet. Den

utvecklas som en funktion av erfarenheten; den framgår ur en tyst kunskap om hur saker

förhåller sig och leder till förväntningar snarare än formella förutsägelser; den kan

verbaliseras och därmed övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap. I vår studie

utgår vi från informanternas erfarenheter. Vi anser att de yttranden och erfarenheter från åtta

informanter gav oss inblick hur de upplever sin sanning utifrån uppsatsens syfte. Dock är vi

medvetna om att vår studie är begränsad. Det är för få informanter för att vi ska kunna

generalisera resultatet.

4.5 Etiska ställningstagande
Vi har noga följt CODEX fyra huvudkrav (2004:6–14). CODEX beskriver fyra punkter.

Informationskravet som betyder att forskarna ska informera de berörda om den aktuella

forskningens syfte. Våra informanter informerades skriftligt (bilaga 2) och muntligt innan vi

började med intervjuerna. Vi har också varit noga med att informera om syftet med uppsatsen

och våra studier. Vi förklarade vad sociologi är som ämne. Samtyckeskravet betyder att
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deltagare ska själva kunna bestämma om de vill medverka i forskningen eller inte. Några

delaktiga informanter var tveksamma till en början. Dock har medverkan i vår undersökning

varit frivillig. Konfidentialitetskravet betyder att alla som ingår i forskningen ska ges största

möjliga Konfidentialitet. Personuppgifterna ska hanteras på ett sådant sätt att ingen obehörig

kan ta del av dessa. Ingen namnges i undersökningen och det är bara vi som har genomfört

intervjuerna som har tillgång till materialet. Det bestämdes tidigt att inte ange information

som kan härleda till informanterna eller till boendet. Nyttjandekravet betyder att uppgifter

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Informationen vi

samlat in kommer endast att användas till att besvara undersökningens syfte. I övrigt förordar

vetenskapsrådet (ibid.) att man erbjuder de berörda att ta del av känsliga avsnitt innan de

publiceras, och även att erbjuda informanterna att ta del av uppsatsen när den färdigställs.

Våra informanter har erbjudits att ta del av uppsatsen efter att den prövats och godkänts av

högskolan.

5 RESULTAT OCH ANALYS
I detta avsnitt presenteras först intervjupersonerna sedan redovisas studiens resultat från

intervjuerna samt vår analys. Analysen utgår från tidigare forskningar och uppsatsen

teoretiska tolkningsramar som bygger på symbolisk interaktionism, socialisationsteori,

stämplingsteori samt makt- och mikromakt teori. Resultatet redovisas utifrån tre teman som

har koppling till uppsatsen syfte och frågeställningar samt till frågeguiden som användes

under intervjuerna.

5.1 Presentation av intervjupersonerna
Informanterna arbetar på fem olika kommunala HVB för mottagande av ensamkommande

barn i Sverige. Det är relevant att påpeka att ingen av informanterna har utomeuropeisk

bakgrund. För att skydda våra informanters identiteter och deras arbetsplats väljer vi att kalla

dem för P (ordinarie personal) och V (vikarierande personal). Boendena är 1-5.

Informanter HBV Kön Antal arbetade år på kommunala HVB
P1 1 M 2 år
P2 2 K 4 år
P3 3 K 2 år
P4 4 K 3,5 år
P 5 5 K 3 år
V1 4 K 1 år
V2 4 K 1 år
V3 2 M 1,5 år
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5.2 Tema 1: Socialisationsverktyg
Målet med detta tema var att ta reda på vilka socialisationsverktyg informanterna använder för

att socialisera ensamkommande barn på boendena. Resultatet identifierade fyra faktorer som

har betydelse för socialisationsprocessen. Den första är tydliga riktlinjer och handlingsplaner.

Den andra är språket. Den tredje är bemötandet i vardagen och personalens attityd. Den fjärde

är överföring av sociala normer och värderingar.

5.2.1 Tydliga riktlinjer och handlingsplaner
En tydlig upplevelse var bristen på riktlinjer och handlingsplaner i arbetet med

ensamkommande barnen. När vi frågade: Hur vill du beskriva integrationsmetoden med de

ensamkommande barnen? Blev svaren följande: Informanterna berättade att boendena ska

arbeta utifrån barnperspektiv och principen om BBIC (Barns behov i centrum), men det fanns

brister. Sju informanter har upplevt brister i att arbeta utifrån barnperspektiv. P4 säger

följande: ”Jag tycker inte all personal arbetar utifrån barnperspektivet tyvärr”. V2 förklarar

följande: ”Pedagogik saknas. Jag upplever att boendena har brist när det gäller att jobba efter

att sätta ungdomen i centrum”. Två informanter V1 och V3 uttrycker att det inte är bra att

arbeta endast efter rutin utan personalen måste se ungdomen som en individ. V3 förklarar sin

upplevelse på följande sätt: Jag kan uppleva att personalen glömmer bort att arbeta utifrån

individ. Jag vet också att boendena ska jobba efter barnperspektivet men jag upplever att

även det glöms bort”.

En annan brist som kom fram gäller boendes regler och rutiner som visade sig vara otydliga

för personal och barnen. Tre informanter P1, P2 och P4 anser att det finns rutiner som all

personal har svårt att hålla sig till. Det leder till att personalen arbetar olika med barnen vilket

skapar konflikter inom boendet.  P4 uttrycker följande:

Ja vi påminner ungdomarna hela tiden om att det här är våra regler, boendets
regler, ja jag kan säga att vi har rutiner som alla i personal inte kan förhålla sig
till. Det blir ju mycket avvikelser inom personalgruppen, det är inte förankrad
riktigt.

Även P1 berättar följande:

Ja men vi har så olika uppfattningar om hur vi ska gå tillväga, det finns inte
några riktlinjer kanske bara rent juridiskt, bara att prata med ungdomens god
man och ta ett möte. Men det viktiga är hur går vi vidare med det här? Vad ska
vi säga till de för att ändra beteende?  Det är mycket ensamarbete.

P4 och P5 berättar att de saknar riktlinjer som till exempel likabehandlingsplan som finns på

skolan, P4 säger följande:
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Jag saknar likabehandlingsplan som det finns på skolorna! Det är ju
likabehandlingslagen, så att man har någonting att gå efter

Informant V3 upplever att personalens kompetens och bemötande är viktigt därför bör

personalen ha riktlinjer för hur de ska bemöta barnen i vardagen för att kunna utföra ett

professionellt arbete med ensamkommande barn V3 berättar följande:

Jag föreslår att en handlingsplan är viktig för personal hur det ska ageras
exempel när det uppstår orättvisa. Jag tror att det är en risk när man jobbar
efter rutin. Det är lätt hänt att personalen glömmer bort sitt förhållningssätt.
Jag tycker också att personalen behöver fortbildning angående hur man
bemöter på ett professionellt sätt, men om det finns personal som inte vill ta till
sig, spelar det ingen roll hur många fortbildningar man får som personal. Det
är viktigt att man rekryterar rätt personal.

Barnperspektiv och principen om BBIC (Barns behov i centrum) beaktas inte enligt

intervjusvaren från sju informanter. BBIC är tillämpad i svensk lag och praxis som ett system

för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning i all socialt arbete

med barn och unga i Sverige (Socialstyrelsen 2006:15). Målet är bland annat att stärka

barnet/den unges ställning och förbättra samarbetet kring barnet (ibid.) I detta sammanhang

ensamkommande barnen på HVB. Bristen på barnperspektiv inom HVB för ensamkommande

barn tolkas som kvalitetsbrist på verksamheten och brist på rätt kompetens hos personal för att

arbeta utifrån BBIC principen eller barnens behov. BBIC bidrar till ökad kvalité och

rättssäkerhet (ibid.) Detta tolkas som allvarlig brist som kan skada ensamkommande barns

rättssäkerhet.

Informanterna anger att de arbetar utifrån rutiner och regler på HVB, men bristen på tydliga

riktlinjer samt handlingsplaner upplevs som hinder för att ge barnen bra förutsättningar under

deras inlärningsprocess. Bristande riktlinjer inom HVB antas bidra till bristen på

gemensamma förhållningssätt inom personalgruppen. Avsaknaden av gemensamma

förhållningssätt påverkar i sin tur ett professionellt arbete med barnen enligt informanternas

utsagor. Ett professionellt arbete innebär att tillgodose barnens behov för att kunna utvecklas

till väl fungerande och självständiga individer (Socialstyrelsen 2006:28). Detta stöds av

tidigare forskning som Socialstyrelsen har gjort, tillsynen av HVB verksamheter som tar emot

ensamkommande barn visar att boendena har genomgående sämre kvalitet än andra HVB

(2012:29). Även Häggroth (2010:8) påpekar att det bör tas fram en handbok för hur viktiga

personer runt ensamkommande barn ska möta och ta emot barnen. Boendes regler och rutiner

var också otydliga eller svåra att följa av både personalen och barnen enligt svaren från

intervjuerna, vilket skapar oro och konflikter inom boendet. När personalen inte är rustade
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med konkreta riktlinjer och bra rutiner som är förankrade hos all personal, blir

arbetskvaliteten sämre. Detta stöds av Socialstyrelsens tillsyn också som visar att

ensamkommande barn får sämre stöd av personalen (ibid.). Informanterna upplever också att

gemensamma förhållningssätt saknas inom arbetsgruppen. Även här påpekar Socialstyrelsen

att personalens förhållningssätt har stor betydelse för barnen och deras utveckling (ibid.). Vi

tolkar att detta kan påverka barnens socialisation då personalen kan vara viktiga och fungerar

som kunskapsförmedlare för barnen. Enligt Berger och Luckmann är socialisationsprocessen

är en livslång utveckling (2003:155), under den sekundära socialisationen tränar individen, i

detta sammanhang ensamkommande barn, färdigheter så att de kan fungera enligt samhällets

normer (2003:164). Personalen för barnen. Det är viktigt att boendena har verktyg i form av

riktlinjer som grund för ett funktionellt arbete med barnen. Det är boendenas ansvar att, med

hjälp av riktlinjer och handlingsplaner, leda ensamkommande barn i deras sekundära

socialisation som leder till att barnen kan bli medlemmar av samhället.

5.2.2 Språket
När vi ställde frågan: Hur vill du beskriva din upplevelse av personalens integrationsarbete

med ensamkommande barnen? Visade resultatet att språket är en avgörande faktor för

integrationen. Svaren visar att barnens bristande språkkunskaper försvårar den sociala

interaktionen mellan personal och barnen i vardagen. De ensamkommande barnen kommer

från många olika länder, P3 berättar att ”vi har otroligt många nationaliteter, upp till sju olika

nationaliteter på tio barn”.

Informanterna vill att barnen ska försöka prata mer på svenska. P1 berättar att han knyter ihop

hela gruppen och bjuder alla till samtal:

jag gör i alla fall så här och säger att vi pratar svenska till exempel vid
matbordet, inte sitta och prata på dari eller somaliska eller engelska. Jag måste
knyta ihop grupperna vid maten jag sätter mig i mitten och försöker prata åt
både höger o vänster så att alla är med så att man hela tiden bjuder in så att
alla är med i samtalen.

Informanterna upplever att prata genom tolk är ett viktigt verktyg för att kommunicera. På så

sätt har barnet också möjlighet att göra sig förstådd och prata om sina känslor och tankar. P3

berättar att regelbundna samtal är effektivt: ”vi sitter ju mycket i veckosamtal med

ungdomarna vi som är kontaktpersoner. Vi pratar väldigt mycket om bemötande med

ungdomen, hur man är mot varandra, vad som är rätt och fel, bra och dåligt så att det blir en

påminnelse i dagligt samtal”. Dock visar resultatet med andra informanter att personalen
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upplever brister i möjligheten att använda tolk. De barn som lär sig lite svenska får inte tolk

lika ofta, det finns också personal som kräver att man ska endast prata på svenska inom

boendet. P2 berättar följande om sina erfarenheter:

Jag tycker att det har fungerat bra, många barn kan engelska annars jag kan
köra tecken- och kroppsspråk. Det är jätteviktigt att använda tolk när man har
samtal med ungdomen för att kunna förstå hur ungdomen känner och tänker om
olika saker. Men det finns personal som är dåliga på att använda tolk och gör
själva bedömningen att ungdomen kan förstå svenska rätt mycket utan att fråga
ungdomen vad han tycker. Det finns också personal som tycker att det är inte
okej att barnen pratar på sitt eget språk och säger här pratar vi svenska.(...)
man kan inte tvinga ett barn att gråta eller skratta på ett annat språk, det går
inte.

Bristande språkkunskaper hos barnen och hur personal hanterar dessa svårigheter försvårar

integrationsarbetet inom boendet. En informant berättade att viss personal kräver att man ska

prata endast på svenska inom boendet. En analys utifrån symbolisk interaktionism kan

förklara betydelsen av språk i samspelet med vår omgivning. Trost och Levin skriver att

människans sociala beteende är en process av interaktion och kommunikation med varandra

(2010:48 f). Det språk människan talar är den vanligaste och mest uppenbara symbol som

människan handskas med (2010:144). Med språket som verktyg samspelar människor med

varandra och kommunicerar med varandra, på så sätt utvecklas vår identitet (2010:114 f).

Trost och Levin (2010:114) utvecklar betydelsen av kommunikation, när vi kommunicerar

med varandra så har vi förmågan att empatisera, undantaget är när den andra talar ett annat

språk som är främmande för oss. När personal förväntar sig att barnen ska förstå det svenska

språket genom att endast prata på svenska inom boendet eller när de bortser från att använda

tolk vid samtal med barnen kan det tolkas som en brist på viljan att empatisera och sätta sig in

i barnets tanke och känslovärld. Språkbristningar mellan personal och barn kan också leda till

att personal tolkar barnen som oempatiska.

Informanter anser att språket är viktigt för att bygga relationer med barnen och att

kommunicera med andra. Språksvårigheter skapar osäkerhet och begränsar

socialisationsarbetet inom boendet. Även Berger och Luckmann (2003:51) redogör för

språkets betydelse för mänskligt samspel i vardagslivet, de uppger att vi delar vårt liv med

våra medmänniskor med hjälp av det språk vi talar. När vi kommunicerar med varandra så

deltar vi i en oavbruten ömsesidig kontakt med de subjektiva känslor vi båda hyser (ibid.).

Med detta anses att HVB personalen har en viktig uppgift och en avgörande roll i barn och

ungas liv, de är betydelsefulla personer som kan vara som signifikanta andra (Berger &
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Luckman 2003:155). Det är genom signifikanta andra som barnen går igenom en

inlärningsprocess för att internaliserar normerna och på så vis övertar signifikanta andras

roller och attityder. Berger och Luckmann (2003:53) skriver att språket är tvingande och

normgivande och menar att vid olika tillfällen måste vi vara medvetna om vilka normer som

gäller och välja korrekt tal. En tolkning är att personalen ska under inlärningsprocessen välja

det språk som har mest nytta för ändamålet det vill säga. lära barnen, detta görs genom tolk.

Informanterna berättar att de använder tolk vid samtal för att ta del av barnens tankar och

känslor i vardagen. Detta stöds av tidigare studier också, Aydogans (2010) resultatet visar att

det svenska språket är en viktig faktor för att lyckas i Sverige. Språket ökar begripligheten för

barnet. Om barnet förstår vad som händer i dennes liv kan barnet påverka sitt liv. Brendler-

Lindqvist (2004:45) hävdar att personal som arbetar med ensamkommande barn konfronteras

med tre faser inom boendet: språk, kultur och trauman. Hon påpekar att det är viktigt för

barnen att tala sitt eget språk därför måste personalen använda kompetenta tolkar i samtal med

barnen. Informanterna använder olika metoder för att underlätta kommunikationen med

barnen och hjälpa dem att prata mer på svenska. En informant berättade att han utnyttjar

tillfället vid matbordet när hela gruppen är samlade och bjuder in till samtal. En annan

informant berättade att hon brukar ha regelbundna tolksamtal med barnet för att prata om

olika sociala färdigheter till exempel hur man bemöter varandra.

5.2.3 Bemötandet i vardagen och personalens attityd
När vi ställde frågan: Hur vill du beskriva personalens bemötande med ensamkommande

barnen i vardagen under sin inlärningsprocess med nya normer och värderingar? Svarade

informanterna att de upplever att det saknas rätt kompetens för att bemöta ensamkommande

barnen. Dåligt bemötande och negativ attityd inom boendena var ett tydligt mönster enligt

svaren från intervjuerna. Att bemöta barnen på ett negativt sätt påverkar barnens integration

och socialisation. V1 berättar följande om sin upplevelse:

Personalen tänker mer utifrån sig själv. Man måste tänka ett steg längre.
Förklara. Som personal måste man möta ungdomen utifrån dennes nivå . Jag
upplever att det glöms bort att ungdomarna skall bli lärda av personalen. Det är
ju vi som ska lära dem hur det fungerar i Sverige, samhället och inom boendet.
Jag tycker att personalen förväntar sig att de ska kunna mer än vad de har
förmåga till. De måste få rätta förutsättningarna.

P2, P3 och P5 tycker att det är viktigt att bemöta barnen med förståelse, empati och tålamod.

Dåligt bemötande bäddar ofta för konflikter och missförstånd. P2 uttrycker följande:
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Man kan säga nej på många sätt, man måste tänka att de här ungdomarna har
gått igenom så många svåra saker, man måste ha stor förståelse, att möta
ungdomarna här och nu. De är levande varelser vi jobbar med.

Informanterna har upplevt dåligt attityd mot barnen inom boendet. P2 säger följande:

”kroppsspråk och blickar kan markera mycket”. Två informanter V2 och V3 har upplevt att

personalens attityd leder till negativt beteende hos barnen samt leder till att förstärka negativt

beteenden som barnen redan har. V2 berättar följande:

Om personal tycker att en ungdom är gnällig, alltså surrig, ungdomen beter sig
också som personalen förväntar sig av ungdomen. Det märks tydligt från
personalens pustar och tonläget när de pratar till ungdomen. Jag har erfarenhet
hur ungdom beter kan sig. Ungdomen är glad tillsammans med mig men när en
ordinarie personal kommer ändrar ungdomen sig från att vara glad till sur.

Två informanter P1 och P2 berättade om hur barnen uppfattar miljön inom boendet med låsta

dörrar, P2 berättade följande:

Det är så onaturligt att ha låsta dörrar överallt inom boendet, det skapar en
attityd hos barnen att vi misstänkliggör dem för att stjäla eller något. En
ungdom frågade mig om vi svenskar brukar låsa kylskåpet hemma för våra
barn.

När vi ställde följdfrågan: Hur kan personalen bli bättre på att bemöta barnen svarade

informanterna att det är viktig att personalen ska ha bra och relevanta utbildningar för att

kunna bemöta ensamkommande barn på ett professionellt sätt. P3 svarar: ” jag skulle tro

utbildning om konflikthantering” och P4 svarar: “ information, studiedagar och utbildning”.

P2 uttrycker följande:

personalen skulle behöva mer utbildning inom empati och psykologi samt
möjligtvis EQ (Emotionell intelligens). Bemötandet är otroligt viktigt,  att man
ställer sig på andra sidan och funderar på hur jag vill bli bemött. Man måste
lära sig bemöta barn exempelvis på deras nivå, inte över dem. Det gör man med
hundar till och med.

P1 tror att personalen behöver mer kunskap om olika kulturer:

Utbildning åt personal om en klarare tillvägagångssätt. Er uppsats kan vara en
hjälp för att se andra saker som man annars inte ser. Sen känner jag att mer
kunskap om länder som ungdomarna kommer ifrån och vilka kulturer och
religioner för att nå ungdomarna. Vi kanske inte alls förstår hur viktigt halalkött
är till exempel för vi är sekulariserade i Sverige.

Socialisationen inom boendena präglas av sociala interaktionen i vardagliga situationer med

de ensamkommande barnen. Informanterna upplevde att personal saknar kompetens för att

bemöta barnen utifrån deras behov. Det kom fram att kroppsspråk och attityder var tydliga
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upplevelser. Informanterna upplever också att förståelse, empati och tålamod kan ibland

saknas hos personal och deras bemötande. Svaren visar också att personalens attityd påverkar

barnens beteende negativt. Hur människor beter sig beror på hur de definierar en situation

(Trost och Levin 2010:15). Symboler som kroppsspråk, tonval och ordval är avgörande

faktorer för hur bemötandet blir med en annan människa. Men vi kan alltid omdefiniera en

situation och därmed beteende (ibid.). Ensamkommande barn kommer från många olika

länder och kulturer, varje kultur har sina inlärda sociala normer och värderingar som styr

barnens beteende och tankesätt. För att lyckas med socialisationsarbetet måste personal ha en

helhetssyn på hur barnen definierar den verklighet de delar med personal och andra barn på

boendet. Detta ställer ytterligare krav på personal och deras kompetens i egenskap av

signifikanta andra till barnen. Personals uppgift är att ge barnen kunskap om normer, värden

och sociala symboler (Berger & Luckman 2003). Dåligt bemötande och negativa attityder gör

att barnen får en falsk tolkning av verkligheten och en filtrerad version av verkligheten

(2003:56) och det sociala livet i Sverige exempelvis genom att uppfatta att alla svenskar har

lås på kylskåpet hemma så att deras barn inte får öppna. Berger och Luckmann skriver om

typifiering (2003:43) som hjälper oss att uppfatta och behandla andra människor.

Typifieringar är som bruksanvisningar som hjälper oss hur vi ska hantera olika situationer.

Denna analys kan hjälpa oss att förstå varför personals negativa bemötande påverkar barnets

beteende. Personal definierar barnet som gnälligt och möter barnet med en negativ attityd.

Barnet svarar med att bete sig som personal förväntar sig. Barnet typifierar personals dåliga

bemötande med en negativ beteende. Aydogans (2010) hävdar att boendeförhållanden och

bemötande är två viktiga faktorer som har betydelse för barnens liv. Att komma till ett nytt

land och inte ha någon aning om hur livet kommer att se ut från dag till dag skapar en oviss

och ostabil tillvaro. Tillgång till gott bemötande är viktigt. Bristen på stöd, medkänsla, gott

bemötande, förståelse och uppföljningar kan leda till att det följer barnet negativt resten av

livet. Informanterna upplever att personal behöver mer utbildning för att bemöta

ensamkommande barn på rätt sätt. Information om barnens länder och kulturer, utbildning om

förhållningssätt, pedagogik och psykologi är några förslag som informanterna gav förslag på.

Detta stöds av tidigare forskningen av Brendler-Lindqvist (2004). Hon skriver att personal ska

vara medveten om de kulturella aspekternas betydelse och vikten för att hjälpa barnen att

komma över sina traumatiska upplevelser. Även Häggroth (2010) lyfter upp vikten av att

bygga upp den egna kompetensen bland personalen på boendet för att bättre ta hand

ensamkommande barn., kunskap genom utbildning och använda det praktiskt inom boenden.

Detta enligt vår mening ger möjligheter till att personal får bättre förståelse för barnen vilket
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resulterar i att personal kommer att kunna leda de ensamkommande barnen till rätt

sinnesstämning och riktning i samhället.

5.2.4 Överföring av sociala normer och värderingar
När vi ställde frågan: Hur hanterar ni som personal krockar mellan normer och värderingar?

Svarade informanterna att kultur skillnader bäddar ofta för konflikt och missuppfattningar i

den dagliga sociala samspelet inom boendet. Levande diskussioner är bra sätt för att lära

ungdomarna vilka normer och värderingar vi har i Sverige enligt P1 som berättar följande:

Jag tar en diskussion en hel kväll om det behövs. Jag tror det är viktigt att
förklara för dem om sådant de kan råka ut för i samhället. Det kanske är banalt
men jag tänker på ungdomarna, de är sexton år och ska då inte säga i skolan
hej! Hur mår du? I stället - Tjena!  Läget! Alltså sådant som sexton åringar
brukar säga, annars kan hända att man skrattar bakom ryggen på dem.

P1 och P5 svarade ungefär likadant genom att förklara för ungdomarna att acceptera

varandras olikheter, P5 berättade att: “ Jag vill genom enskilda samtal och grupp om det

behövs prata då med ungdomen om hur viktigt det är att acceptera varandra“. Att ge barnen

samhällsinformation skapar förståelse för hur saker och ting fungerar i Sverige enligt P2:

Personalen ska lyssna mer på ungdomarna och fråga vad de vill ha. Man ska
förklara ordentligt för ungdomen hur saker och ting fungerar i Sverige t.ex.
hierarkin inom verksamheten, vilka som bestämmer och så. De kan inte förstå
annars och tror att det är personalen och närmaste chefen som bestämmer allt.

P1 föreslår olika metoder till exempel rollspel för att lära barnen och göra dem delaktiga. Han

berättar följande:

Man kan använda sig en samtalsmetod, arbeta med värderingsövningar och
rollspel. Arbeta för ungdomsdemokrati låta ungdomen vara delaktig och lära
ungdomen respektera andra människor.

V1, P1 och P4 kritiserar personal som har stora förväntningar på barnen under deras

inlärningsprocess. P1 berättar följande: ”personalen tar avstånd från ungdomen istället för att

förklara för ungdomen eller diskutera med ungdomen. Ett exempel är att man säger skarpt

Nej så gör vi inte i Sverige. Man måste ju kunna förklara för dem också och skapa en

diskussion”. V1 berättar följande:

Det har hänt att det har sagts att ungdomarna borde förstå vissa så kallade
svenska koder, exempel är det ofta klagomål på att de inte passar tider. Eller att
prata högt i trappuppgång, det ska de förstå. Att de inte får . Det är ju faktiskt
vi, personalen som ska lära dem det, det är ju det vi är till för. Det räcker inte
med att tala om det en gång man måste ha tålamod och stor förståelse för de
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här ungdomarna. De är i ett nytt land, ny miljö och har gått igenom så svåra
händelser, vi måste möta ungdomarna där de befinner sig. Jag upplever att det
brister i professionalitet och i etik och moral. Enligt mig så speglar min etik och
moral mig som personal i boendet. (...) Som personal måste man jobba med
attityd och förhållningssätt.

Fyra informanter svarade att personal ofta vill vara bra förebilder för gudomarna, V3 berättar

att hon har upplevelsen av att personal förklarar helst för ungdomen hur svenskar gör: “

Personalen talar till ungdomarna som inte passar tider, att i Sverige gör vi inte så. I Sverige

passar vi tider”.

De kulturella skillnaderna mellan barn och personalen är stora och kan upplevas förvirrande

av dem alla (Brendler-Lindqvist 2004). Barnen brottas med olika värderingar och attityder i

sökandet efter sin egen identitet menar Brendler - Lindqvist. Informanterna upplever att arbeta

med normer och värderingar är viktiga verktyg för socialisation. Vad som är rätt och fel och

vad som är acceptabelt och oacceptabelt i Sverige är viktigt att lära barnen. Att skapa

diskussioner är ett bra sätt att prata med barnen om värderingar och normer. En informant

berättar att han diskuterar med barnen i grupp en hel kväll om det skulle behövas. Han tycker

att det är viktigt att barnen lär sig att bete sig som sina jämnåringar i Sverige till exempel

språket, att använda ord och slang som ungdomarna brukar använda ”tja” istället för hej,

”läget” istället för hur mår du. Samma informant tycker att rollspel och värderingsövningar är

också ett bra sätt att använda. Informanterna upplever att barnen behöver få

samhällsinformation om hur saker och ting fungerar i Sverige. Under intervjuerna kom det

fram kritik om att det kan hända att det ställs stora förväntningar på barnen och det förklaras

inte för barnen på ett ordentligt sätt. Svaren visar också att personalens etik och moral speglar

deras attityd och förhållningssätt i arbetet med barnen. Enligt principen om BBIC (2006:20f)

sker barnsutveckling i ett sammanhang, i ett samspel och interaktion med olika faktorer i

omgivningen. Barnet betraktas som ett aktivt subjekt i interaktion med sin omgivning. För att

skapa sig en uppfattning om barnet måste man därför beakta den omgivande miljön där barnet

växer upp (ibid.). Att implementera BBIC i HVB verksamheter för ensamkommande barn är

enligt denna analys komplex, detta med tanke på hur den är uppbyggt. Då ensamkommande

barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare är deras uppväxtmiljöer okända för personal på

HVB. Personal har inte information om barnens bakgrunder och vilka värdesystem och

sociala normer de kommer ifrån. Denna kompetensbrist kan vara en bidragande orsak till att

HVB för ensamkommande barn har sämre kvalité (Socialstyrelsens 2012).
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Hessle (2009:46) skriver att socialisation handlar dels om överföring från en redan

insocialiserad grupp av människor och dels om en samkonstruktion mellan människor, ett

skapande av sociala betydelser. Individen befinner sig samtidigt i dessa två

socialiseringssystem. Det råder ett samspel mellan den socialisationskultur som finns i ett

samhälle och individens förmåga att socialisera in sig som individ. Det är således fråga om en

anpassning till rådande kontext men med möjligheter till nyskapande. Detta nyskapande kan

utmana och på sikt även förändra kontexten. Enligt denna definition ska HVB för

ensamkommande barn präglas av skapandet av sociala betydelser, personalen ska hjälpa

barnen att samspela mellan två socialisations system, den primära socialisationen som barnen

har haft i deras hemländer och den sekundära socialisationen i Sverige (Berger & Luckmann

2003:164ff). Under den sekundära socialisationen ska barnen träna färdigheter så att de kan

bli en samhällsmedlem. Därför präglas socialisationen av interaktionen mellan dem och

personalen i egenskap av samhällets representanter. En utmaning för barnen är

överensstämmelsen mellan det gamla och den nya socialisationen. Barnen måste lära sig att

handskas med ett redan format jag och internaliserad värld. Personalens roll är att skapa

förutsättningar genom att förmedla kunskap om samhället så att barnet hanterar sin situation

och kan socialisera in sig som individ (Hessle 2009).

5.3 Tema 2: Stämplingsprocesser
Målet med detta tema var att ta reda på om personal stämplar ensamkommande barn  inom

boendet för att vara avvikare. När vi ställde frågan: Har du någon erfarenhet av stämpling

inom boendet? Blev vår uppfattning under intervjuerna att stämpling är ett förekommande

bekymmer inom boendet. Informanterna upplever att personal har förutfattade meningar om

barnen samt kan det hända att personal jämför barnen med varandra. Jämförelsen handlar om

barnen följer de regler som finns på boendena samt uppförande. Både ordinarie personal och

vikarierande personal medger att de har erfarenheter av sådant beteende från personal inom

boendet. En informant P2 berättar att när en ny ungdom kommer till boendet händer det att

barnet är stämplad genom att någon personal har läst information om ungdomen . P2 berättar

följande sin upplevelse:

Jag tycker att man ska ha nytt blad när ungdomen kommer till oss. Man ska inte
döma dem. Det är många inblandade i det här som har åsikter, att när det
kommer en ny ungdom kan personalen förbereder sig personalen genom att läsa
in sig om att ungdomen har varit si och så. Och gjort si och så eller har varit
motstånd till boendets regler. Det tycker jag är fel därför det medför att
ungdomen är redan stämplad när ungdomen flyttar in.
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P5 är självkritisk och menar att stämpling förekommer på olika sätt. Det kan vara positiva

eller negativa skillnader hos barnen som personalen nämner på personalmöten. P1 säger att

han och kollegorna behöver bli bättre på att tänka sig för. P1 berättar följande:

En kille som är utagerande, protesterar och är stökig får mindre
uppmärksamhet, det är kanske just uppmärksamhet killen behöver. Vi måste se
alla som oskrivna kort varje gång vi möter ungdomen.

Informanterna berättar att de har erfarenhet av personal kommenterar ungdomarna utifrån

prestation, nationalitet och uppförande. Informanterna säger att stämpling kan bli vardaglig,

om personal inte börjar tänka sig för. Ett tydligt mönster var att i det vardagliga bemötandet

har personal en tendens att definiera ungdomarna i termer av en homogen grupp genom att

generalisera ungdomarnas beteenden till en bestämd nationell grupp. De vanligaste uttrycken

under intervjuerna var ”somalier” och ”afghaner” istället för att säga ungdomar eller barnen.

P3 berättar följande: “Ja inom personalgruppen kan förekomma att man kan tycka en grupp

är bättre än en annan grupp tyvärr.

V1, V2 och V3 anser att grupptillhörigheten används som en stämpling mot ungdomen. Alla

tre har erfarenhet av nedlåtande kommentarer om somalier. Till exempel att de är smutsiga,

äter med fingrarna, är högljudda och inte passar tider. V1 berättar sina upplevelser på följande

sätt:

Man är mer positiv till en ungdom som sköter det som förväntas av ungdomen
exempel följa regler som finns på boendet medan man har bestämt sig för att en
annan ungdom skall klaga. Det kan förekomma uttryck som att somalier är
högljudda och stökiga och de stör medan afghaner inte är något av det. (..)
Folkgrupperna blir jämförda med varandra. Och bara för att man är slarvig
och tappar bort saker betyder inte det att man kommer från en annan
nationalitet. Det kan mycket väl betyda att man är tonåring.

Även P1 berättar att det händer att man pratar om barnen i termer av deras nationalitet:

Det är vanligt att man jämför somalier och afghaner, det säger vi ofta på möten.
Det är något som vi måste få bort, det är individen som gör saker inte gruppen.

När vi ställde frågan: Vad finns det för arbetsmetod inom boendet för att motverka stämpling

blev vår uppfattning under intervjuerna att arbetsmetod saknas. Informanterna tänker till och

utrycker förvånat att det inte finns någon specifik arbetsmetod. Tre informanter berättar att det

skall finnas en likabehandlingsplan som sitter i pärmen. V1 berättar att: ”det finns inte någon

riktig metod, vilket är otroligt viktigt i en sådan verksamhet där människor vistas på boendet
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under beroendeställning”. P1 berättar följande: ”Oj, jag tror inte vi har ett styrdokument som

uttalar just det faktiskt, mer en likabehandlingsplan kan det finnas”.

Stämpling är ett förekommande bekymmer på boenden. Både ordinarie och vikarierande

personal berättar att de har erfarenhet av stämpling inom boenden. Det händer att viss

personal redan har stämplat innan barnet flyttar in på boendet. Stämplingen har skett utifrån

att någon personal som läst in vad någon annan professionell har skrivit. Det kan vara att

barnet är på ett visst sätt eller ogillat regler. Becker (2011:22) menar att andra, exempel en

grupp människor bestämmer om en individ ska vara avvikare eller inte. Man måste avvika

från något. Här kan vi i detta sammanhang relatera till att barnen blir stämplade som avvikare

för att de inte uppfyller personalens önskan om att ha specifikt beteende som passar för

personal och boende. En analys är att grupptillhörigheten används som stämpling mot barnen.

Detta uttrycks i form av att informanterna kallar barnen för ”somalier” och ”afghaner”.

Vanliga exempel som intervjuerna gav var att: somalier är högljudda; somalier är smutsiga

och äter med fingrarna eller att somalier inte passar tider. Detta tolkas som att personal

stigmatiserar somalier för att i personals ögon avviker de på ett icke önskvärt sätt. Goffman

(2005:14) kallar det för stambetingade stigman som karaktäriseras utifrån ras, nation och

religion, i detta fall utifrån nation. En av informanterna berättar att personalen kan vara mer

positiv till ett barn som följer reglerna inom boendet. Becker (2011:23) menar att sociala

grupper, i det här sammanhanget personalen inom boenden skapar avvikelser genom att

upprätta de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på

specifika personer, i detta sammanhang vissa barn och beteckna dem som utanförstående.

Becker (2011:24) säger att huruvida en handling är avvikande beror på hur andra reagerar på

den. Han menar även att grupper försöker påtvinga en svagare grupp regler utan deras

samtycke vilket i sig leder till att den svagare gruppen stämplas som avvikare. Becker

(2011:28) pratar om grupper med maktposition. I detta sammanhang kan vi säga att personal

reagerar på barnets handling som den är avvikande därför att regler som personal har bestämt

inom boendet har beslutats utan barnens samtycke. Vilket leder till att barnen stämplas som

avvikare eftersom de inte följer de regler som personal har beslutat. Goffman (2011:152)

säger att en grupp individer som har vissa värden gemensamma och som håller på vissa

sociala normer beträffande uppträdande och personlig attribut, så kan man sedan beteckna

varje individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter normerna ses som avvikande och

beteckna hans egenhet som avvikelse. I detta sammanhang kopplar vi till personal som

besitter en maktposition och är en grupp med gemensamma värden samt har en bestämd
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mening om hur barnen som är en svag grupp ska uppföra sig inom boendet. Becker

(2011:33ff) menar att bli stämplad är en process, en karriär, kollektivt och individuellt.

Becker (2011:22ff) betonar att man inte är avvikare utan man blir det efter upprepade

påtryckningar att bli det. I detta sammanhang vill vi koppla till personal med upprepade

påtryckningar om barnens uppträdande och personlig attribut. Avvikaren i detta sammanhang,

barnen, som går igenom en process som upphör i ett tankesätt om bestående avvikelse, som

inkluderas av personen själv och dem som omger honom. I detta sammanhang kopplar vi hur

personal med påtryckningar möjliggör för barnen ett negativt synsätt på sig själva. Att bli

stämplad leder till stigma menar Goffman (2011:10) I värsta fall enligt vår mening kan barnen

sätta stigma på sig själv som lägger hinder i vägen för att uppnå livsduglig integration och

socialt erkännande.

Efter sina möten med ensamkommande barn på HVB kom Häggroth (2010:8) fram till att

många barn känner sig oerhört ensamma och upplever ett stort utanförskap, både under

asylprocessen och efter att de har fått ett beslut från Migrationsverket. Kompetensen bland

personal är viktiga faktorer skriver Häggroth för att mottagandet av ensamkommande barn

blir hållbart, värdigt och ger barn och unga som får uppehållstillstånd en bra möjlighet att

etablera sig i Sverige.

Tema 3: Makt
Målet med detta tema var att ta reda på om personal utövar makt inom boendet genom att

stämpla de ensamkommande barnen som avvikare. När vi ställde frågan: Har du någon

erfarenhet av makt från personal inom boendet? Informanterna berättar att det förekommer.

Informanterna berättade om situationer som är relaterad till någon form av makt. Vanligast är

rädsla för viss personal. P2 berättar följande om sin upplevelse: ”Ungdomarna frågar vilken

som ska jobba. Och det händer då att de väntar med att fråga eller berätta något till någon

annan personal kommer till boendet”. Även P4 berättade följande: “Jag vet att ungdomarna

är rädda för viss personal”.

En tydlig upplevelse var att informanterna använde olika metoder för att åstadkomma

önskvärda beteenden inom boendet till exempel genom livsföring. P1 berättar följande:

”Somalia ungdomarna tycker om att äta all mat med händerna. Det har vi förbjudit dem att

göra för vi ska ju ändå lära dem hur man beter sig i Sverige”. Tre informanter P2, P4 och V1

reflekterade över hur svenska språket kan bli en maktfaktor inom boendet. Att välja prata

endast på svenska med nyanlända barn upplevs som en form av makt som är ständigt
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närvarande. P2 beskriver det så här: “viss personal vill prata endast på svenska med

ungdomen fast de inte förstår i början. Det finns faktiskt ett alternativ, att göra sig förstådd

på engelska”.

När vi ställde den andra frågan: Hur upplever du att makt uttrycks? Informanter upplever att

makt uttrycks med handlingar, kroppsspråk och verbalt. P2 berättar följande sin upplevelse:

När ungdomarna tittar på ett Tv-program kan det hända att programmet slutar
senare än den tid som personal vill gå och lägga sig. Med viss personal är inte
förändringar, förhandlingar eller flexibiliteten möjlig. Och eftersom det händer
ofta blir det också konflikter ofta med den personalen.

P4 berättar att makt är att straffa barnen:

En sak som jag har upplevt är att ibland blir det jätteorättvis, visa ungdomar får
hjälp snabbare än andra som är jobbigare och gnälligare och är man
konflikträdd så straffare man dem typ ”bara för att du beter dig på det viset får
du ingen hjälp” ja, konsekvens av ett beteende. Detta bidrar till att förstärka
den negativa beteendet hos ungdomen.

Informant V1 berättar sin upplevelse av hur makt uttrycks inom boendet. V1 har upplevt

personal som kontrollerar barnen i det de gör och säger. Verbala tillrättavisningar,

kroppsspråk och blickar från personal kontrollerar barnen. Exempel kan vara att personal

säger nej till något och barnet vill ha en förklaring. Personalen svarar då med att säga ”därför

jag säger så” En annan informant P2 berättar följande sin upplevelse:

Ungdomarna får inte vara flexibla eftersom personal inte kan vara det.
Ungdomarna tycker det är jobbigt och de blir rädda av att vara kontrollerad.
De får blickar och de ifrågasätts. Exempel är att personal utgår från att
ungdomen ljuger och bemöter då ungdomen med misstänksamma blickar och
ifrågasättande med misstänksamma påståenden.

Personalens förväntningar är också en tydlig upplevelse på makt. När vi frågade om

personalen har större krav på ungdomarna, visade resultatet att förväntningarna är stora på

ensamkommande barn att de ska klara sig i vardagen. Informanterna upplever att det ställs

stora förväntningar på barnen när det gäller att städa och uppföra sig väl. P4 tycker att man är

hårdare mot barnen än svenska barn i samma ålder:

jag tycker man ställer mer krav på ungdomarna för att klara sig själv om man
jämför med svenska ungdomar i samma åldersgrupp (..) De som är duktiga att
följa reglerna får beröm och de som är traumatiserade och orkar inte får inte
uppbackning på samma sätt.

P1 uttrycker det på följande sätt:
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Ja, absolut många gånger glömmer man att de är tonåringar. Jag kräver inte
att mina barn ska städa tre gånger i veckan. Ofta man institutionaliserar dem
och det tycker jag är farlig.

Vår analys visar att makten är ständig närvarande i den dagliga verksamheten på boendena

och i interauktionen med ungdomarna t.ex. genom språket. En informant sa att personal pratar

enbart på svenska med nyanlända barnen. En av informanterna uttryckte att kroppsspråk och

blickar kan markera mycket för ungdomarna. Informanterna är överens om att personal

besitter någon form av makt som används mot barnen. Vi tolkar det att makten används i syfte

att uppfostra. Informanterna gav uttryck för till exempel att lära ungdomarna hur svenskar

gör, hur man passar tider, hur man äter mat, hur man pratar. Här har vi en relation mellan

kunskap och makt i Foucaults mening som menar att kunskap är makt och i denna relation

fastställs vad som är sant/falskt, normalt/onormalt samt önskvärt/icke önskvärt (Foucault

2003:33). Foucault skriver att med disciplin kontrolleras individen oavbrutet för att få henne

foglig och formbar. Genom att disciplinera individen får man en människa fulländad i den roll

man vill ha henne (2003:138). Vi anser att den makt som personalen besitter liknar mer en

mikromakt. Mikromakt utövas av och mellan enskilda individer ansikte mot ansikte av

individuella aktörer (Asplund 1987:11–22). Foucault kallar det för maktens mikrofysik

(2003:30) som utövas som en strategi i ständigt aktiva relationer för att lära kroppen.

Resultatet visar också att personal straffar barnen genom till exempel att inte hjälpa barn eller

inte ge de uppmärksamheter. Detta tolkas som sanktioner (Asplund 1987:11–22) i detta

sammanhang riktar personalen sanktion mot barnen vars beteende inte är ett äkta gensvar på

personalens beteende. Foucault menar att straff är allt som kan göra människor medvetna om

det fel de har begått, det kan vara genom att visa attityd att få dem att blygas, en viss kyla, en

viss likgiltighet (2003:179). Enligt informanternas utsagor utgör språket en makt faktor inom

boendet, detta uttrycks när personal talar endast svenska med nyanlända barn. Denna attityd

förmedlar en viss likgiltighet och kyla till ensamkommande barnen.

6 DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Syftet med denna studie var att undersöka hur

personalen bemöter ensamkommande barn på kommunala HVB under

socialisationsprocessen. Nedan presenteras viktiga resultat utifrån vår tolkning av

problemformulering. Efter att informanterna reflekterade över sina upplevelser av

socialisationsarbetet med ensamkommande barnen konstaterade vi fyra betydelsefulla

socialisationsverktyg. I linje med Socialstyrelsens tillsyn för 2012 visar vår studie också stora

kvalitetsbrister på HVB för ensamkommande barn i samtliga socialisationsverktyg som
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informanterna delgav oss. Vår studie visar också att makt och stämpling förekommer inom

boendena.

På basis av intervjuerna fann vi också en positiv aspekt med resultatet och det är att det finns

personal som är medvetna om bristerna och vill bättre ta hand om ensamkommande barnen

inom boendena samt strävar efter att förbättra arbetssituationen på boendena genom att

efterlysa behovet att bygga upp kompetensen bland personalen.

6.1 Svar på syfte och frågeställningar
Vilka socialisationsverktyg använder personalen vid HVB för ensamkommande

flyktingbarn?

På frågan ovan fann vi likstämmig upplysning från informanterna P och V. Samtliga

informanter reflekterade över sina upplevelser av socialisationsarbetet med barnen och vi

uppfattade att det fanns fyra socialisationsverktyg som har betydelse för integrationsarbetet

enligt informanterna. Det första verktyget är tydliga riktlinjer och handlingsplaner. Det andra

verktyget är språket. Det tredje verktyget är bemötandet i vardagen och personalens attityd.

Det fjärde verktyget är överföring av sociala normer och värderingar.

Informanterna bekräftar att boendena har bristande riktlinjer och handlingsplaner för att ge

barnen bra förutsättningar under deras inlärningsprocess. De brister som vi fann handlar för

det första om att barnperspektiv beaktas inte. Personal har inte kompetens att arbeta utifrån

principen för barns behov i centrum (BBIC). Den andra bristen var att informanterna saknade

gemensamma förhållningssätt inom arbetsgruppen, vilket upplevdes nödvändigt för att kunna

bemöta barnen på ett professionellt sätt. Detta leder till att personal arbetar på olika. Den

tredje bristen handlar om boendets regler och rutiner som upplevdes av informanterna som

otydliga och svåra att följa av både personal och barn. Informanterna bekräftar att detta skapar

ofta oro och konflikter inom boendet. Vår slutsats är att när personalen inte är rustade med

konkreta riktlinjer och bra rutiner som är förankrade hos all personal, blir arbetskvaliteten

sämre inom HVB. Personalen har en viktig roll i barnens utveckling i den sekundära

socialisationen.

Informanterna ser på språket som ett avgörande socialisationsverktyg för att känna

delaktighet i samhället. Språket är också viktigt i den sociala interaktionen inom boendet.

Samtliga informanter anser att språket är viktigt för att bygga relationer med barnen och att

kommunicera med andra. När vi kommunicerar med varandra så har vi förmågan att
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empatisera, undantaget är när den andra talar ett annat språk som är främmande för oss.

Språksvårigheter skapar osäkerhet och begränsar socialisationsarbetet inom boendet. I

socialisationsarbetet är det av stor vikt att personal och barnen kan empatisera med varandra

för att social interaktion skall föreligga. Detta upplystes av informanterna som ett stort ansvar

för personal att inte bara lära ut utan hjälpa barnen att lära in och internalisera de symboler

som har betydelse i vårt samhälle. Dock fann vi att personal har förväntningar på barnen att de

ska förstå det svenska språket och ställer kravet att endast prata på svenska inom boendet.

Detta tolkas som en brist på viljan att empatisera och sätta sig in i barnets tanke- och

känslovärld. Språkbristningar mellan personal och barn kan leda till att personalen tolkar

barnen som oempatiska. En lösning som informanterna tog upp är att använda tolk vid samtal

för att ta del av barnens tankar och känslor.

Det tredje verktyget som har betydelse för socialisationen är bemötandet i vardagen och

personalens attityd. När informanterna beskriver personals bemötande med barnen i

vardagen under inlärningsprocessen uppfattade vi att personal kan bli bättre. Vardagen

upplevs vara en utmaning. Kroppsspråk, dialog, kommentarer och attityder skapar ofta

konflikter samt missförstånd mellan personal och barn. Socialisationen inom boendena

präglas av sociala interaktionen i vardagliga situationer med barnen. Ensamkommande barn

kommer från många olika länder och kulturer, varje kultur har sina inlärda sociala normer och

värderingar som styr ensamkommande barnens beteende och tankesätt. För att lyckas med

socialisationsarbetet måste personal ha en helhetssyn på hur barnen definierar den verklighet

de delar med personalen och andra barn på boendet. Alla informanter upplevde att personal

saknar kompetens för att ha en helhetssyn. Informanterna upplyste också att personal ofta

tänker utifrån sig själv dvs. förståelse, empati och tålamod saknas i personals bemötande.

Personals negativa attityd påverkar barnen samt att personal bidrar med negativt beteende hos

barnen eller förstärker ett negativt beteende genom att bemöta med negativ attityd. Personal

har inte tillräckligt med tålamod. Personals förhållningssätt och stöd för ensamkommande

barn har stor betydelse. Personals förhållningssätt har också stort betydelse för hur aktiva

barnen är i planeringen av sin vård och vilket inflytande de får.

Det fjärde och sista verktyget är betydelsen av överföring av normer och värderingar.

Informanterna upplever att arbeta med normer och värderingar är viktiga verktyg för

socialisation. Informanterna delade med sig av sina metoder för att lära barnen. Att skapa

diskussioner är ett bra sätt att prata med ungdomarna om värderingar och normer. Det är

också viktigt att barnen lär sig att bete sig som sina jämnåringar i Sverige till exempel genom
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språket, att använda ord och slang som ungdomar brukar använda ”tja” istället för hej, ”läget”

istället för hur mår du. Även rollspel och värderingsövningar är bra att använda. Samtliga

informanter upplever att barnen behöver få samhällsinformation om hur saker och ting

fungerar i Sverige. När informanterna beskriver hur krockar mellan normer och värderingar

hanteras uppfattade vi att personal gör olika och kan bli bättre på att hantera det när det

uppstår. Personal har mer tålamod med vissa barn som uppför sig på ett positivt sätt. Medan

samma personal har mindre tålamod med ett barn som uppför sig på negativt sätt. Tålamod

och förståelse är viktigt för att nå barnen. Svaren visar också att personals etik och moral

speglar deras attityd och förhållningssätt i arbetet med barnen. Socialisationsprocessen är som

en livslång utveckling där vi i det här sammanhanget av ensamkommande barnen blir

medlemmar i samhället genom internalisering av samhällets normer och värderingar. För att

bli en samhällsmedlem måste individen socialiseras in i samhället. Vi menar att personal har

en viktig roll som innebär att förse ungdomarna med funktionella normer och värderingar.

Utövar personalen makt genom att stämpla ensamkommande barnen som avvikare?

På frågan ovan fann vi likstämmig upplysning från informanterna. Vi uppfattade att

informanterna upplevde att personal använder sig av makt inom boendet. Vanligaste är rädsla

för viss personal. Barnen tar reda på vilken som skall arbeta. Barnen väntar med samspråk till

omtyckt personal kommer. Även tillit till barnen saknas från personal. Makt uttrycks med

handlingar, exempel är att inte kunna förhandla eller vara flexibel när det gäller att få se på

TV efter visst klockslag. Kroppsspråk som blickar, verbala tillrättavisningar där tonläget är

allt annat än trevligt. Exempel är när personal säger nej till något och barnet vill ha förklaring.

Personalen svarar genom att säga ”därför jag säger så”. Barnet är kontrollerat och ifrågasätt.

När informanterna beskriver om de har erfarenhet av stämpling på boendet uppfattade vi att

det är ett bekymmer. Förutfattade meningar och att jämföra barnen med varandra

förekommer. Jämförelsen handlar om barnen följer de regler som finns samt hur barnen

uppför sig. Kommentarer från personal om barnen förekommer utifrån prestation, nationalitet

och uppförande. Det händer att personal redan stämplat barnet innan barnet flyttat in till

boendet genom att läst in någon annans personals dokumentation eller genom information.

Grupptillhörigheten används också som stämpling mot barnen. Detta uttrycks i form av att

informanterna kallar barnen oftare för ”somalier” och ”afghaner”. Att det var vanligare för

informanterna att endast nämna två nationaliteter enligt vår mening beror på att afghaner och

somalier är de två stora grupperna som söker asyl i Sverige enligt Migrationsverkets statistik

(http//www.migrationsverket.se). Vi tolkar att personal systematiskt jämför somalier och
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afghaner med varandra, somalier är högljudda och stökiga medan afghaner inte är det. Detta

tolkas som att personal stigmatiserar somalier för att de i personals ögon avviker på ett icke

önskvärt sätt.

Ett annat exempel var att barn som är utagerande eller stökig blir stämplade och får mindre

uppmärksamhet. Personal är mer positiv till barn som sköter det som förväntas av dem medan

man stämplar ett barn som klagar mycket. Arbetsmetod saknas på boendet för att motverka

stämpling och informanter medgav att en likabehandlingsplan skall finnas insatt i en pärm.

Slutsatsen är att det förekommer stämpling och makt inom den sociala miljön (HVB) där

personal och ensamkommande barnen samspelar. Vi kom fram till att personal innehar makt

inom boendet av den anledningen att de ensamkommande barnen befinner sig i

beroendeställning under sin vistelse på HVB. Personal använder sin makt i syfte att

socialisera barnen. Med kunskap om samhällets norm och värderingar har personalen enligt

vår mening normativa förväntningar på barnen genom att lära barnen färdigheter och sociala

koder för att klara sig i samhället. Exempelvis genom att lära barnen att uppföra sig som

svenskar, att passa tider, inte äta med fingrarna och inte prata högt. Med andra ord en relation

mellan kunskap och makt. Personal fungerar som kunskapsförmedlare som socialiserar barnen

så att de kan leva efter samhällets normer och värderingar. Dock används kunskapen för att

kategorisera och fastställa vad som är sant/falskt, normalt/onormalt samt önskvärt/icke

önskvärt. När barnen uppfyller förväntningarna belönar personal barnen med mer

uppmärksamhet och hjälp i vardagen. De övriga som inte platsar i denna kategori stämplas för

att vara annorlunda, eller olika de andra i det här sammanhanget oformbara och bestraffas

med sanktion genom mindre uppmärksamhet och hjälp i vardagen. Socialisationen inom HVB

präglas av interaktionen mellan barnen och samhällets representanter det vill säga, personal.

Personals negativa attityd mot barnen eller avståndstagande samt stämpling av barnen skapar

enligt vår mening en grupp som uppfattas som avvikare. Ensamkommande barn som är

socialiserade i andra samhällen och kulturer handskas med sina internaliserade normer och

värderingar som skiljer sig väsentligt från kulturen i Sverige. Ett problem som barnen möter

är överensstämmelsen mellan deras gamla och den nya socialisationen då barnens kultur och

uppfostran i hemlandet har en tendens att leva kvar. Personalens reaktion på barnens olikheter

och samt viljan att forma barnen skapar (personal externaliserar) en negativ syn på

ensamkommande barnen då barnen uppfattas att vara annorlunda beträffande uppträdande och

personlig attribut. Nya sociala normer, värderingar och helt nya livsvillkor gör att barnen

känner personals upprepade påtryckningar om deras uppträdande och personliga egenskaper.
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Att inte rätta sig efter normerna ses som avvikande och personal betecknar barnets egenhet

som avvikelse. Barnen går igenom en process som upphör i ett tankesätt om bestående

avvikelse, som inkluderas av barnen själv och dem som omger honom. I detta sammanhang

kopplar vi hur personal med påtryckningar möjliggör för barnen ett negativt synsätt på sig

själva. Detta kan leda till att barnet internaliserar det och sätter stigma på sig själv.

6.2 Förslag på möjliga tolkningar av resultatet
Efter att ha konstaterat flera brister i hur personal socialiserar ensamkommande barn på

kommunala HVB, har en fråga dykt upp i våra tankar. Hur kan arbetsmetoden på HVB för

ensamkommande barn förbättras för att socialisationen ska bli rätt? Våra informanter var

medvetna om de brister som finns på boendena vilket vi tolkar som positivt. Deras

medvetenhet gav oss viktiga förslag på hur verksamheten inom HVB kan bli bättre. Detta

ledde till tre alternativa tolkningar av studiens resultat.

Vår första alternativa tolkning gäller principen att arbeta utifrån BBIC. BBIC är tillämpad i

svensk lag och praxis som ett system för handläggning och dokumentation i utredning,

planering och uppföljning i all socialt arbete med barn och unga i Sverige. Här skriver vi om

två aspekter. Det första är att enligt vår analys att implementera BBIC i HVB verksamheter

för ensamkommande barn är komplex. detta med tanke på hur den är uppbyggt. Då

ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare är deras uppväxtmiljöer

okända för personal på HVB. Personal har inte information om barnens bakgrunder och vilka

värdesystem och sociala normer de kommer ifrån. Vi menar att detta kan vara en bidragande

orsak till att HVB för ensamkommande barn har sämre kvalité. Det andra aspektet gäller

utbildning om BBIC för HVB personalen i syfte att stärka barnet/den unges ställning och

förbättra samarbetet kring barnet. Vi menar att personals kompetens att arbeta utifrån BBIC

eller barnens behov bidrar till ökad kvalité och rättssäkerhet.

Vår andra alternativa tolkning av studiens resultat gäller gemensamt förhållningssätt. HVB

personal behöver ett gemensamt förhållningssätt, samt utbildning om förhållningssätt. Enligt

vår mening har personal en viktig roll under barnens socialisation i det sekundära livet. Vi

menar att det är under den sekundära socialisationen som personal grundar funktionella

normer och värderingar hos barnen. Därför anser vi hur viktigt det är att HVB för

ensamkommande barn har utbildad personal samt riktlinjer om förhållningsätt och

handlingsplan för att kunna motverka stämpling och utanförskap.

Vår tredje alternativa tolkning gäller informanternas svar på hur personalen kan bli bättre i

sina arbete med ensamkommande barn. Vi tolkar deras förslag och svar som viktiga
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rekommendationer. Alla föreslog att personal behöver utbildning. Vår tolkning är att liksom

andra HVB, med ungdomar som har sociala problem eller missbruk eller trassliga

familjeförhållanden, är utbildning som är relaterad till målgruppen viktigt. Vi anser att det är

viktigt att kompetens finns inom den arbetsgrupp som är speciellt inriktad till

ensamkommande barn. För att arbeta professionellt krävs kompetens inom det specifika

området. Rädda barnen säger att situationen som barnen kommer ifrån ställer andra krav på

personal än den man normalt ställer vid placering av barn. Personal ska ha kunskap om barn

med olika kulturella bakgrunder och om barn som har upplevt trauma.

Ensamkommande barn och tonåringar har olika förutsättningar och behov. Godani (2007:13)

som har arbetat inom röda korset i tio år berättar om tre olika barn med traumatiserad

bakgrund och deras förhållningssätt till skolan. Ett barn söker trygghet, ett annat barn kan inte

ens beträda rummet utan att sorgen aktiveras, nästa barn fylls av oro när dörren till

klassrummet stängs. Skolmiljön kan bidra till att skapa lugn eller provocera till vaksamhet

och protest. Godani (2007:111) hävdar att det gemensamma för alla barn med traumatiserade

bakgrunder är att de behöver hjälp och är beroende av förståelse och stöd från sin omgivning.

Därför hävdar vi att utbildning inom området är av yttersta vikt för att förstå, bemöta samt

uppmärksamma symptom för att eventuellt leda barnen till vidare profession. Kunskapen

personal får efter utbildning anser vi är kunskap som kan ses som något som vägleder

personal i det vardagliga arbetet och i svåra förhållanden. När barnen påbörjar sin sekundära

socialisationsprocess i det nya landet, samhället och inom boendet hävdar vi att boendet har

det yttersta ansvaret att se till att barnen förses med trygghet, värme, bli lyssnad på och

bemötta med respekt. Denna åtgärd hävdar vi kan vägleda personalen att agera professionellt,

snabbt och effektivt under missförhållanden.

Informanterna i föreliggande studie upplevde brister i arbetsmetod och utryckte att personal

behöver lära sig pedagogik och psykologi. Linder & Breinhild Mortensson (2008) beskriver

glädjens pedagogik på ett inspirerande sätt. De skriver om hur glädje och optimism aktivt kan

lyftas fram i mötet med barn och ungdomar i det pedagogiska rummet. De diskuterar

(2008:49) om den professionella omsorgen. Professionell omsorg är kommunikationsformer

där de professionella tar ansvar över aktörernas sätt, i det här sammanhanget barnen inom

boendet, att tala och umgås med varandra. Omsorgen respekterar å ena sidan de

umgängesformer som etablerar och utvecklar de individuella relationerna, och å den andra de

umgängesformer som etablerar och utvecklar det gemensamma. Pedagogisk omsorgsbrist kan

uppstå om yrkespersonen, i det här sammanhanget personal på HVB inte visar respekt eller
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erkännande för barnen eller den sociala gemenskapen. Det kan uppstå när personal misslyckas

med att etablera en ömsesidig empatisk relation mellan sig och barnet, eller förhållandet

utsättas för varaktiga påfrestningar att både de inre sammanhangen och den yttre stabiliteten

bryter samman. Barnet kan missförstås eller inte alls förstå den vuxnes yttringar, vilket senare

kan komma att tolkas som inkompetens eller brist hos barnet. Linder & Breinhild Mortensson

(2008) berättar även om positiv psykologi som har den främsta uppgiften att säkerställa

balansen mellan positiv och negativt tänkande. Den personliga karaktären, viljestyrkan och

det personliga ansvaret är centrala begrepp inom positiv psykologi. Uppbyggandet av styrkor

handlar inte om lärande, träning eller betingning utan om upptäckter, skapande och ägande.

Forskarna inom positiv psykologi menar att vi inte ska lägga alltför mycket energi på att

korrigera våra svagheter. Det bästa i livet och den största känslomässiga tillfredställelsen

uppstår ur utvecklingen och utnyttjandet av våra karaktäriska styrkor personliga styrkor.

Under intervjuerna upplyser informanterna oss om deras upplevelser om pedagogiska och

psykologiska brister inom boendena. Informanternas viktiga rekommendationer är utbildning,

arbetssätt, pedagogik, psykologi, riktlinjer och handlingsplaner. Vilket är viktiga discipliner

som bör införas, utvecklas och tydliggöras inom HVB för ensamkommande barn i syfte att

socialisera barnen i samhället.

6.3 Metoddiskussion
För att på bästa sätt samla data valde vi i vår studie semistrukturerad forskningsintervju vilket

vi betraktade som lämplig eftersom den är varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat

frågeformulär. När vi beslutade att studera vårt ämne var vi medvetna om den känslighet

ämnet kunde medföra vilket visade sig när vi sökte informanter. Vi tog kontakt med boenden

inom vårt yrkesnätverk. Två boenden tackade genast nej, fem deltog. Sammanlagt deltog åtta

personer i vår studie. För att inte röja deltagarnas identitet kallar vi informanterna P (ordinarie

personal) och V (vikarierande personal). Intervjusvaren omformulerades också för att

ytterligare säkerställa informanternas identitet. Vi anser att informanterna utan tveksamhet

berättade om sina upplevelser om vilka socialisationsarbetet, makt och stämpling inom HVB

för ensamkommande barn. Frågan är om deras svar påverkades av att vi själva är personal

inom HVB för ensamkommande barn. Dock upplevde vi att informanterna kände förtroende

för oss och såg värde i vår studie. Detta enligt oss kan medföra en inverkan på validiteten som

pekar på undersökningens giltighet samt i vilken utsträckning vi lyckats undersöka vad vi

avsågs att mäta. När det gäller teorierna valde vi socialisationsteori, symbolisk

interaktionistiskt teori samt stämplingsteorin och maktteori vilket visade vara bra val.
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Teorierna gav oss det stöd i analysen som vi önskade. Detta bekräftas i diskussionsdelen där

vi återger svar på syfte och problemformulering. När det gäller tidigare forskningar insåg vi

tidigt att studier inom området stämpling och makt i arbete med ensamkommande barn var

bristvara.

6.4 Förslag till fortsatta studier
Vi har många förslag på fortsatta studier, dels på grund av egna erfarenheter då vi arbetar med

ensamkommande barn, och dels på grund av föreliggande uppsats resultat. Vårt första förslag

på alternativa studier är att studera socialisationsprocessen utifrån ensamkommande barns

perspektiv och ta reda på hur de ser på sin boendetid på HVB. Med tanke på studiens resultat

skulle det vara mycket intressant att utforska hur stämpling påverkar deras möjligheter till ett

bra liv i Sverige. Eller hur påverkar en negativ socialisation ensamkommande barns

förutsättningar för att känna delaktighet i det svenska samhället. Vad anser de om insatserna

på HVB och personals stöd?

Den andra förslaget på alternativ studie är att studera socialisationsprocessen med

ensamkommande barn utifrån gode män, särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) och

socialsekreterarens roller och påverkan på ensamkommande barns liv. Dessa personer är

också viktiga för barnen då de ansvarar för barnens omsorg och utveckling. Socialstyrelsens

tillsyn för 2012 visar att samarbetet med handläggaren är betydelsefullt för både planeringen

och uppföljningen av de individuella insatserna för ensamkommande barn (Socialstyrelsen

2012:37ff). Tillsynen visar att flera ungdomar var besvikna på att socialsekreterare är svåra att

nå eller deltar inte i möten och det fungerade inte med stödet till barnet. Därför anser vi att

barnens socialsekreterare är oerhörd viktiga för hur utformningen av barnets vård ser ut, hur

kan de bidra till en lyckad socialisation? Hur ser samverkan mellan socialtjänsten och God

man/SFV kring barnens behov? När det gäller gode män och särskild förordnad

vårdnadshavare (SFV) är tre aspekter intressanta att utforska: på vilket sätt tillgodoser dessa

personer barnens behov? Hur tydligt är egentligen deras roll både för barnet och dem själva?

Hur påverkar det socialisationsprocessen?

6.5 Slutreflektion
Vi var bestämda redan från början av valet av ämne i vår c-uppsats. Naturligtvis det som lät

ingå i vår vardag, att arbeta med ensamkommande barn. Vi fick dock ändra syfte och

formulering men trots detta blev vi nöjda och upplever att vi fick svar på det som drev oss att

utföra undersökningen. Under arbetets gång har vi upplevt motgång, medhåll och negativa
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och positiva känslor. Vi har arbetat hårt med vår c-uppsats trots heltidsarbetare båda två. Vår

förhoppning med vårt arbete är att det för med sig aktörer som tar del av vår studie som på ett

eller annat sätt har kontakt med eller kommer i kontakt med ensamkommande barn och

socialisation, skall reflektera över sitt eget arbete. Vi har nu slutfört vår c- uppsats och önskar

att någon annan tar vid och undersöker vårt förslag om fortsatt forskning.
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(Bilaga 1) Intervjuguide

TEMA 1: Vilka socialisationsverktyg använder personalen vid HVB-hem för

ensamkommande flyktingbarn?

1. Hur vill du beskriva din upplevelse av personalens integrationsarbete med

ensamkommande barnen?

2. Hur vill du beskriva personalens integrationsmetod med ensamkommande barnen?

3. Hur vill du beskriva personalens bemötande med ensamkommande barnen i vardagen

under sin inlärningsprocess med nya normer och värderingar?

Följdfråga: Hur kan personalen bli bättre på att bemöta ensamkommande barnen?

4. Hur hanterar personalen krockar mellan normer och värderingar?

TEMA 2: Utövar personalen makt genom att stämpla ensamkommande barnen som

avvikare?

1. Har du någon erfarenhet av makt från personal inom boendet?

Följdfråga: Vad är makt för dig?

2. Hur upplever du att makt uttrycks inom boendet ?

Följdfråga: har personalen stora förväntningar på ungdomarna?

3. Hur hanterar personalen makt inom boendet?

4. Har du någon erfarenhet av stämpling inom boendet?

Följdfråga: Vad är stämpling för dig.?

5. Vad finns det för arbetsmetod inom boendet för att motverka stämpling?
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(Bilaga 2) Förfrågan om deltagande i examensarbete

I vår strävan att utbilda oss till beteendevetare/sociologer ska vi skriva examensarbete C-
uppsats (15 hp) i Sociologi på Högskolan i Gävle. Inför denna genomför vi nu en vetenskaplig
forskning med titeln, socialisation och stämpling inom HVB för ensamkommande barn. Vår
önskan är att få göra intervjuer med personal på boenden. Intervjun består av  ett antal frågor.
Innan intervjun kommer du som informant att få möjlighet att läsa igenom intervjuguiden.

När man skall göra en undersökning är det viktigt som student att följa vetenskapsrådet
forskningsprinciper inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (CODEX 2004) Samt
informera informanter i det här fallet dig, om vad som gäller. Vi kommer att följer de
allmänna kraven på forskning vilket är följande:

1. Informationskravet- Vilket betyder att vi som undersökare skall informera om dig om vårt
syfte med studien.

2. Samtyckeskravet- Vilket betyder att du får själv bestämma omdui vill medverka i vår
studie eller inte. All medverkan i undersökningen är frivillig.

3. Konfidentialitetskravet- vilket betyder att alla som ingår i undersökningen ska ges största
möjliga konfidentialitetet och personuppgifterna ska hanteras på ett sådant sätt att ingen
obehörig kan ta del av dessa. Ingen kommer att namnges i undersökningen och det är bara vi
som genomför intervjuerna som kommer att ha tillgång till materialet.

4. Nyttjandekravet - uppgifterna om enskilda personer får endast användas för
undersökningens ändamål. Informationen som samlas in kommer endast användas för att
besvara den aktuella undersökningens syfte.

Vi kan erbjuda att du får ta del av C-uppsatsen när den är granskad och färdigställd.

Våra kontaktuppgifter är:

Shne Pishnemaz pishnemaz@yahoo.se Mobil: 073-730 30 58

Carina Qvarnsved magganq@yahoo.se Mobil: 0705661488
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Carina Qvarnsved & Shne Pishnemaz


