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Denna studie är en del av en flerfallstudie i Jönköpings län och undersöker ett HVB-hem för 

ensamkommande barn och ungdomar i Jönköpings kommun. Syftet är att med hjälp av en 

kvalitativ fallstudie undersöka grannskapets potentiella roll för de ensamkommande barnen 

och ungdomarnas integration. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med grannar (n=11) 

och med representanter för HVB-hemmet (n=3). Studien undersöker även vilka kontakter 

som finns mellan HVB-hemmet och grannskapet, samt vilka informationsstrategier som 

använts i etableringsprocessen av HVB-hemmet och den betydelse dessa kan ha haft för 

hemmets mottagande. Studien visar att grannskapet uppfattar det undersökta HVB-hemmet 

som anonymt och att det finns en tydlig brist på information och kunskap om hemmet. 

Grannskapet efterfrågar mer information om HVB-hemmet samt har en generellt likgiltig 

alternativt positiv attityd till HVB-hemmets placering och de ensamkommande barnen. 

Acceptansen till HVB-hemmet kan bero på den informationsstrategi verksamheten valde 

gentemot grannskapet inför verksamhetsetableringen i området eller den låga kunskap som 

existerar bland grannarna angående hemmets verksamhet, men ytterligare faktorer skulle 

kunna ges som förklaring. Bristen på kontakt som finns mellan HVB-hemmet och 

grannskapet skulle kunna förklaras genom verksamhetens val att hålla en låg profil i 

grannområdet. Studien kan även urskilja att det finns en outnyttjad potential då grannskapet 

möjligen kan spela en viktig roll för ungdomarnas integration. 
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Abstract 

This study is a part of a wider multiple case study conducted in Jönköping county. It is examining 

a residential HVB-home for unaccompanied refugee children in Jönköping city. The purpose of 

this qualitative case study is to examine the neighborhood’s potential role in integration of 

unaccompanied refugee children. Semi-structured interviews were carried out with neighbors 

(n=11) and with representatives for the HVB-home (n=3). Furthermore, the study examines 

what information strategies have been used in the establishment process of HVB-home, along 

with what this has meant for the reception of the home in the neighborhood. The study finds 

that the neighborhood perceives the examined HVB-home as anonymous and there is a 

noticeable lack of information and knowledge about the home amongst the neighbors. The 

neighbors requests more information about the HVB-home and generally have indifferent or 

positive attitudes towards the location and existence of the HVB-home and the unaccompanied 

refugee children. The degree of acceptance of the home could be explained by the information 

strategy the HVB-home initially chose for the establishment of the home or the lack of 

knowledge about the home amongst the neighbors, although further explanations could be given. 

The lack of contact between the HVB-home and the neighborhood could partially be explained 

by the HVB-home’s choice to keep a low profile in the neighborhood. In addition, the study can 

distinguish an unexplored potential for the neighborhood to possible play an important role in 

the integration of the unaccompanied refugee children. 
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1 Inledning 

Etableringen av en del sociala inrättningar, till exempel gruppboenden för individer med 

funktionsstörning eller HVB-hem (hem för vård och boende) för personer med 

missbruksproblem, kan ge upphov till protester från grannar. Sådana protester kan ibland få 

karaktären av NIMBY-protester. Akronymen NIMBY, som står för uttrycket ”Not In My Back 

Yard”, innebär att protesterna inte uttryckligt riktas mot den sociala verksamheten som sådan 

utan bara mot själva lokaliseringen av den.1 Vid etablering av sociala inrättningar har olika 

strategier använts för att förekomma protester från grannar. Företrädare för en del verksamheter 

har valt att på förhand kontakta och informera grannskapet om verksamhetens ankomst medan 

andra valt att arbeta mer anonymt, det vill säga etablera verksamheten utan att på förhand 

meddela grannskapet. Forskare har tidigare diskuterat för- och nackdelar med olika strategival, 

det vill säga diskuterat huruvida företrädare av sociala inrättningar bör informera de boende i 

grannskapet om verksamhetens ankomst eller om detta kommer att skapa mer 

grannskapsoppositioner mot inrättningen. Även om det är vanligt att sociala inrättningar kan 

mötas av invändningar och protester finns det även fall där omgivningen och grannskapet är 

positiva till nya sociala inrättningar i deras närområde.2   

 

En av de klientgrupper som är placerade på dessa sociala inrättningar i form av olika HVB-hem i 

Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. Det har inte bedrivits någon forskning inom 

området integration mellan grannskap och HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar, 

varken i Sverige eller i resten av världen. För att motverka socialt utanförskap och främja 

integrationen av de ensamkommande barnen samt den roll det omkringliggande grannskapet kan 

ha i detta krävs vidare studier. Hur ser kontakter ut idag mellan de ensamkommande barnen och 

grannskapet, och vilka attityder finns som främjar eller motverkar integration? Kan grannskapet 

spela en roll för integrationen av ensamkommande barn och ungdomar? I denna studie definieras 

integration som den delaktighetsprocess som minoritetsgrupper går igenom för att delta i 

samhället med samma möjligheter och förutsättningar som den dominerande majoritetsgruppen 

har.3 

 

                                                 
1 Borell 2012, s. 40 
2 Borell & Gerdner 2001 
3 Westin m.fl. 1999, citerad i Leisti 2005, s. 140 
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Migrationsverket anser att ensamkommande barn och ungdomar är en grupp som bör prioriteras 

för att tillgodose att deras rättigheter och möjligheter inte kränks.4 Enligt FN:s barnkonvention 

har alla barn samma rättigheter, ingen får diskrimineras och barnets bästa ska komma i första 

hand vid alla beslut som berör barnet. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och ett 

flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.5 Ensamkommande barn och ungdomar har i Sverige rätt 

att få tillgång till familjehem eller HVB-hem och att där få den goda vård och fostran de behöver. 

Ansvaret att se till att detta sker ligger hos Socialnämnden, och de ska även arbeta bland annat för 

att barnen ska få en passande utbildning.6 Det finns ett intresse i att undersöka vilken potentiell 

betydelse grannskapsrelationer kan ha för ensamkommande barns boende på HVB-hem. 

Beroende på grannarnas attityder och åsikter gentemot HVB-hemmet kan dessa påverka 

integrationen av de ensamkommande barnen genom att utesluta dem från grannskapet eller att 

välkomna dem. Då en del av HVB-hemmets verksamhet går ut på att påbörja 

integrationsprocessen av de ensamkommande barnen, kan grannområdet ha en viktig roll i att 

främja relationer och kontakter med samhället. 

 

Avsikten med denna studie är att studera reaktioner på etableringen av ett HVB-hem i centrala 

Jönköping och relationerna mellan hemmet och grannskapet med utgångspunkt i NIMBY-

forskning. Studien är en fallstudie genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken potentiell roll grannskapet kan ha för de 

ensamkommande barnens integration. Följande specifika frågor är centrala: 

 

 Vilka grannskapsrelationer finns med de ensamkommande barnen och deras boende till 

grannområdet och verksamheter i samhället?  

 

 Vilka informationsstrategier har de ansvariga för HVB-hemmet använt sig av gentemot 

grannar och vilka konsekvenser har dessa informationsstrategier haft för grannarnas 

inställning till verksamheten?  

 

                                                 
4 Migrationsverket 2013, s. 3 
5 Unicef (od) 
6 Johansson 2010  
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 Hur upplever olika respondenter från boendet och grannskapet att boendet för 

ensamkommande barn har påverkat eller påverkar grannskapet och det egna vardagslivet?  

 

 Kan grannskapet fungera som en möjlig aktör för att främja integrationsprocessen av de 

ensamkommande barnen?  

2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter inom NIMBY-området och 

diverse forskning om grannskapsrelationer. Inledande i studien tas tidigare forskning upp som 

diskuterar begreppet NIMBY och grannskapsrelationer med sociala inrättningar för att därefter ta 

upp en tidigare studie som undersöker samma HVB-hem som föreliggande studie.  

2.1 Begreppet NIMBY och bakomliggande orsaker till motstånd 
Som tidigare nämnts är NIMBY en förkortning av ’Not in my backyard’ och begreppet beskriver 

ett slags protester från allmänheten gentemot exempelvis en social inrättning. Protester av 

NIMBY-karaktär motsätter sig inte själva inrättningen, utan att inrättningen inte platsar just i det 

egna närområdet, dock möjligen någon annanstans i samhället. Protesterna riktas alltså inte mot 

inrättningens verksamhet i sig utan mot lokaliseringen av den. Majoriteten av forskningen om 

NIMBY har tidigare bedrivits inom miljöområdet men på senare tid har det även ökat med 

forskning inom den sociala sektorn. Inom den sociala sektorn kan det vara svårt att avgöra om 

protester mot sociala inrättningar är av NIMBY-karaktär eller om det är andra faktorer som 

skapar dessa motsättningar, då forskningen som finns idag har en del skilda uppfattningar om hur 

begreppet ska eller bör användas och definieras.7 Tidigare forskning har visat att det finns 

skillnader i NIMBY-protesterna mot sociala inrättningar och andra inrättningar som rör miljön, 

där retoriken har använts annorlunda då protesterna haft olika karaktärer.8 

 

Det mesta motståndet mot sociala inrättningar brukar uppstå bland grannar när inrättningarna 

uppfattas hota den personliga säkerheten och det har visat sig att vissa klientgrupper möter mer 

motstånd än andra. Studier har visat att om inrättningen till exempel är till för missbrukare 

(framför allt om de har kriminell bakgrund) eller före detta förbrytare är sannolikheten att det 

uppstår protester högre. Dessa tenderar att förknippas med farligheter, oförutsägbarhet, generell 

osäkerhet eller att området skulle få dåliga influenser av den aktuella inrättningen.9   

                                                 
7 Borell 2012, s. 40f 
8 Gordon & Jasper 1996, s. 160; Borell & Gerdner 2001, s. 16 
9 Borell & Gerdner 2003, s. 76; Dear 1992, s. 293 
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Anledningarna till reaktionerna av NIMBY-karaktär är komplexa och betydligt mer storskalig 

forskning behövs. Mycket av den tidigare forskningen har ensidigt fokuserat på människors 

attityder till de klientgrupper som behandlas i olika sociala inrättningar, vilket är problematiskt då 

det förenklar och överskattar den roll attityderna egentligen spelar för NIMBY-reaktionerna. 

Människor är mångdimensionella och det är svårt att generalisera utifrån attityder från fall till 

fall.10 Forskning har även visat att människor är mer stödjande för de typer av inrättningar och 

klientgrupper som ibland möter mest motstånd (till exempel kriminalvård), än vad beslutsfattare i 

samhället har trott att de ska vara. Detta beror enlig Krause på att forskningen som finns inom 

ämnet inte använt sig av metoder som ger en tillräcklig bild av komplexiteten av problemet. Till 

exempel att grannar kan ha åsikten att en (i detta exempel) förbrytare ska avtjäna sitt 

fängelsestraff samtidigt som de kan ha åsikten att de ska få chansen till någon form av 

rehabilitering.11 Enligt Martin finner tidigare studier i likhet med detta att den litteratur som finns 

målar upp bilden av att samhället generellt har en stark negativ attityd mot etableringar av just 

fängelser eller kriminalvård. Martins egen studie finner däremot att majoriteten av 

respondenterna som deltagit i undersökningen om attityder mot etableringen av ett fängelse i 

närområdet hade en positiv eller neutral och likgiltig förväntning av hur denna etablering skulle 

påverka deras samhälle.12 

 

I en studie från 2011 som undersökt social integration finner att det generellt finns specifika viljor 

och önskningar hos grannskapet när ämnet om nya etableringar kommer på tal. Studien 

undersökte den sociala integrationen av människor med utvecklingsstörningar som flyttar in i ett 

vanligt grannskap. De testar personers reaktioner till att hypotetiskt få nya grannar från olika 

klientgrupper. Fynden visade att grannskap var mest positiva till personer med en mild 

utvecklingsstörning, därefter ekonomiska flyktingar och minst positiva var de till unga 

lagöverträdare då den sistnämnda gruppen uppfattats som farligast. Grannarnas känslor hade 

också stor betydelse för deras uppförande. Graden av oro inför deras framtida grannar ökade 

även graden på deras benägenhet att exempelvis rösta emot gruppen som skulle flytta in. Graden 

av oro visade även på högre intresse av information om de boende.13  

 

Enligt Colón & Marston har diverse studier undersökt om avståndet från det egna hemmet har 

betydelse för i vilken grad personer stöder den sociala inrättningen samt om fastighetens värde 

                                                 
10 Borell & Gerdner 2003, s. 78; Borell & Gerdner 2001, s. 18f 
11 Krause 1991, s. 241 
12 Martin 2000, s. 265 
13 Dijker & van Alphen m.fl. 2011, s. 889f 



 

5 

 

påverkar i vilken mån de stöder inrättningen. I Colón & Marstons studie undersöks just detta 

med fynden av att stödet till det föreslagna boendet (för personer med HIV) inte var relaterat till 

hur långt ifrån inrättningen var från det egna hemmet och inte heller var de boende i området 

speciellt bekymrade över att fastighetspriserna skulle sjunka. Detta är även ett resultat som stärks 

av tidigare forskning av Dear, Taylor och Hall, som fann att av de som motsatte sig en social 

inrättning var antingen likgiltiga eller inte alls oroade över just denna aspekt. Vad just denna 

studie av Colón & Marston slutligen visar är att i vilken grad individerna stöttar boendet snarare 

handlar om en rädsla för AIDS och homofobi, det vill säga en social oro, snarare än 

fastighetspriser och avstånd till boendet.14 

 

2.2 Hur tidigare studier har utförts samt brister i utförandet 
Huvuddelen av tidigare forskning inom området av sociala inrättningar har fokuserat på att 

förklara och undersöka NIMBY-reaktioner genom att studera generella attityder mot olika 

grupper av klienter. Detta har många gånger gjorts genom att ställa hypotetiska frågor om hur 

respondenter skulle känna inför inrättningar för vissa grupper i deras närområde. Dessa studier 

har främst gjorts i form av fallstudier vilket frambringat ett behov av att ge en bredare och mer 

representativ bild av NIMBY-reaktioner, då fallstudierna inte alltid kan ge denna vidd. Till 

skillnad ifrån många tidigare studier inom området som haft fokus på samhällsattityder mot de 

olika grupperna av klienter finns det i senare forskning, till exempel från 2003 av Borell & 

Gerdner, antydningar till att det är de säregna dragen för inrättningen i sig samt det samhälle eller 

område inrättningen finns i, som är av stor vikt för förklaringen till hur reaktionerna utvecklar sig. 

Finns det dessutom ett stöd från samhället till inrättningen samt ett samspel mellan dessa två, kan 

inrättningen förses med positiva resurser.15 Vidare forskning bör göras framför allt från ett mer 

direkt perspektiv och då undersöka samhällsattityder mot redan existerande inrättningar, i mer 

verkliga kontexter snarare än att studera hypotetiska och generella attityder mot olika 

klientgrupper.16 

2.3 NIMBY processer och vad som kan göras för att underlätta etableringen  
För att underlätta etableringsprocessen och att en inrättning ska undgå protester är det bland 

annat av fördel att inrättningen smälter in i kontexten bland de andra husen i närområdet och inte 

sticker ut allt för mycket. Kan designen av inrättningen lyckas med detta är det även mer 

sannolikt att undgå arga grannprotester. Det har konstaterats att generellt sett är innerstäder mer 

accepterande av olika sociala inrättningar än vad små homogena förorter är. Större städer har ofta 

                                                 
14 Colón & Marston 1999, s. 143f 
15 Borell & Gerdner 2003, s. 59 
16 Borell & Gerdner 2003, s. 78 
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mer variation av samhällsgrupper (social klass, etnicitet, med mera) och diverse anläggningar och 

en ny inrättning skulle därför inte synas eller göra lika stor skillnad där som i en liten förort.17 

Detta resonemang kan även kopplas till tidigare nämnda studien av Colón & Marston där 

förslaget av inrättningen för personer med HIV gavs i en liten stad i ett relativt välbärgat område 

som dominerades av vita, gifta par i medelåldern och äldre.18 Staden hade en tämligen stor 

population av homosexuella personer och förslaget mötte stort motstånd från befolkningen i 

området.19 Det kan även spekuleras i om andelen homosexuella som bodde i staden spelade en 

roll i reaktionerna, kanske hade det varit ytterligare motstånd om det inte varit en så stor del av 

befolkningen i staden som var homosexuella.20 

2.4 Att informera grannskapet om verksamhetsetableringen eller inte? 
Spekulationerna i föregående stycke kan finna stöd i tidigare studier som menar att ju mer bekant 

grannarna är med klientgruppen för inrättningen desto större chans är det att mottagandet blir 

bättre. Genom att informera och utbilda området om den tänkta klientgruppen och 

verksamheten som ska inrättas kan en större förståelse och acceptans skapas.21 Det finns däremot 

studier som ger en annan bild av detta, till exempel Zippay, som funnit att försök till att i förhand 

nå ut och informera samt förbereda grannskap på att en ny social inrättning ska etableras kan öka 

grannskapsoppositionen mot verksamheten. Zippay utvecklar i sin studie att det inte finns några 

empiriska bevis på att denna taktik av att förbereda och utbilda grannskap skulle främja det 

långsiktiga positiva resultat i området som många verksamheter inom sociala inrättningar arbetar 

utifrån.22 Studien visar vidare att trots att de undersökta verksamheterna tog kontakt med 

grannskapet ansikte till ansikte eller via små möten, vilket var att föredra framför stora möten, 

ändå fick signifikant mer opposition mot sina boenden från grannskapet än de verksamheter där 

de inte hade tillkännagivit sin etablering i grannskapet. Det diskuteras i studien att 

ansträngningarna att nå ut till grannskapet för att främja grannkontakten ironiskt nog i detta fall 

ökat fientligheten.23 

 

Ytterligare forskning ger ännu en bild av hur grannskapet kan reagera på information angående 

en ny social inrättning, eller snarare avsaknaden av information. Ett exempel från Piat visar att 

grannskapet känner sig förda bakom ljuset när den sociala inrättningen samt förtroendevalda i 

samhället hade underlåtit sig att informera grannskapet om etableringen av ett gruppboende i 

                                                 
17 Dear 1992, s. 293 
18 Colón & Marston 1999, s. 139 
19 Colón & Marston 1999, s. 135ff 
20 Colón & Marston 1999, s. 144f 
21 Dear 1992, s. 294 
22 Zippay 1999, s.44 
23 Zippay 1999, s.43 
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området. Då grannskapet kände att de inte hade någon kontroll över sin egen miljö och 

omgivning, agerade de med rädsla och panik, vilket bland annat resulterade i en namninsamling 

mot grupphemmets etablering. Undersökningen visar här hur bristen på information får 

grannskapet att känna sig lurade. Grannskapets bristande rättigheter var en av faktorerna som 

fick dem att se sig själva som offer i processen. Även hur det nya gruppboendet påverkar 

grannskapets egna drömmar om hur de vill se sin omgivning och att verksamheten skulle 

förändra den sociala strukturen i samhället var påverkande faktorer till denna känsla.24   

 

Förslag från tidigare forskning angående vad som bör studeras mer är bland annat att bredare 

strategier måste användas för att hantera samhällen som motsätter sig inrättningar. Exempelvis 

resonerar Piat över att vårdpersonal kanske måste tränas i hur de kan få samhället att engagera sig 

i grupphem.25 Vidare forskning behöver även bedrivas angående behovet av att engagera 

samhället i sociala inrättningar. Forskningen behöver i större mån knyta an studier med olika 

strategier då det inte finns stor kunskap angående de stödjande egenskaper grannområden kan ha 

för att skapa nätverk och kontakter. Detta för att förebygga acceptansen mot inrättningar samt 

skapa strategier som inriktar sig på efterhandsaktiviteter när verksamhetsetableringen i samhället 

väl skett. Strukturen och funktionen av grannskap- och samhällsinteraktioner behöver också 

undersökas för att få bättre förståelse av de effekter integration kan ha genom dessa 

interventioner i grannområden.26 I Piats studie resoneras det även om att de boende på en 

institution kan ses som offer men att även grannskapet kan ses som detta. Vidare forskning 

behöver göras inom andra slags gruppboenden för andra klientgrupper, samt där verksamheter 

både har haft låg profil och där de haft tydlig profil och förvarnat om den sociala inrättningens 

ankomst innan den har etableras i ett område.27 

 

En studie av Dijker & van Alphen menar att integrering av personer med utvecklingsstörning 

lyckas bäst då kontakten mellan grannar med och utan utvecklingsstörning svarar mot ömsesidiga 

behov och anpassas till principer av social kontroll som normalt observeras i samhället eller i 

grannskap.28 Viktigt är även att ta hänsyn till livskvalitén för personer med utvecklingsstörning via 

att realistiskt göra utvärderingar av potentiella hot och möjligheter i förhållande till att skapa en 

social integrering. Det är viktigt att ta hänsyn till alla grupper i grannskapet och inte döma 

                                                 
24 Piat 2000 
25 Piat 2000 
26 Zippay 1999, s. 44 
27 Piat 2000 
28 Dijker & van Alphen m.fl. 2011, s. 892f 
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personer utan utvecklingsstörning utifrån att de stigmatiserar och har fördomar,29 då grannskapet 

i det västerländska samhället ofta har en välvillig tolerans mot den andra gruppen.30 

 

Huruvida kontakten efter etableringen ska fortgå eller inte resoneras det om i studien av Dear. 

När verksamheten är igång måste beslutet tas av de som bedriver verksamheten om kontakten 

med närområdet ska upprätthållas eller inte. Det kan vara en viktig aspekt för framtiden att 

upprätthålla god kontakt med området för att undvika att protester ska uppstå. Om 

upprättningen av verksamhen gått smidigt och inte mött några protester är detta inte av lika stor 

vikt.31 Forskning har även visat att storleken på inrättningar kan ha betydelse för i vilken mån den 

möter protester. Ju mindre inrättning desto mindre protester.32   

2.5 Äntligen hemma?  
I en studie av Söderqvist från 2012 undersöktes mottagandet av ensamkommande barn i 

Jönköpings län. Undersökningen inriktar sig på de ensamkommande barn och ungdomar som 

blivit mottagna av kommunen. Utifrån ungdomarnas reflektioner och erfarenheter av de första 

åren i Sverige och mottagandet i ankomststäderna samt i HVB-hemmet, belyses erfarenheterna i 

relation till ungdomarnas möjligheter för etablering i det svenska samhället.33 I rapporten har det 

gjorts enskilda intervjuer med ungdomar som tidigare har bott på HVB-hemmet i Torpa eller 

befinner sig i sista steget i deras boendefas.34 

 

Studien tar bland annat upp att pojkarnas möjlighet att ta emot besök under boendetiden var 

begränsad, vilket reducerade deras sociala kontakter med andra kompisar de fått i andra svenska 

städer under de perioder de bott på transitboende innan de kom till detta HVB-hem.35 En annan 

begränsning som upplevdes av ungdomarna var bristen på tillfällen att lära känna andra 

ungdomar i Jönköping. Önskemål om att få hjälp med initiering av dessa kontakter framfördes av 

pojkarna och de reflekterade kring hur detta också skulle ha hjälpt till med språkinlärning och att 

komma in i samhället. Om sociala kontakter hade skapats hade det främst skett på deras egna 

initiativ, annars umgicks de mest inom sin egen grupp på boendet.36 

                                                 
29 Dijker & van Alphen m.fl. 2011, s. 893 
30 Dijker & van Alphen m.fl. 2011, s. 885 
31 Dear 1992, s. 297 
32 Dear 1992, s. 292; Martin (2000), s. 272 
33 Söderqvist 2012, s. 8 
34 Söderqvist 2012, s. 12 
35 Söderqvist 2012, s. 23 
36 Söderqvist 2012, s. 24 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer genomförandet av studien samt metodval att redovisas och motiveras. 

3.1 Fallstudie som metod 

Fallstudier lämpar sig bra då forskaren ämnar undersöka specifika forskningsfrågor och samtidigt 

samlar in en mängd olika bevis och material från studiens näromgivning, som lämpar sig bäst för 

att besvara forskningsfrågan.37 Fallstudien som metod har därför sina fördelar i att den är bra på 

att studera komplexa sociala enheter där många olika slags variabler ingår och den kan genom sin 

förankring i verkligheten ge insikt, upplysning och en helhetsbild av studieföreteelsen för att 

vidga kunskaperna inom området.38 Denna fallstudie är av kvalitativ karaktär, detta är enligt 

Gillham passande då fokus ligger främst på att förklara och förstå relationerna och problemen 

kring forskningsfrågorna.39 Ett förenklat sätt att beskriva kvalitativ data är att den oftast 

inbegriper information i form av ord snarare än siffror, som till exempel utskrifter från intervjuer, 

medietexter eller observationsanteckningar.40  

 

En omdiskuterad fråga i fallstudiesammanhang handlar om studiernas 

generaliseringsmöjligheter.41 Här resonerar vi som så att vårt fall är specifikt och resultaten inte 

går att generalisera till en nationell nivå. När det kommer till att generalisera utifrån fallstudier är 

det rimligt att ställa frågan hur representativt fallet är.42 Bryman diskuterar vad som egentligen är 

representativt när en studie har ett representativt urval. Generaliseringen kan endast utgå utifrån 

den populationen som urvalet togs ifrån. Om urvalet kommer ifrån en organisation eller region 

kan detta endast generaliseras till dessa specifika platser.43 Även om denna fallstudie är unik kan 

den också ingå som ett exempel i en bredare kategori. I vilken grad det går att generalisera utifrån 

vårt fall till andra exempel från den bredare kategorin beror på vilka liknande komponenter och 

kännetecken fallen har.44 

3.2 Urval   

I följande avsnitt diskuteras studiens urvalsmetoder som till viss del har styrts utifrån att denna 

studie ingår i en temastudie. Nedan presenteras även hur vi initierade kontakten med 

grannskapet. 

                                                 
37 Gillham 2000, s. 1f 
38 Merriam 1994, s. 46 
39 Gillham 2000, s. 11 
40 Hjerm & Lindgren 2010, s. 83 
41 Merriam 1994, s. 48 
42 Denscombe 2009, s. 68f 
43 Bryman 2001, s. 76 
44 Denscombe 2009, s. 68f 
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3.2.1 Jönköpings län och kommun  
Urvalet av kommun och vilket boende som skulle studeras gjordes främst utifrån den 

projektgrupp som denna studie är förankrad i på Högskolan i Jönköping. I Jönköpings län har det 

inom denna projektgrupp utförts sex fallstudier på temat HVB-boenden för ensamkommande 

barn och grannskapsrelationers betydelse för integration. Tio av tretton kommuner i länet har 

skrivit avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn och ungdomar och sex av 

dessa kommuner har valts ut för detta projekt. De sex utvalda kommunerna är Gislaved, Habo, 

Jönköping, Mullsjö, Nässjö och Värnamo. Valet av dessa kommuner baserades på ett antal 

kriterier, bland annat antal invånare, invandrarantal, socioekonomiska faktorer samt in- och 

utflyttningsmönster, då vi ville få en bra spridning av olika förutsättningar bland kommunerna 

som skulle undersökas. Just denna studie behandlar, som redan nämnts, Jönköpings kommun. 

3.2.2 Grannskapet 
När respondenterna valdes gjordes detta utifrån hur begreppet ”grannskap” definierats av 

projektgruppen, då det var de närmsta grannskapsrelationerna (kontakterna som finns mellan 

HVB-hemmet och grannskapet) till HVB-hemmet som var av intresse att undersöka.  

 

Som ett förberedande steg delades 20 brev ut till grannskapet. Här framfördes syftet med 

undersökningen och med att intervjua just dessa personer. I brevet meddelades även att de var 

välkomna att ta kontakt om de ville boka en särskild intervjutid. Av de 20 hushåll som mottog 

breven var sju stycken inte tillgängliga vid något av de tillfällen när området besöktes och två 

stycken valde att inte medverka. Den ena som avböjde angav anledningen att svaren skulle ges 

från fel perspektiv med tanke på personens yrke. Totalt elva personer från grannskapet deltog i 

de individuella intervjuerna som varierade i tid mellan 4-23 minuter.  

 

HVB-hemmet kontaktades även för att boka en intervju. Det var svårt att få en intervju och när 

den sedan fastställdes sent i tidsplaneringen, ställdes intervjun in och flyttades till ett ytterligare 

senare tillfälle. Detta påverkade studiens tidsplanering och möjligheter att hinna utföra intervjuer 

med andra aktörer. Intervjun pågick under en timme på HVB-hemmet med verksamhetschefen 

och stundvis närvarade en behandlingsassistent och en vikarie.  

3.3 Intervjuer  

Nedan presenteras valet av intervju som metod samt vilken roll forskaren har i 
intervjusituationen. 
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3.3.1 Intervju som metod 
Den främsta metoden för insamling av material för denna studie är intervjuer, då fallstudien är 

beroende av att höra röster från grannskapet och verksamheten som undersöks. Då det varken 

går att observera handlingar, känslor, kunskap eller hur människor tolkar sin omgivning i detta 

fall, blir det nödvändigt att fråga, det vill säga intervjua dem om HVB-hemmet.45 Intervjuer 

tillåter forskarna att få ett rikare samtal med respondenten än vad ett frågeformulär kan ge, samt 

är mer lämplig då öppna frågor behövs ställas. Enligt Gillham är detta en tidskrävande metod,46 

men valet föll sig ändå naturlig på att göra intervjuer i denna studie då det förutspåddes ge bäst 

resultat. Typen av intervjuer som utförts är semistrukturerade. Denna typ av intervjuer tillåter 

forskaren att vara flexibel i samtalet och håller dörrarna öppna för att samtalet kan styras i olika 

riktningar då det är öppet att ställa följdfrågor och följa upp spår som respondenten kan lägga 

fram.47  

3.3.2 Intervjufrågor och forskarnas roll 
Frågorna är utformade enligt vad som rör åsikter, värderingar, känslor och känslomässiga 

relationer samt bakgrundsfrågor för att ge en bild av respondenten, se bilaga. En annan aspekt 

som togs hänsyn till i formuleringen av intervjufrågor var att de ska vara tydliga och enkla för 

respondenten att förstå och för att de inte ska uppfattas som för komplicerade att svara på. Detta 

ger bättre svar och kvalité på intervjun.48 Ledande frågor har undvikits i den mån det gått då det 

är viktigt att respondenten inte färgas i sina åsikter och värderingar. Även ja och nej frågor har 

undvikits då detta inte ger särskild värdefull information om det exempelvis är konkreta åsikter 

och uppfattningar som önskas få förståelse för.49 Då denna studie är en del av en projektgrupp, 

formulerades intervjufrågorna först inom gruppen så att alla fallstudier som utfördes inom 

projektet skulle utgå ifrån samma intervjufrågor. Detta gjordes i strävan efter att stärka validiteten 

genom att diskutera och kritiskt granska frågorna för att utforma den mest passande 

intervjuguiden.  Med validitet menas enkelt uttryckt att forskaren har undersökt det som 

ursprungligen var ämnat att undersökas, vilket betyder att en studie har hög validitet om 

forskaren verkligen lyckats mäta det som var avsett att mätas.50 Genom att alla fallstudier i 

projektgruppen utgick från samma intervjuguide med undantag för specifika följdfrågor, har både 

validitet och reliabilitet på så sätt ansetts stärkas. Medan validiteten avgörs på vad som mäts, 

avgörs reliabiliteten på hur det mäts. I regel kan sägas att om en studie har en hög reliabilitet ska 

resultatet kunna prövas genom att andra forskare utför samma undersökning och får samma 

                                                 
45 Merriam 1994, s. 87 
46 Gillham 2000, s. 61f 
47 Gillham 2000, s. 65 
48 Merriam 1994, s. 94 
49 Merriam 1994, s. 95 
50 Bjereld m.fl. 2009, s. 112f 
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resultat. Detta betyder att studien visar god intersubjektivitet, problemet med det är till exempel 

när intervjuer utförs, då resultatet kan variera beroende på personkemi mellan respondent och 

intervjuare.51 Reliabiliteten i denna studie har prövats i mindre utsträckning genom att författarna 

har tolkat de transkriberade intervjuerna och sökt efter gemensamma teman och mönster bland 

respondenternas svar, för att sedan sammanställa fynden gemensamt. Då mönstren som hittats 

har varit gemensamma i de transkriberade intervjuerna, har detta givit indikatorer på att 

reliabiliteten kunnat stärkas i viss mån. När det kommer till intervjuer som involverar åsikter, 

tankar och uppfattningar, som det gör i denna fallstudie, är det alltid svårt att veta vilken 

tillförlitlighet respondenternas svar innehar. Detta är för forskaren i princip omöjligt att 

kontrollera, vilket bör tas hänsyn till.52 

 

I studien har det tagits hänsyn till intervjuarens roll i intervjusituationen. Eftersom 

intervjuprocessen är ett socialt möte har objektivitet eftersträvats. För att göra minst avtryck på 

intervjun har en neutral approach antagits genom att intressemässigt lyssna och vara närvarande 

för att kunna följa upp frågor och få relevant information genom att inte ha bedömande respons 

på respondenternas svar.53 Relaterat till intervjuarens roll kan även dennes personliga identitet 

påverka utgången av intervjun. Respondenterna kan alla uppfatta intervjuaren olika beroende på 

exempelvis etniskt ursprung, ålder, kläder eller kön. Dessa aspekter kan påverka intervjusvarens 

ärlighet och intervjupersonens villighet att utveckla tankar, då människor enligt flera 

undersökningar svarar olika beroende på vilken person det är som ställer frågorna.54 Detta är 

inget som kunnat påverkas men har funnits i åtanke under analysen och tolkning av data. På 

samma sätt kan den personliga identiteten i förhållande till det undersökta ämnets känslighet som 

diskuteras påverka respondentens svar. Om frågorna uppfattas som personliga eller känsliga 

kommer forskarens identitet i förhållande till respondentens identitet ha betydelse för om 

respondenten exempelvis intar försvarsställning eller känner sig obekväm. Det finns en risk här 

att svaren antingen utformas utefter vad respondenten tror att forskarens synpunkt är eller vad 

den tror att forskaren förväntar sig av dem, vilket påverkar tillförlitligheten i datamaterialet.55 

Angående frågornas känslighet kan svaren ha påverkats då frågorna behandlar grannarnas relation 

till och syn på ett flyktinghem. På grund av ämnet kan respondenterna ha varit försiktiga med 

sina uttalanden för att diskussioner som finns angående ämnet ofta kan kopplas till rasism och 

                                                 
51 Bjereld m.fl. 2009, s. 115 
52 Denscombe 2009, s. 265f 
53 Merriam 1994, s. 90 
54 Denscombe 2009, s. 244 
55 Denscombe 2009, s. 245 
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främlingsfientlighet.  

 

Det är att föredra om intervjuer kan genomföras på lugna platser utan störningsmoment. Att 

boka tid och lämpliga platser för ett stort antal intervjuer var inte möjligt i detta fall. Då 

dörrknackning utfördes gjordes intervjuerna i respondenternas trädgårdar eller hem vilket 

resulterade i vissa störningsmoment under samtalen. Exempelvis hade tre av respondenterna små 

barn närvarande vilket kan ha påverkat koncentrationen under intervjun. Detta kan i sin tur ha 

påverkat svarens djup och tillförlitlighet om det fanns resonemang som inte blev helt utvecklade.  

 

3.4 Forskningsetik  

Under denna studie har reflektioner kring forskningsetik gjorts och metoden har anpassats efter 

detta. Forskare är skyldiga att bland annat ta hänsyn till de informanter som bidrar till 

undersökningen. Detta för att de personligen inte ska påverkas negativt av deltagandet, bland 

annat angående säkerhet. Därför måste forskaren fundera på de konsekvenser som medverkan 

och respondenternas bidragande av ny information kan innebära och hur en på bästa sätt skyddar 

dem som deltar.56 Som tidigare nämnts behandlas respondenterna konfidentiellt i både namn, 

ålder och kön för att deras personliga identitet inte ska avslöjas, därför har personernas kön 

slumpmässigt bestämts. 

 

Innan påbörjande av intervjuerna har respondenten meddelats att dennes person och information 

kommer att behandlas konfidentiellt och medgivande till ljudinspelning av hela intervjun har 

getts. Här valdes att inte göra en videoinspelning då bedömningen var att flera personer 

eventuellt skulle känna sig obekväma och motsätta sig denna typ av inspelning. 

  

Forskaren bör även följa diverse uppförandekoder och vara ärliga i sin forskning i framställningar 

av resultat, analys och tillvägagångssätt för att få tag på resultaten.57 Inför intervjuerna valdes det 

att berätta studiens och intervjuernas syfte. Oftast efterfrågas det att deltagare som ska delta i en 

studie har gett sitt samtycke till att medverka. Detta gäller särskilt när frågorna är av den 

känsligare sorten.58 Detta ansågs som en viktig del för etiken i denna studie och efter att 

respondenterna fick information om undersökningen hade de möjligheten att frivilligt medverka 

eller inte. I de fall där respondenten nekade till medverkan accepterades detta och informationen 

angående studieämnet som kommit ur samtalet har inte använts i studien.  

                                                 
56 Denscombe 2009, s. 195 
57 Denscombe 2009, s. 196 
58 Denscombe 2009, s. 197f 
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3.5 Material och källkritik  

Material som använts i studien utöver intervjuerna är dokument och vetenskapliga artiklar hämtat 

från databaser som Primo och Academic Search Elite. Sökningar bland annan litteratur har även 

gjorts för att få mer bakgrund och kontext i ämnet.  

 

I studien är det viktigt att kritiskt granska materialet för att få så stor tillförlitlighet som möjligt. 

Här är det forskarens ansvar att granska ursprung, tillkomstmotiv, upphovsman och kontexten 

den uppkom inom.59 I tidigare forskning har en rapport använts som inte är av samma 

vetenskapliga karaktär som resterande källor. Den har ändå ansetts som en betydande källa då 

den var den enda som berörde det undersökta HVB-hemmet.  

3.6 Analys och registrering av data 

När intervjuerna var gjorda transkriberades dessa. Ljudupptagningarna var mycket tydliga och det 

var inga bekymmer med ljudstörningar som kunde påverka intervjuinformationen. Något att 

tänka på är att inspelningar kan bekymra en del människor men att inspelningen oftast brukar 

glömmas bort en bit in i intervjun.60 Dock går det inte att vara säker på hur trygga alla 

respondenter har känt sig med ljudinspelningen eller själva intervjusituationen och om detta kan 

ha påverkat deras svar, trots deras medgivande till deltagande och inspelningsutrustning. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats till skrift bedömdes intervjudata och den kategoriserades. 

Detta gjordes genom att urskilja gemensamma teman respondenterna tog upp i sina svar och 

färgsätta partier av texten utifrån dessa teman för att lättare urskilja mönster eller avvikelser. 

Detta även för att underlätta vilka särskilda områden som slutligen ansågs vara mest relevanta att 

inkludera i resultatdelen.  

4 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer bakgrundsinformation presenteras om det undersökta HVB-hemmet 

och det lokalområde det är lokaliserat i.  

4.1 Demografi  

I denna del ges en kort bakgrund av Jönköpings demografi, flyttströmmar och 

flyktingmottagande. 

                                                 
59 Merriam 1994, s. 120 
60 Merriam 1994, s. 96 
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4.1.1 Jönköpings kommun och stad 
Idag bor det ungefär 60 600 personer i Jönköpingsstad och kommunen har totalt nästan 129 450 

invånare. Av dessa är uppskattningsvis 17 500 personer födda utomlands, med majoritet från 

övriga Norden, Irak och forna Jugoslavien.61 Den arbetsverksamma befolkningen i Jönköpings 

kommun utgör 54 200 av invånarna i kommunen, och uppskattningsvis 11 700 bor i andra 

kommuner men pendlar till Jönköpings kommun för arbete. De som bor i Jönköpings kommun 

men pendlar för arbete till andra kommuner utgör ungefär 7750 personer.62 Samhällstillväxten är 

en av förklaringarna till stadens befolkningsökning, bland annat på grund av Högskolan i 

Jönköping och regionens arbetsmarknadstillväxt. BNP:n har i området ökat med nästan 10 

procent från år 2006-2012. Jönköping har en framtoning som ett handels- och logistikcentrum 

och har även en stor tillverknings- och utvinningsindustri samt vård och omsorg.63 I Jönköpings 

kommun finns det även barnomsorg, grundskolor samt gymnasieutbildningar.64 

4.1.2 Torpa 
På Torpa är ungefär hälften av alla bostäder hyresrätter.65 Utbudet på många små lägenheter gör 

att många unga vuxna bor på Torpa. Till skillnad från genomsnittet i kommunen karaktäriseras 

Torpas befolkning av en hög utbildningsnivå, låg arbetslöshetsandel, låg ohälsa och lägre behov 

av försörjningsstöd. Torpa är ett område med en något högre andel förvärvsarbetande än resten 

av kommunen. Totalt sett är inkomsterna något högre bland Torpas befolkning än i kommunen 

som helhet.66 Folkmängden på Torpa var år 2011 ungefär 3000 personer.67 HVB-hemmet som 

undersöks i denna studie ligger i ett av villaområdena på Torpa, där befolkningen består av främst 

barnfamiljer, medelålders och äldre personer.  

4.1.3 Flyttströmmar och flyktingmottagande 
I genomsnitt har det flyttat ungefär 6000 personer per år till Jönköpings kommun de senaste fem 

åren. Under de senaste tre decennierna har kommunen haft ett positivt flyttnetto.68 I vissa 

perioder går det att urskilja att inflyttningen från utlandet varit större, exempelvis i början av 

1990-talet och den senare delen av 2000-talet, även om in- och utflyttning mot utlandet varierat 

relativt mycket mellan åren sedan 1970-talet.69 

                                                 
61 Jönköpings kommun 2013a 
62 Jönköpings kommun 2012a, s. 53 
63 Jönköpings kommun 2013c  
64 Jönköpings kommun 2012b, s. 76-83  
65 Torpa 214 2012, s. 2  
66 Torpa 214 2012, s. 1 
67 Torpa 214 (od), s. 54 
68 Jönköpings kommun 2013b, s. 19  
69 Jönköpings kommun 2013b, s. 49 
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Flyktingmottagandet i Jönköpings kommun var som störst 1994 då kommunen tog emot 720 

personer (268 barn). Majoriteten av dessa kom från forna Jugoslavien men även många från Irak. 

Det har under 2000-talet främst varit flyktingar från Irak som kommit till Jönköpings kommun 

och högst visar statistiken mellan 2006-2008, men har successivt minskat allt eftersom det blivit 

mindre oroligt i Irak. Det har även varit många flyktingar som kommit från Somalia sedan 2006 

och antalet var som störst under 2008 medan det minskade 2011.70 

4.2 Vårsol SARA  
Vårsol SARA är en verksamhet som tar emot ensamkommande barn och ungdomar,71 och är det 

HVB-hem som denna studie undersöker. HVB-hem i Sverige drivs av kommuner, landsting eller 

privata vårdgivare, och är behandlingshem som arbetar med att ta emot individer för behandling 

eller vård i kombination med att förse dem med boende. 72 Vårsol SARA är en del av 

Frälsningsarmén och de arbetar utifrån två uppdrag som avtalats mellan dem och Jönköpings 

kommun.73 De startade i Jönköping på förfrågan av kommunen under 2007. HVB-hemmet som 

ligger på Torpa startade under första halvan av 2010 och på detta hem finns det sex asylplatser 

och det är det första steget i asylprocessen för pojkarma.74 Verksamhetens uppdrag rör de barn 

och ungdomar som under tiden de söker asyl samt har kontakt med Migrationsverket ska sörjas 

för boende, omsorg, och tillsynsbehov. 75 Vårsol SARA:s uppdrag innefattar även att starta 

samhällsintegreringen av dessa asylsökande ensamkommande ungdomar.76 Utöver detta rör 

verksamheten även de barn och ungdomar som redan har sitt permanenta uppehållstillstånd 

beviljat.77 Diskussioner med kommunen pågår för tillfället angående om boendet ska utöka med 

ett par platser, då utrymmet finns.78 Det är även viktigt med en skolgång där både prestationskrav 

och mycket läxhjälp ska finnas att tillgå.79 

 

För de boende som erhållit permanent uppehållstillstånd är prioriteten att dessa personer ska bli 

självförsörjande och få ett eget hyreskontrakt.80 I denna studie undersöker vi den avdelning på 

Torpa som tar emot asylsökande barn och ungdomar.  

                                                 
70 Jönköpings kommun 2013b, s. 51 
71 Söderqvist 2012, s. 7 
72 SiS 2013 
73 Söderqvist 2012, s. 8 
74 Verksamhetschef Vårsol SARA 2013 
75 Söderqvist 2012, s. 8 
76 Frälsningsarmén Vårsol 2012 
77 Söderqvist 2012, s. 8 
78 Verksamhetschef Vårsol SARA 2013 
79 Söderqvist 2012, s. 8 
80 Söderqvist 2012, s. 8 
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5 Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet presenteras genom att beskriva vad respondenterna har 

berättat om etableringsprocessen samt hur deras intervjusvar har besvarat de fyra 

frågeställningarna som undersöks. Första delen kommer att beskriva samhället i Jönköping och 

området undersökningen utförts i. 

5.1 Vilka grannskapsrelationer finns med de ensamkommande barnen och 

deras boende till grannområdet och verksamheter i samhället? 

I detta avsnitt kommer frågeställning ett att besvaras genom att presentera respondenternas 

berättelser angående de relationer och kontakter som finns mellan grannskapet och HVB-

hemmet.  

5.1.1 Få kontakter mellan grannar och HVB-hemmet 

Respondenterna anger alla att de har få eller inga kontakter med HVB-hemmet. Ip3 berättar att 

hon har haft en del men få kontakter med HVB-hemmets personal. Kontakt har även uppstått då 

det vid enstaka fall varit lite polispådrag och Ip3 har gått ut och frågat vad som har hänt. Hon 

fortsätter beskriva att de har en fredlig och vänskaplig kontakt som sker när de ses ute på den 

gemensamma gatan. Exempelvis leker ibland respondentens barn affär på trottoaren och då 

brukar både pojkarna samt personal från hemmet komma och handla fika vilket alla har tyckt 

varit trevligt. Hon säger sig se boendet som vilka grannar som helst där ”alla sköter sitt”.81  

 

De [kontakterna] fungerar inte jättebra men absolut inte dåligt heller. De är som vilka andra grannar som 

helst […]
82 

 

Ip1 beskriver en liknande relation till HVB-hemmet och säger att de hälsar och är trevliga men att 

de inte har någon kontakt med varandra. Även denna respondent uppfattar dem som vilken 

granne som helst. Ip1 berättar att hennes barn har varit ute och lekt och då har de och killarna 

från boendet pratat lite med varandra, men att det inte varit mer än så.83 

 

Enligt intervju med Ip2 finns det inte någon kontakt alls med HVB-hemmet. Respondenten 

upplever att han inte ser pojkarna så ofta, utan mest när de åker iväg i bil med personalen eller är 

ute och cyklar. Eftersom att hans familj endast bott där en sommar menar intervjupersonen att 

                                                 
81 Ip3 2013 
82 Ip3 2013 
83 Ip1 2013 
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kontakten kanske kan utökas under kommande sommar då folk över lag är ute mer.84 Även Ip4 

inleder med att det egentligen inte finns någon kontakt alls. Denna respondent är granne med 

HVB-hemmet och den kontakt som sker mellan dem är när respondenten ser dem ute på tomten. 

Dock påpekar han åtskilliga gånger att då deras trädgård är lummig och har mycket växtlighet, 

syns inte mycket till av pojkarna. Ip4 säger sig inte gjort någon ansats för att till exempel bjuda in 

pojkarna, men tillägger att detta inte heller gjorts med någon annan granne och att det därför inte 

handlar om att välja bort någon.85  

 
[…]vi träffar väl på dom någonstans och så vet vi inte att det är dom som bor där inne.

86 
 

Likt Ip2 och Ip4 vittnar Ip5 om att hon inte har någon kontakt med pojkarna utan att de endast 
syns till ibland.87  
 

[…]annars är det ju bra kontakter, eller vi har inga kontakter så att säga utan dom bara bor där.
88 

 

Varken Ip7, Ip10 eller Ip11 har kontakt med hemmet men vittnar alla om att de endast ser 

pojkarna ute på gatan ibland, och tillägger att pojkarna inte är några de störts av.89 Detta är något 

som även Ip8 och Ip6 beskriver, de känner inte igen vilka de boende är.90 Ip9 har inte heller haft 

kontakt med hemmet sedan det slutade vara ett barnhem. Ip9 berättar att hon kan hälsa på 

pojkarna ute på gatan men att det då inte blivit några reaktioner från pojkarna.91 

 

Verksamhetschefen uttalar sig enhetligt med grannarna, att boendet inte har några speciella 

kontakter med grannarna. Som grannskapet även nämnt är det inte mycket mer kontakt än att de 

hälsar på varandra, men det finns inget utbyte mellan dem eller ordnade aktiviteter eller liknande. 

Verksamhetschefen menar att de har mycket andra kontakter i övrigt att det inte behövs någon 

mer kontakt. Han fortsätter att säga att det är kanske först om man anar att någonting inte står 

rätt till som initiativ bör tas, men de känner inget behov av att göra det i förebyggande syfte. 

Respondenten känner att verksamheten är accepterad i området, och är nyfiken på om vi kan 

bekräfta det genom intervjuerna vi gjort med grannarna.92  

 

                                                 
84 Ip2 2013 
85 Ip4 2013 
86 Ip4 2013 
87 Ip5 2013 
88 Ip5 2013 
89 Ip7 2013; Ip10 2013; Ip11 2013 
90 Ip8 2013; Ip6 2013 
91 Ip9 2013 
92 Verksamhetschef Vårsol SARA 2013 
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Enligt behandlingsassistenten som medverkade en stund under intervjun har det ibland kommit 

lite klagomål från grannarna om att det väsnats för mycket tidigt på morgonen eller till exempel 

när en granne hade fått ägg kastat på sitt fönster och det hade gått sönder, menade 

behandlingsassistenten att det lätt blev deras pojkar som fick skulden.93 

 

Verksamhetschefen fortsätter berätta att det inte riktigt ingår i deras arbete eller hur de bedriver 

verksamheten att integrera ungdomarna med grannarna, utan att de anser att pojkarna har nog 

med andra kontakter. Det finns därför ingen mening med att de ska ha kontakt med grannarna, 

enligt chefen och behandlingsassistenten.94 Verksamhetschefen säger att: 

 

[…] vi har väldigt lite utbyte med våra grannar och det tycker jag är skönt.
95

  

5.1.2 Granndiskussioner och åsikter angående hemmet 

Generellt ger respondenterna bilden av att diskussionerna och åsikterna i grannskapet angående 

verksamheten är få. Ip4 som bor nära HVB-hemmet berättar att han ofta hör pojkarna och att de 

brukar spela musik och instrument ibland med öppet fönster. Han berättar också att han nyligen 

hörde en av pojkarna vara ute och gunga på tomten och ”sjöng i högan sky”, och säger att (utan 

att vilja lägga värderingar eller tolka andra människor) detta eventuellt skulle kunna vara saker 

som stör andra grannar. Ip4 och hans partner tycker dock bara att det är positivt. Han berättar 

även om att på andra vägar ha hört att några i grannskapet har uttryckt att de tycker att de här 

pojkarna sitter och ”spanar” på deras döttrar och att de tycker att det är ”besvärande”. Ip4 

förklarar vidare att han reflekterat lite kring detta:  

 

[…] jag menar, svenska killar tittar ju också på tjejer. Och det är ju inget ovanligt, och det kommenteras 
mycket i alla möjliga sammanhang, och jag som jobbar med ungdomar vet ju då att så är det.96 

 

Han berättar vidare att han tror att det genast blir mer laddat i detta sammanhang och att en 

måste ställa sig frågan vad detta beror på, om det är för att de är killar eller för att de har ett annat 

ursprung.97 Ip4 nämner även att han gärna har det lugnt runt omkring sig och att det finns en 

gräns för vad som tåls som granne, oavsett vem det är som bor bredvid. Om någon stör på olika 

sätt, retar han sig på det. Med det sagt tillägger Ip4 att det inte behöver vara knäpptyst för det. 

Han förklarar att:  

                                                 
93 Behandlingsassistens Vårsol SARA 2013 
94 Verksamhetschef Vårsol SARA 2013; Behandlingsassistens Vårsol SARA 2013 
95 Verksamhetschef Vårsol SARA 2013 
96 Ip4 2013 
97 Ip4 2013 
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Ja men det kanske ligger nära till hands att man inte, som en allmän kommentar då att man kanske vill att, ”nä 
men det ska ligga någon annanstans!”, alltså, det ska ligga lite längre bort och så.98 

 

Han understryker dock att detta inte varit fallet nu, att detta inte har upplevts eller att det funnits 

några synpunkter på det.99 

 

Ip1 och Ip8 berättar båda att de inte har diskuterat hemmet mycket med de andra grannarna eller 

uppfattat att någon ansett att hemmet är dåligt.100 Däremot har Ip3 hört att den närmaste grannen 

till hemmet har ogillat och stört sig mycket på verksamheten. De var skeptiska inför bytet av 

verksamhet och har tyckt att det varit mycket biltrafik utanför deras vardagsrumsfönster under 

kvällar och helger när pojkarna har skjutsats till aktiviteter. De närmaste grannarnas åsikt under 

det senaste året har hon dock ingen vetskap om. Utöver detta tillägger Ip3 att hon inte hört något 

eller inte pratar så mycket med grannarna om HVB-hemmet även om de träffas över 

trädgårdarna. Hon reflekterar över att tystnaden kan betyda att grannskapet tycker att det är 

lugnt. Skulle grannarna störas skulle de alltså prata mer om det.101 

 

Verksamhetschefen berättar att det några gånger, dock väldigt sällan, varit klagomål från 

grannskapet. Det han drar sig till minnes är att någon granne tyckt att pojkarna spelat för hög 

musik på sommarkvällarna, vilket även är något som framkommit från intervjuerna med 

grannarna. Chefen för verksamheten uppfattar dock inte detta som att ha att göra med migration 

eller hudfärg utan menar att sådant förekommer alltid i vilka grannområden som helst. I helhet 

tycker han att det gått förvånansvärt smidigt för HVB-hemmet att etablera sig i området och de 

oroar sig inte över detta idag med tanke på att det gått bra för dem.102 

5.1.3 Verksamhetens kontakter med övriga samhället  
Verksamhetschefen berättar att varje pojke snabbt får en gode man när de kommer till Sverige. 

Då pojkarna är ensamkommande och inte har föräldrar här blir den gode mannen en juridisk 

person som företräder dem och hjälper dem med myndigheterna i asylprocessen. Denna person 

företräder dem även gentemot skolan, socialtjänsten och övriga sammanhang.103 
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HVB-hemmet beskrivs ha mycket kontakt med socialnämnden och de gode männen och ibland 

kan de gode männen ordna med någon ytterligare kontakt för pojkarna. Hemmet har även 

ungdomar, mestadels läxhjälpare som oftast är studenter vid Högskolan i Jönköping och Röda 

Korset som kommer dit och hjälper pojkarna med skolan, men utöver det har HVB-hemmet inte 

särskilt mycket kontakter ute i samhället. Verksamhetschefen beskriver även ett kyrkligt 

samarbete som de har på Råslätt som har gjort lite aktiviteter med personal och pojkar på 

hemmet på loven. Annars gör verksamheten mycket aktiviteter själva med pojkarna där de åker ut 

och visar omgivningarna i Jönköping, gör resor till Göteborg och Stockholm och pojkarna 

besöker biblioteket och gym.104  

5.1.4 Bristande kunskap om HVB-hemmet och dess verksamhet  

Respondenterna anger att de har ingen eller lite kunskap om HVB-hemmet och dess verksamhet. 

Ip1 förklarar att hon inte vet mycket om hemmet eller vad det är för slags verksamhet officiellt. 

Då hon ville veta mer frågade respondenten en bekant som jobbar på Röda Korset om 

verksamheten och fick veta att det är ensamkommande flyktingbarn, främst från Afghanistan 

som bor där. Ip1 har även frågat vänner inom socialtjänsten som allmänt har kunnat berätta om 

verksamheten. Respondentens uppfattning som utomstående är att de boende verkar ha det 

hyfsat bra. Ip1 ger exempel på att hon vet att de går i skolan, är ute och busar och leker. 

Respondenten reflekterar sedan över att hon inte kan veta hur de egentligen har det men har 

uppfattningen att de bor i ett ganska tryggt hem.105  

 
Det känns lite konstigt att man aldrig hör någonting eller får någon information när det är ett aktuellt 

samhällsproblem som finns tvärs över gatan och man vet ingenting om det.
106

 

 

Ip2 vet i dagsläget inte speciellt mycket om HVB-hemmet, mer än att det är ett hem för 

ensamkommande barn och ungdomar. Ip2 och hans familj blev varse att HVB-hemmet låg i 

närheten av deras hus när de flyttade in i området förra året (2012) och de undrade då vad det var 

för boende. Det var genom de förra ägarna som de fick veta att det var ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar. Ip2 tillägger även att såvitt han vet så bor pojkarna där i 

cirka ett halvår, innan de flyttar därifrån. Ip2 påpekar just bristen på kunskap och information; att 

inte veta vad verksamheten gör, vad pojkarna gör på dagarna och om de går i skolan och likande 

saker.107 Intervjun med Ip5 går i linje med föregående, och också under detta samtal framhålls att 

det finns en brist på kunskap och information angående HVB-hemmet. Denne respondent anser 
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sig inte vet något om verksamheten, mer än att det är ensamkommande pojkar som bor där. Ip5 

yttrar att hon brukar undra vart pojkarna är och vad de gör, då de sällan syns till eller hörs.108  

 
Det förvånar mig ibland och jag undrar vart de här killarna är någonstans.

109
 

 

Ip3 berättar att hon vet att det tidigare har varit ett utredningshem som har tillhört socialtjänsten. 

När socialtjänsten så småningom gjorde sig av med den verksamheten blev det ett asylboende. 

Ip3 berättar att hon även har lite erfarenhet av att jobba på hemmet och tror arbetet där fungerar 

bra. Trots att vissa inte mår helt bra och har ”en tung ryggsäck” med sig tror Ip3 att de etablerar 

sig bra med den hjälp de får av personalen. Respondenten tycker att de flesta av pojkarna verkar 

duktiga och ambitiösa, och hon får bilden av att de vill in i samhället.110 

 

Ip4 berättar att han inte vet speciellt mycket om hemmet, men tror att det är pojkar i övre 

tonåren som bor där samt att det är Vårsol och Frälsningsarmén som driver det. Detta visar i 

likhet med de andra respondenternas svar att kunskapen om hemmet är mycket begränsad. Ip4 

berättar även att hans partner varit på ett öppet hus som de hade blivit inbjudna till när HVB-

hemmet skulle starta. Ip4 påpekar att det faktum att han inte vet så mycket om verksamheten 

säger en del i sig, att nu när verksamheten är igång vet familjen inte hur den bedrivs, vilka som 

jobbar där, hur de jobbar och hur det fortlöpt sen de började.111  

 

Ip7, Ip2, Ip9 och Ip10 har alla svarat enligt att de inte vet något om verksamheten utöver att det 

är ensamkommande barn och ungdomar.112 Ip10 visste ytterst lite om verksamheten och behövde 

introduceras för vad det var för verksamhet vi frågade om, innan han blev påmind om att det var 

någon form av boende i grannskapet med pojkar från Afghanistan. Ip10 var inte medveten om 

att det var asylsökande pojkar som bodde där och berättade att han vet inte vad de gör där, vilka 

som bor där och att han egentligen inte har någon aning om vad det är för verksamhet.113  

 
Nej jag har ingen aning, det enda jag hört är att det är killar från Afghanistan där.

114
 

 

                                                 
108 Ip5 2013 
109 Ip5 2013 
110 Ip3 2013 
111 Ip4 2013 
112 Ip7 2013; Ip8 2013, Ip9 2013; Ip10 2013 
113 Ip10 2013 
114 Ip10 2013 



 

23 

 

Likt Ip10 hade inte heller Ip6 tagit stor notis om att det är ett HVB-hem på dennes gata och blev 

påmind om detta först när han läste presentationsbrevet inför intervjun. Då kunde han påminna 

sig om att det förmodligen hade stått i tidningen om verksamhetsskiftet.115 

 

Ip11 säger sig inte ha mycket kunskap om hemmet men vet om att det ligger där och ser 

ungdomar på gatorna ibland. Hon är även genom en vän som arbetar med ensamkommande barn 

via Frälsningsarmén och Vårsol, lite bekant med just ensamkommande barn men är dock inte 

säker på om de hon varit i kontakt med bor på HVB-hemmet. Ip11 har endast bott i området i 

drygt ett år, och berättar att det dröjde nästan ett halvår innan de förstod att det var ett slags 

boende där.116 

 

Verksamhetschefen förklarar att det är ett medvetet val att hålla låg profil i grannskapet då de inte 

vill att HVB-hemmet ska utmärka sig. De vill vara som en granne i mängden för att inte störa 

eller göra för mycket väsen av sig i grannskapet. Verksamhetschefen tyckte det kändes bra att 

höra att grannarnas bild av dem var just anonym och att de inte ville att grannarna skulle tycka så 

mycket om hemmet, precis som hemmet inte har åsikter om grannarna. Han menar att pojkarna 

inte ska behövda bli betittade och att folk undrar vilka de är för ena. Han vill ha lugn och ro kring 

hemmet så att pojkarna ska kunna ägna åt sig själva och sin skolgång under tiden de väntar på 

asyl. Verksamhetschefen beskriver att han tycker att det ska vara på detta vis och förklarar att 

pojkarna är på HVB-hemmet en förhållandevis kort period innan de flyttas vidare. Därför har de 

inte det behovet av grannkontakt. Verksamheten har inga planer på att initiera mer kontakt med 

grannskapet då de redan anser att de har mycket att göra och andra kontakter. Prioriteringen för 

dem ligger i att pojkarna ska klara inspektioner från socialen och att verksamheten fungerar som 

den ska.117  

 

För att sammanfatta vilka grannskapsrelationer som finns med de ensamkommande barnen, 

deras boende och verksamheter i samhället kan vi ur detta avsnitt se att det är ytterst få och ytliga 

kontakter som finns mellan dessa. Den generella responsen från grannskapet är dock att trots den 

lilla kontakt som faktiskt existerar är den av god karaktär. HVB-hemmets kontakter med övriga 

samhället framställs som goda och i samband med de aktiviteter som verksamhetschefen 

beskriver att ungdomarna har så ges bilden av att kontakterna är många. Dock ges dubbla 

budskap angående kvantiteten av kontakter. När verksamhetschefen uppmanas att beskriva de 
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befintliga kontakterna nämner han några som exempelvis gode män och läxhjälpare, men menar 

samtidigt att de egentligen inte har särskilt mycket kontakter utanför hemmet. Det framgår även 

att det finns en bristande kunskap om HVB-hemmet och dess verksamhet ifrån alla respondenter 

från grannskapet samt att de inte märker av boendet särskilt mycket. Verksamhetschefen på 

Vårsol SARA motiverar detta som ett medvetet val, att hålla låg profil och smälta in i 

omgivningen. En del åsikter och granndiskussioner tas även upp från grannarnas sida om de fåtal 

incidenter och åsikter som uttalats om HVB-hemmet och pojkarna. 

5.2 Vilka informationsstrategier har de ansvariga för HVB-hemmet använt sig av 
gentemot grannar och vilka konsekvenser har dessa informationsstrategier 
haft för grannarnas inställning till verksamheten? 

I följande avsnitt besvaras ovanstående frågeställning genom att beskriva vad respondenterna sagt 

om information angående HVB-hemmet samt vilka grannarnas inställningar till hemmet är.  

5.3 Etableringsprocessen av HVB-hemmet 
I intervjuerna med respondenterna går det urskilja att majoriteten i grannskapet inte har särskilt 

mycket kännedom om HVB-hemmets etablering. Ip7 beskriver flyktigt etableringsprocessen av 

HVB-hemmet som startade år 2010 med att det blev en naturlig övergång, eftersom att det 

funnits ett annat boende där för mödrar och barn innan. Respondenten berättar även att 

kommunen inte gick ut med några förfrågningar eller liknande i området, utan den informationen 

som hon nåddes av var bara det som kunde läsas i tidningarna. Ip7 minns inte heller att 

grannskapet hade några speciella reaktioner på etableringen av HVB-hemmet.118 Även Ip1 minns 

verksamheten som fanns innan HVB-hemmets start och har inte heller minne av att ansvariga 

gick ut med information. Ip1 berättar att hon inte hade vetat något om HVB-hemmet om det inte 

vore för vänner på socialtjänsten som informerat om det. Respondenten flyttade tillfälligt ett år 

efter etableringen och kan inte förnimma sig om särskilda händelser angående hemmets 

etableringsprocess,119 vilket inte heller Ip8 kan.120 Ip5 kan endast berätta om minnet av att den 

tidigare verksamhet som legat där innan lades ner och att HVB-verksamheten sedan startade upp, 

men hon har inte sett till dem särskilt mycket.121  

 

En granne som kunde berätta mer om etableringsprocessen och informationen som då gavs ut till 

grannområdet var Ip3. I samband med att verksamheten startade bjöd de in till öppet hus där det 

bjöds på buffé och en presentation av verksamheten vilket var uppskattat från hennes sida. Ip3 

uppfattar även att HVB-hemmet har kommit bättre in i sin verksamhet under perioden efter 
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etableringen då hon till en början ansåg att det var lite rörigt kring hemmet.122  Ip4 tycks minnas 

sig ha följt processen i tidningarna och att ha läst om att det var tal om vad för slags verksamhet 

som skulle etableras. Även denna intervjuperson minns att verksamheten bjöd in till öppet hus. 

Ip4 tillägger sedan att han inte haft någon särskild grannkontakt med någon eller hört ifall 

grannarna skulle ha sagt någonting om etableringen i stil med ”fy vad jobbigt, nu kommer 

dom”.123 Det Ip9 kommer ihåg från etableringen var att det vid starten vid ett tillfälle blev stor 

uppståndelse på gatan med polis, ambulanser och grannar då några barn skulle utvisas men har 

utöver detta inget annat att berätta om perioden.124 

 

I intervjun med HVB-hemmet berättar verksamhetschefen att när det blev klart att de skulle ha 

verksamheten i Torpas villaområde kände de en visso oro: 

 

Jaha nu flyttar vi in i ett villaområde i Torpa, massa fina villor i närheten, svenskar som bor här och… ja vi får 

väl se hur vi ska hantera det.
125

  

 

Verksamheten ville träffa alla grannarna och berätta vilka de var som kom dit. Precis som några 

av respondenterna från grannskapet har berättat säger även verksamhetschefen att de delade ut 

lappar och bjöd in till en träff där de bjöd på lunch och besvarade eventuella frågor. 

Verksamhetschefen tror att en anledning till att det gått så pass bra är för att pojkarna är 

skötsamma, inte dricker och de märks inte speciellt mycket. De tror även att det påverkade deras 

etableringsprocess mycket positivt att de bjöd in till detta möte med grannarna, och grannskapet 

var enligt verksamheten då mycket positiva till deras etablering. Någon granne hade tagit med sig 

en present till boendet, vilket de tyckte var en fin gest. De tror även att det hjälpt dem att deras 

huvudman är Frälsningsarmén, då de har gott rykte.126  

5.3.1 Grannområdets efterfrågan om mer information och öppet hus 

Samtliga respondenter efterfrågar mer information från HVB-hemmet och kommer med 

förslaget att boendet skulle kunna bjuda in grannarna till ett öppet hus eller liknande för att 

öppna upp för mer kontakt. Ip1 beskriver att hon undrar och vill veta mer, exempelvis om 

integrationen av barnen och ungdomarna i samhället och önskar mer samröre med HVB-

hemmet.127 Ip4 föreslår att verksamheten skulle kunna bjuda in grannarna till öppet hus, då han 
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minns att det var ett trevligt initiativ att de bjöd in dem till en liten lunch eller öppet hus när 

HVB-hemmet först skulle öppnas. Detta var för tre år sedan och sedan dess har de inte fått höra 

eller veta något mer.128 Ip2 poängterar också detta då hans familj endast bott i området i ungefär 

ett år och inte hade chans att få information när verksamheten hade öppet hus när det startade.129  

 

Ip3 och Ip6 är inne på samma spår. Ip6 vill bland annat veta vad som planeras med 

verksamheten och vem som driver och äger det. Ip3 menar att HVB-hemmet skulle kunna bjuda 

in till öppet hus vartannat år då det var många som inte kom på det öppna huset för tre år sedan. 

Detta skulle även skapa en dialog mellan hemmet och grannarna, exempelvis om det är något 

grannarna stör sig på. Hon lägger även till att hon inte tror att de fick någon lokal information på 

brevlådan vilket de borde ha fått från exempelvis kommunen eller socialnämnden.130  

 

Ip11 säger att hon skulle uppskatta om HVB-hemmet knackade på och gav mer information samt 

undersökte vilket intresse som fanns i grannskapet för ökad kontakt, då det är något som hon 

skulle vilja uppmuntra till. Ip11 föreslog även att hon själv skulle kunna gå upp till boendet och 

ringa på, presentera sig och se om det var möjligt att ordna någon slags träff eller liknande för att 

främja kontakten, om det fanns intresse från hemmets sida.131 

 

Verksamhetschefen får information under intervjun om att det var en del grannar som inte var 

inflyttade eller visste att det var ett inbjudningsmöte år 2010 när de startade upp verksamheten 

och att det var något de efterfrågade igen. Han ger ett positivt svar på detta om att de borde 

bjuda in grannarna för en matbit som förra gången och se vart det sedan slutar, för att höra vad 

de tycker och vad de skulle kunna erbjuda sig att göra för HVB-hemmet. Att ordna ett till möte 

är inget han tidigare har tänkt på då de är upptagna med sin egen verksamhet men något som 

verksamhetschefen har en allmän positiv bild av och tänker bemöta om det finns ett sådant 

önskemål från grannskapet.132  
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5.4 Hur upplever olika respondenter från boendet och grannskapet att boendet 

för ensamkommande barn har påverkat eller påverkar grannskapet och det 

egna vardagslivet?  

I följande avsnitt kommer frågeställningen ovan att besvaras genom att presentera de svar 

respondenterna gett angående hur boendet påverkar grannskapet, vardagslivet eller 

lokalsamhället.  

5.4.1 Grannarna märker inte av de boende på HVB-hemmet 

Flera respondenter beskriver att ungdomarna på hemmet varken syns eller hörs speciellt mycket. 

Ip11 berättar att pojkarna syns på gatorna ibland och att de inte märker av att de finns där riktigt 

då det är ganska anonymt.133 Även Ip6 säger sig sällan se någon trots att familjen har utsikt åt det 

hållet från sin gata. Pojkarna blir därför inga personer denna respondent tänker på eller möter ute 

på vägen.134 

 
Det finns ingenting ens som gör att vi reagerar på att de finns där. Faktiskt inte.135 

 

Ip10 säger följande om pojkarna och HVB-hemmet: 

 

 […] problemet är att man ser dom knappast, dom är ju bara inne och man ser dom bara, jag har sett dom 
bara kanske någon enstaka gång, och så.136 

 

Ip7 säger att pojkarna knappt märks av alls, och Ip2 och Ip5 uttrycker samma sak, att de syns 

väldigt lite till.137 Både Ip8 och Ip9 vet inte vilken grupp barn och ungdomar som befinner sig på 

hemmet och att de aldrig ser dem i exempelvis trädgården.138  

 

Ip3 berättar att de inte stör dem och hoppas att dennes familj inte stör dem heller. Hon beskriver 

att det beror lite på säsong, på somrarna är pojkarna också ute mer och kan sitta på balkongen på 

kvällarna och spela ganska hög musik. Men hon tycker att det är okej då det är sommar, semester 

och inte nattetid.139 
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5.4.2 Området har blivit lugnare sedan verksamhetsbytet  

Alla respondenter som hade kunskap om verksamhetsbytet i området anser att det har blivit ett 

lugnare klimat kring HVB-hemmet. Ip4 berättar om tidigare verksamheten Södergården som var 

för föräldrar och främst ensamstående mammor och deras barn. Han upplever att det har blivit 

mycket lugnare sedan verksamheten bytte till HVB-hemmet, då det inte längre är lika mycket 

”stök”, ljud och rörelse runt omkring. Ip4 säger att det inte alls är lika mycket cirkulation av 

boendepersoner och dramatik nu som det kunde vara emellanåt med den förra verksamheten.140 

Även Ip6 tar upp att verksamheten tidigare märktes mer då det var mer polispådrag och generellt 

mer aktivitet kring huset, men det varit mycket lugnare kring nuvarande verksamhet.141 

 

Ip1 anser att det inte har varit några bekymmer och att det är lugnt kring verksamheten.142 Ip3 är 

också av uppfattningen att hemmet inte stört dem. Däremot kan hon ge exempel på ett fåtal 

incidenter när det har varit någon på HVB-hemmet som har mått dåligt och att det därmed har 

varit lite polispådrag. Men då det inte blev något större av den situationen så blev det inte heller 

något familjen bekymrade sig över.143  

 

Verksamhetschefen berättar att de hört från några grannar att de tycker det är mycket bättre med 

denna verksamhet än den som låg där innan. Grannarna hade då uttryckt att det var bättre nu då 

de aldrig hör av dem till skillnad från förut då det var mer ”liv i luckan”.   

5.4.3 Åsikter angående placeringen av boendet 

Flera av respondenterna anser att HVB-hemmets placering inte stör och att dess centrala plats är 

bra. Ip1 och Ip3 har inga problem med eller blivit störda av att bo granne med ungdomarna. De 

anser att det är positivt att ungdomarna bor centralt och exempelvis inte ute i skogen. De 

förklarar det positiva med att barnen och ungdomarna bor i ett samhälle där andra människor bor 

omkring så att boendet inte blir avskilt. 144 

 

Ip7, Ip2, Ip8 och Ip9 är positiva och tycker att det är gynnsamt att HVB-hemmet är placerat 

centralt. De anser att det är bra att det ligger i deras bostadsområde då det kan skapas mer 

naturliga kontakter, är nära till allt och blir lättare för de boende att komma in i samhället om 
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HVB-hemmet inte ligger i utkanten av staden.145 Ip11 reflekterar över att med tanke på hur bra 

det fungerar och sättet de sköter sig på finns det inga hinder till att hemmet inte skulle kunna 

ligga i ett villaområde. Det är enligt henne också viktigt att de boende får bo bland ”vanligt folk” 

och att det inte blir en placering av alla invandrare i endast en viss stadsdel, då det skulle påverka 

integrationen negativt, tror hon. Ip11 spekulerar även lite i om placeringen av hemmet kan ha 

påverkat försäljningen av husen i området. Hon berättar att huset som denne bor i hade varit till 

försäljning hos två olika mäklare innan de köpte det, men att de inte hört om det skulle ha något 

att göra med HVB-hemmet.146  

 

Ip4 och Ip5 tycker att placeringen är ”helt okej” och Ip5 säger att det är bättre att det ligger i 

detta område än ett område där det finns mycket andra ungdomar, men utvecklar inte detta 

vidare. Även Ip5 nämner tanken och eventuella diskussioner om att värdet på huset skulle kunna 

sänkas, men att det aldrig varit några diskussioner om det med grannarna, vad hon vet.147 Både 

Ip10 och Ip6 är likgiltiga till placeringen, och säger att det inte spelar någon roll eller stör dem att 

HVB-hemmet är placerat i deras bostadsområde på Torpa.148  

 

Verksamhetschefen på Vårsol SARA tycker att boendet är placerat bra, framförallt för att det ger 

en hemlik känsla med sin tomt och fördelen med att det ligger centralt gör att pojkarna kan ta 

bussen eller cykla till skolan om de vill. Allmänt angående platsen och orten tror han inte att det 

är några bekymmer för pojkarna och tror att de är nöjda med Jönköping. Chefen berättar att en 

del av pojkarna tycker om att odla vilket de kan göra på tomten och han framhåller att 

placeringen också är bra i den mån att det inte är ute på landet som en del liknande verksamheter 

medvetet placeras, för att inte störa någon. Han anser även att det är en lagom stor stad och 

upplever inte att det är några problem att verksamheten befinner sig där. Han reflekterar över att 

då det har legat olika institutioner i Torpa tidigare, som exempelvis Torpahemmet för 

missbrukare, så är grannskapet vana med att det finns verksamheter i deras område. Kanske är 

det därför som HVB-hemmet inte har fått negativ respons från grannskapet. Att Jönköping är en 

så pass stor stad tror chefen också är en fördel jämfört med andra kommuner som Mullsjö och 

Habo, där grannskap kanske oroar sig mer för hur det går för värdena på huset det därför blivit 

större reaktioner på HVB-hemmen enligt lokaltidningarna. 149  
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Sammanfattningsvis är den generella uppfattningen från grannarna att de inte märker av boendet 

eller de pojkar som bor där då de sällan syns och hörs. Sedan verksamheten kom dit har det blivit 

lugnare i området då tidigare verksamheten var mer stökig. Slutsatsen av den respons grannarna 

gett huruvida deras vardagsliv och grannskap har påverkats av HVB-hemmets verksamhet är att 

den inte påverkat i någon särskild omfattning alls.  

5.5 Kan grannskapet fungera som en möjlig aktör för att främja 

integrationsprocessen av de ensamkommande barnen? 

I följande avsnitt besvaras frågeställning ovan genom att återberätta vad respondenterna har 

uttryckt angående frågor som rör integration.   

5.5.1 Inga gemensamma eller naturliga träffpunkter och intressen 

En del av respondenterna menar att det inte finns naturliga mötesplatser för dem att träffa 

verksamhetens pojkar på. Ip5 menar att bristen på kontakt mycket beror på att de inte har några 

gemensamma träffpunkter eller att pojkarna inte är i samma ålder som hon själv. Hennes barn är 

vuxna och har flyttat hemifrån och Ip5 jobbar i ett annat område på dagarna, och känner därför 

att de inte har något som binder dem samman på det viset. Detta tror hon även kan vara ett 

genomgående tema för andra grannar också, att de inte är i samma ålder eller har barn i samma 

ålder som pojkarna och att detta bidrar till att kontakten inte blir lika naturlig.150 Även Ip4 tar upp 

detta med att det inte finns några naturliga träffpunkter eller intressen som för dem samman. 

Hans barn är för unga för att till exempel gå på samma skola eller vara involverade i 

fritidsaktiviteter med dessa pojkar. Ip4 berättar även att han och hans partner inte heller är 

mycket för att umgås med andra i grannskapet, då de har så mycket att göra och sköta med sin 

egen familj.151  

5.5.2 Potential för mer kontakt  

De flesta respondenterna anser att kontakten med HVB-hemmet kan bli bättre och en del av dem 

har förslag på hur de själva kan hjälpa till med detta. Ip1 och Ip8 anser att kontakten kan bli 

bättre via mer information.152 Ip1 tillägger att kontaktfamiljer är en idé till att förbättra 

integreringen. Då hon inte vet om pojkarna på HVB-hemmet sedan tidigare känner till några 

svenska familjer kan de som kontaktfamilj hitta på saker att göra med de boende och visa hur det 

ser ut hos en svensk familj. Ip1 jämför med Högskolan i Jönköping där de gör detta för 
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utbytesstudenter som hon och familjen har tagit hem till sig tidigare och menar på att precis som 

när de själva är utomlands så vill folk se andra kulturers hem.153  

 

Ip7 föreslår i sin tur att hon personligen eller med hjälp av grannskapet skulle kunna ta med 

pojkarna på något idrottsevenemang eller liknande om de kunde få ekonomiskt stöd för det, då 

hon tror att dessa pojkar förmodligen har ett idrottsintresse.154 Även Ip11 tar upp idéer kring 

aktiviteter och funderar på om det finns ett intresse bland pojkarna att få utbildning i fotografi, 

där hon gärna skulle hjälpa till. Ip11 fortsätter även vidare att föreslå att dessa pojkar säkerligen 

har många intressen och talanger som de skulle kunna utöva om de fick chansen, till exempel 

fotboll genom idrottsföreningar eller vara med i en kör alternativt spela instrument genom 

frikyrkor.155    

 

Spela boll kan man ju göra även om man inte kan språket. Spela flöjt med, det är ju ett eget språk.156  

 

Ip4 tar upp ämnet med att vara någon form av stödfamilj eller fadderfamilj för pojkarna, men 

anser att hans familj inte har tid eller energi att vara det för tillfället, även om det är en god idé. 

Utöver det tycker han i stil med Ip1 att idrott är en bra aktivitet för att främja integrationen av 

ensamkommande ungdomar. Ip4 anser också att en av de viktigaste delarna för integration är 

språket, att om kommunikationen med varandra flyter på gör även integrationen det.157 

 

Ip6 håller med om att det är möjligt att kontakten kan bli bättre, beroende på vad syftet är med 

hemmets verksamhet. Han menar att om de skulle se pojkarna mer och hade mer information 

om HVB-hemmet så skulle det bli lättare att hälsa och prata med varandra. Han anser att det 

ligger mycket på verksamheten att bjuda in och informera.158 Ip3 anser däremot att kontakten 

redan är bra som den är och på en lagom nivå då de inte är för välbekanta med varandra. Dock 

menar hon att kontakten skulle kunna gynnas av regelbundna öppna hus till HVB-hemmet.159 

 

När verksamhetschefen tillfrågas hur han ser på att grannskapet vill ha mer kontakt och samröre 

med HVB-hemmet svarar han att det var positivt att höra att grannarna tänker så och att det är 

något han kommer ta med sig. Han reflekterar över att de skulle kunna höra sig för i grannskapet 
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för att få en uppfattning om hur intresset ser ut. När verksamhetschefen blir informerad om att 

en av grannarna gav exemplet att de skulle kunna vara kontaktfamilj tyckte han att det är fint men 

förklarar att det finns hinder när man ska involvera andra människor. Det är nämligen ett 

utredningsförfarande som måste ske när socialtjänsten ska godkänna nya människor som 

kontaktfamiljer. Han menar att alla pojkar egentligen borde ha en kontaktperson i samhället som 

kan hjälpa dem med integrationen, som de exempelvis kan gå till kyrkan med, gå på fotboll eller 

bio beroende på vad de är intresserade av. Kommunen har dock inte råd med kontaktpersoner 

och det är något Vårsol SARA ständigt diskuterar med dem. Pojkarna som befinner sig på 

hemmet nu har inga officiella kontaktpersoner. En av pojkarna har ordnat en på egen väg som 

han fått tag på via verksamhetens tolk.160 Behandlingsassistenten och verksamhetschefen förklarar 

att om pojkarna får kontakter ute i samhället på egen hand så är det inte något som Vårsol SARA 

hindrar, men då kallas det vän och inte kontaktperson då denna inte har gått igenom 

kontaktpersonsystemet.161 Chefen tillägger att de tycker att det är trevligt om pojkarna har någon 

som de kan umgås med och som kommer och hälsar på HVB-hemmet.162 

 

Behandlingsassistenten förklarar problematiken som finns för pojkarna att integreras ute i 

samhället då språket är ett hinder. En del är analfabeter när de kommer till Sverige vilket gör att 

det tar längre tid för dem att lära sig svenska än den delen som kommer till Sverige med sju-åtta 

års skolgång och ett till språk bakom sig.  

5.5.3 HVB-hemmets försiktighet kring pojkarnas kontakter 
Verksamhetschefen fortsätter med att verksamheten tycker att ungdomarna ska vara försiktiga 

med kontakter utanför hemmet vilket de får resonera med pojkarna om. Han menar att pojkarna 

är väldigt aningslösa angående vad som är bra för dem och inte tänker två steg framåt, att de 

exempelvis ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifter om sig själva. En del använder även 

sociala medier, på gott och ont enligt de vi talar med på HVB-hemmet. Det har hänt att foton har 

kommit upp på sociala medier som Facebook. Foton kan användas hur som helst och hamna var 

som helst menar han, och just Internetanvändningen är något de får diskutera mycket med 

pojkarna så att identitet och uppgifter inte ska missbrukas på olika sätt. Verksamhetschefen 

fortsätter beskriva att mycket handlar om sekretessfrågor då information om pojkarna inte får 

yppas, något de som kommer till verksamheten regelbundet, som exempelvis läxhjälparna, måste 

vara medvetna om.163 
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Sammanfattningsvis kan ur detta avsnitt utläsas att respondenterna från grannområdet anser att 

en av anledningarna till att de inte har någon större kontakt med HVB-hemmet och pojkarna är 

för att det inte finns några gemensamma eller naturliga träffpunkter och intressen. Grannområdet 

efterfrågar även mer information om boendet samt att ett öppet hus där de blir inbjudna till 

verksamheten vore en god idé. Det framgår att det finns en potential för mer kontakt sinsemellan 

grannar och HVB-hem om initiativ tas från verksamheten. I denna studie är det svårt att urskilja 

vilken roll grannarna kan spela för integration av pojkarna, då de i dagsläget inte har någon 

speciell relation till dem alls, men de efterfrågar samröre och ger förslag på hur de kan främja 

pojkarnas integration.  

6 Diskussion, återkoppling till tidigare forskning och slutsatser 

Nedan presenteras en diskussion av fynden från resultatet samt en återkoppling av resultaten i 

relation till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras slutsatserna från studien.  

6.1 Diskussion  
 
I följande avsnitt förs diskussion om studiens olika frågeställningar som tagits upp i resultatet.  

6.1.1 Vilka grannskapsrelationer finns med de ensamkommande barnen och deras 
boende till grannområdet och verksamheter i samhället? 

Ett centralt fynd i studien är att de relationer och kontakter som finns mellan HVB-hemmet och 

grannskapet är mycket få och ytliga. Alla respondenter från grannskapet menar att det i princip 

inte finns någon kontakt med HVB-hemmet och att de vet ytterst lite om verksamheten. 

 

Efter att ha analyserat bilden som ges i resultaten utifrån intervjun med Vårsol SARA ges två 

olika bilder angående verksamhetens kontakter och vilja att integrera de ensamkommande 

ungdomarna i samhället. Verksamhetschefen på Vårsol SARA berättar att det inte ligger i 

verksamhetens arbete att integrera ungdomarna med grannarna och att inga framtida planer fanns 

på detta. Utifrån intervjun beskriver chefen att de vill ha det lugnt kring hemmet och att de 

föredrar att grannskapets uppfattar hemmet som anonymt, därför existerar inga speciella 

kontakter med grannskapet. De få kontakterna kan möjligen förklaras med, som nämnts tidigare i 

resultatet, den försiktighet verksamheten verkar ha kring kontakter på grund av sekretessfrågor 

och varsamhet att lämna ut personuppgifter. Sparsamheten med grannkontakter skulle även 

kunna förklaras med att pojkarna sägs ha tillräckligt med andra kontakter och att mycket 

aktiviteter görs själva med de boende, och att de därför inte ser någon mening med att pojkarna 
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ska ha kontakt med grannarna. Den förhållandevis korta perioden pojkarna stannar på hemmet 

menar verksamhetschefen gör att de inte har något behov av grannkontakter. 

 

Trots den inledande bilden som ges av HVB-hemmets kontakter med samhället anger sedan 

verksamhetschefen när han räknar upp de befintliga kontakterna att dessa inte är särskilt många. 

Chefen berättar även att han önskar att alla pojkar hade en egen kontaktperson i samhället för att 

hjälpa till med integrationen och att om pojkarna på egen hand får vänner utanför hemmet så är 

det något de välkomnar. Intervjun resulterar även i att verksamhetschefen ser positivt på att 

grannskapet i området önskar mer samröre.  

 

Det reflekteras över om det är motsägelsefullt att verksamheten anser att pojkarna inte behöver 

grannkontakter med tanke på att detta eventuellt är ett samhälle de kommer att stanna kvar i. Får 

pojkarna asyl kommer de förmodligen bosätta sig i Jönköping stad då verksamheten hjälper dem 

att få ett eget hyreskontrakt. Här kan diskuteras vad som är för pojkarnas bästa och vem som 

avgör detta. Frågan är om det bästa för pojkarna vore att få kontakt och integreras i samhället i 

sin väntan på asyl eller leva mer åtskilt från grannskapet med färre kontakter under denna period. 

Detta är en diskussion som denna studie inte kan ta ställning till, men resonemanget förs att 

Vårsol SARA:s roll för integration inte verkar vara fullständigt genomtänkt. Vårsol SARA:s 

hemsida anger att integration är något de ska arbeta med men verksamhetschefen ger tvetydiga 

svar angående i vilken mån hemmet har och vill ha kontakter för pojkarna i samhället. Att det 

faktiskt finns en potential och möjlighet i grannskapet för att främja kontakt och samröre mellan 

grannar och HVB-hem verkar vara något som verksamheten har uteslutit. Verksamhetschefen 

beskriver att språket är ett hinder för integration, men utan möten med samhället kommer 

språkbarriären inte att förminskas. 

 

6.1.2 Vilka informationsstrategier har de ansvariga för HVB-hemmet använt sig av 
gentemot grannar och vilka konsekvenser har dessa informationsstrategier haft 
för grannarnas inställning till verksamheten? 

Vad som kan sägas generellt för alla grannar är att de uppfattar hemmet som anonymt. En del av 

grannarna meddelade förvisso att de varit osäkra på om de fått någon information om 

etableringen av HVB-hemmet. En del av dessa visste inte att det var ett hem för 

ensamkommande barn i deras område. Det blir därför svårt att förklara om grannarnas inställning 

till HVB-hemmet beror på lite eller ingen kunskap om verksamheten då en del grannar inte tycks 

ha mottagit någon information alls, medan en del andra grannar har mottagit en del information. 

Möjligheten finns att denna faktor angående information och hemmets anonymitet kan ha 
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påverkat acceptansen och likgiltigheten till inrättningen i området, dock i oklar utsträckning. 

Förmodligen existerar även andra faktorer som har påverkat grannskapets lugna relation till 

HVB-hemmet. Kanske har erfarenheten av tidigare inrättningar eller grannskapets generella brist 

på kontakt grannarna emellan även påverkat detta? Eller kan en potentiell avsaknad på en uttalad 

tydlig grannkultur i området vara en annan faktor som lett till dagens relationer till verksamheten?  

6.1.3 Hur upplever olika respondenter från boendet och grannskapet att boendet för 
ensamkommande barn har påverkat eller påverkar det egna vardagslivet? 

Respondenterna från grannskapet är alla överens om att de inte vet särskilt mycket om HVB-

hemmet och dess verksamhet och en del av respondenterna är knappt medvetna om att det ligger 

ett HVB-hem för ensamkommande barn i deras grannskap. Dessa respondenter påpekar bristen 

av information och kunskap om verksamheten och det efterfrågas mer information från HVB-

hemmet. Med detta som utgångspunkt kan slutsatsen dras att grannarna inte blir påverkade av 

verksamheten i någon särskild mån alls, då de vittnar om att de inte märker av att den ligger där 

eller att de ser pojkarna som bor där. Röster har inte heller hörts om hur de tror att de kommer 

påverka eller har påverkat grannskapet. Några spekulationer har påbörjats från grannarna i fall 

verksamheten skulle kunnat påverka fastighetsvärdet men har sedan mynnat ut i att de inte tror 

att detta är fallet. Respondenterna var antingen positiva eller likgiltiga till placeringen av hemmet 

och en del av grannarna tänkte att det var positivt för pojkarna att bo i ett vanligt villaområde. 

Kanske hade grannskapets åsikter hade varit starkare angående hur deras område påverkas av 

HVB-hemmet om verksamheten haft en tydligare profil och märkts av mer. Hade inställningarna 

och attityderna fortfarande varit likgiltiga eller positiva då, eller hade det även gått att utskilja mer 

negativa attityder mot hemmet? Detta är något som även har diskuterats i tidigare forskning.   

 

6.1.4 Kan grannskapet fungera som en möjlig aktör för att främja 
integrationsprocessen av de ensamkommande barnen?  

Utifrån resultaten i denna studie går det att urskilja en efterfrågan från grannarna på mer 

information, kontakt och samröre med HVB-hemmet. En del i grannskapet har gett konkreta 

exempel på hur de skulle kunna främja integrationen för pojkarna på hemmet. Dessa har varit 

hypotetiska förslag och det är därför svårt att avgöra i vilken grad de varit uppriktiga. Majoriteten 

av grannarna ansåg dock att kontakten till hemmet kunde bli bättre och att de ville veta mer om 

verksamheten. Med detta som bakgrund går det att ana att det finns en positiv inställning till ökad 

kontakt från grannskapets sida.   

 

Verksamhetschefen på Vårsol SARA tar upp att det vore önskvärt om pojkarna hade en 

kontaktperson i samhället som kan bidra till deras integration, men att kommunen inte har råd 
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med att anställa kontaktpersoner. Med denna efterfrågan om en ökad integration från 

verksamheten visar denna studie att det finns ytterligare potential från grannskapet att spela en 

roll för pojkarnas integrationsmöjligheter. Grannarna skulle kunna fungera som en icke officiell 

stödfamilj för att komplettera kontaktfamiljsystemet som kommunen inte har råd med. Detta kan 

jämföras med det volontär kontaktsystemet som en av grannarna tog upp att de internationella 

studenterna har med olika familjer i Jönköping. I detta exempel finns möjligheter att visa upp ett 

svenskt hem men här finns även möjligheter för att träna på att prata svenska eller bjuda in 

pojkarna i nya sociala sammanhang de kanske inte annars hade kommit i kontakt med. Genom 

att upprätta ett sådant mindre officiellt system med grannskapet finns det både möjligheter för 

HVB-hemmet att möta grannskapets efterfrågan om ökad kontakt med pojkarna samt 

verksamhetens egna önskemål att pojkarna ska inkluderas mer i samhället. 

6.2 Återkoppling till tidigare forskning  
HVB-hemmet Vårsol SARA smälter in i det villaområdet det är placerat i då det ser ut som vilken 

bostad som helst bland villorna, vilket förmodligen är något som verkar till deras fördel. Det är 

inte heller en stor inrättning eller verksamhet beläget i en stor byggnad, som går i linje med vad 

Dear och Martins tidigare forskning talar för angående betydelsen av de sociala inrättningarnas 

storlek.164  

 

Då det tidigare varit etableringar i form av sociala inrättningar i området innan Vårsol SARA 

startade, finns det förmodligen redan en vana bland grannarna att ha någon form av social 

inrättning i området. Etableringen av HVB-hemmet är kanske därför inte en helt ny obekant 

process för grannskapet. Detta är något som kan spelat en roll i att grannarna var accepterande av 

etableringen då det inte skulle innebära en stor förändring för dem och de var redan bekanta med 

hur det var att bo granne med en social inrättning. Tidigare forskning tar upp som en faktor för 

att underlätta etableringar av sociala inrättningar att genom att göra grannarna mer bekanta med 

klientgruppen som kommer att vistas i område kan man bidra till att införliva ett lugn och 

medvetande eller kunskap hos grannarna. Även om grannskapet inte har tidigare erfarenheter av 

gruppen ensamkommande barn och inte fått särskilt mycket information eller förberedelse inför 

att denna verksamhet skulle etableras i deras område så har grannskapets respons varit lugn. 

Grannars positiva eller likgiltiga attityder till detta boende kan även bero på att hemmet är beläget 

i Jönköping som är en relativt stor stad jämförelsevis med vart de andra HVB-hemmen ligger i 

Jönköpings län. Som till exempel Dear visar på finns det generellt sett en större acceptans i 

innerstäder än mindre orter, då de har en större mångfald av folkgrupper och minoritetsgrupper. 

                                                 
164 Dear 1992, s. 293 
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Det är därför inget som sticker ut på samma sätt som i en mindre ort och väcker inte 

nödvändigtvis samma känslor eller reaktioner.165  

 

Ett av de främsta fynden att koppla till den tidigare forskningen är frågan huruvida information 

och kontakt med grannskapet ska tas innan och i takt med etableringen av en social inrättning. 

Som noterats tidigare finns det delade åsikter och resultat inom tidigare forskning angående detta. 

En del studier talar för att etableringsprocessen underlättas genom att kontakt initierats med 

området där inrättningen planerar att etableras. Information och presentation av verksamheten 

bör ske, då de som bor i området kan känna sig mer inkluderade i processen och därmed även 

vara mer accepterande av inrättningen. Detta är även vad denna studie visar på, och något som 

verksamhetschefen på Vårsol SARA var övertygad om var rätt väg att gå. Verksamhetschefen 

menade att deras förebyggande informationsstrategi har spelat en positiv roll i att de har en god 

eller likgiltig grannrelation utan protester eller motstånd. Detta resultat kan backas upp av tidigare 

forskning som är av uppfattningen att information i förebyggande syfte är av stor vikt. Dock har 

även tidigare forskning, exempelvis Zippay och Piat, den motsatta uppfattningen att kontakt och 

information kan verka i motsatt riktning och i stället öka grannoppositionerna.166 Det är i detta 

fall fortfarande svårt att avgöra om det finns en rätt väg att gå i detta avseende utan visar snarare 

på komplexiteten bakom dessa NIMBY-reaktioner och attityder hos människor. Denna studie 

visar dock att inga NIMBY-protester har uppkommit och om detta härrör från HVB-hemmets 

val av informationsstrategi går inte att entydigt fastställa.  

 

Som flera forskare inom området har vittnat om i tidigare forskning är det ofta mest intensiva 

protester mot sociala inrättningar som upplevs hota den personliga säkerheten (lagöverträdare, 

missbrukare med mer).167 Ensamkommande barn och ungdomar tycks inte tillhöra en grupp som 

skulle vara ett hot mot den personliga säkerheten eller ha dålig inflytande på de som bor i 

området, vilket också kan ses som en anledning till att de inte mött några motsättningar. 

Ensamkommande barn och ungdomar är ingen hotfull grupp utan det finns kanske snarare en 

sympati för dem och en vilja att se att de kan få det bättre. Även det faktum att människor är 

mångdimensionella och komplexa i sina åsikter och attityder kan var en anledning till att det är 

svårt att förutspå vilka reaktioner en social inrättning kommer mötas av. Attityderna kan inte helt 

och hållet generaliseras inför en viss klientgrupp då de ofta förändras beroende på (dels vilka 

boendepersoner det gäller men även) i vilken kontext det gäller. I denna studie ser vi att 

                                                 
165 Dear 1992, s. 293f 
166 Zippay 1999, s. 44; Piat 2000 
167 Dear 1992, s. 293; Borell & Gerdner 2003, s. 76 
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grannarna varit accepterande och likgiltiga till HVB-hemmet. Beror detta på deras attityder till 

klientgruppen i sig eller till inrättningen och dess syfte? Kanske kan deras reaktioner (eller brist på 

dessa) förklaras genom att de inte ansett att denna klientgrupp kommer att ha någon signifikant 

påverkan på deras grannskap.  

 

Borell och Gerdner tar i sin forskning upp att det kan finnas potential för positiva utbyten mellan 

grannar och HVB-hem om det finns ett stöd för inrättningen av samhället.168 I denna studie ser vi 

att det finns en potential för goda relationer mellan grannskapet och HVB-hemmet om kontakten 

skulle initieras från något av hållen. I dagsläget handlar det främst om brist på information från 

HVB-hemmet sida, då grannarna inte vet mycket om hemmet. En del är grannar är nöjda med 

den relation som råder idag, det vill säga ingen kontakt alls medan vissa skulle önska att 

kontakten kunde utökas. Detta talar för att potentialen finns om HVB-hemmet skulle önska att 

utnyttja den. 

 

6.3 Slutsatser  
Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studien. 
 
Som tidigare visats i denna studie är NIMBY-protester vanligt förekommande mot sociala 

inrättningar. Förväntningarna inför studien var att finna någon form av grannopposition eller 

attityder angående det undersökta HVB-hemmet för ensamkommande ungdomar. Resultatet 

visade dock att inga former av NIMBY-protester existerat och att grannskapets inställning 

gentemot verksamheten var likgiltig eller god. Det existerade dock inga större kontakter mellan 

grannskapet och hemmet. Det diskuteras i studien om avsaknaden på grannoppositioner beror på 

den informationsstrategi HVB-hemmet har använt sig av genom att på förhand kontakta området 

och informera om den ankommande verksamheten. Diskussionen berör även om bristen på 

kunskap angående HVB-hemmet kan ha påverkat den lugna inställningen gentemot boendet. 

Exakt vad som skapat denna lugna miljö bland grannskapet och HVB-hemmet går inte att till 

fullo förklara i denna studie. Det står dock klart att flera komplicerade faktorer som kan vara 

svåra att identifiera skulle kunna bidra till detta.  

 

Samtidigt som grannskap kan motsätta sig sociala inrättningar som kan försvåra de boendes 

integration till samhället, kan grannskap också fungera som en potentiell länk för de boende att 

integreras in i samhället. Studien kan utifrån resultaten av det intervjuade grannområdet se att 

dessa personer kan fungera som en tänkbar kontakt för det undersökta HVB-hemmet och skapa 

                                                 
168 Borell & Gerdner 2003, s. 59 
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mer kontakter med samhället. En efterfrågan från grannskapets sida om mer information och 

samröre med verksamheten, samt de integrationsinitiativ som föreslagits, visar att grannskapet 

här skulle kunna ha en betydande roll för en utökad integration av pojkarna. I vilken mån 

grannskap kan fungera för att öka integrationen i samhället av ensamkommande barn och 

ungdomar på HVB-hem kräver ytterligare forskning. Denna studie har dock sett att den kontakt 

som grannskapet i denna fallstudie har potential att erbjuda är en outnyttjad tillgång från HVB-

hemmets sida. 

 

HVB-hemmet har som tidigare nämnts få kontakter med grannskapet, vilket bland annat har 

förklarats med att de inte känner att pojkarna har det behovet och att det inte är verksamhetens 

roll att integrera dem på detta sätt. En fråga bör ställas är om inte detta HVB-hem bör arbeta 

med grannskapsintegration av sina boende och vad som ligger i ungdomarnas bästa? Är det att 

skapa eller att inte skapa ett kontaktnät för pojkarna som är det bästa, trots att det är ovisst om de 

kommer att beviljas asyl i Sverige? Detta är frågor som också kräver vidare forskning.  
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Intervjufrågor F
1 

F
2 

F
3 

NIMBY  Integration Grannar Verks. 
Ansv. 

Övriga 

Bakgrundsfrågor    Hur täcks   Frågorna?    

1. Resondent nr: X       X x x 

2. Ålder       x x  

3. Boendetid/Hur länge har 
verksamheten funnits? 

      x x x 

4. Yrke/Vilken verksamhet bedriver 
organisationen? 

      x x x 

5. Hushållssammansättning       x   

6. Avstånd till HVB-hemmet/ HVB-
hemmets avstånd till centrum 
eller grannar 

      x x x 

7. Ansvar och befattning        x x 

8. Hur länge har du haft denna 
roll/position? 

       x x 

9. Vad har du för tidigare erfarenhet 
av integrationsarbete? 

       x x 

10. Vilken anknytning har du till 
lokalsamhället? 

        x 

11. Hur ser du på den allmänna 
situationen i tex. Nässjö när det 
gäller invandringsfrågor och 
integration? 

        x 

Frågor om HVB-hemmet och 
grannskapsrelationer 

         

12. Vad vet du om HVB-hemmet? 
/Beskriv HVB-hemmets 
verksamhet. 

1      x x x 

13. Beskriv hur processen med att 
etablera HVB-hemmet sett ut? 
(när och hur gick det till). Minns 
du några särskilda händelser? 

1  3    x x x 

14. Hur ser du på placeringen av 
hemmet och dess verksamhet? 

1      x x x 

15. Vilka kontakter har du/ni med 
HVB-hemmet och/eller den 
verksamhet de bedriver/grannar 
och deras verksamheter? 

1 2     x x x 

16. Hur ofta har du/ni kontakter?  1 2     x x x 

17. Var sker dessa kontakter? 1 2     x x x 

18. Vad handlar kontakterna om? 1 2     x x x 

19. Vad är bra och/eller dåligt med 
kontakterna? 

1 2     x x x 

Intervjufrågor F
1 

F
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F
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NIMBY  Integration Grannar Verks. 
Ansv. 

Övriga 

20. Har kontakterna förändrats över 
tiden, hur, bättre/ sämre? 

1 2     x x x 

21. Vilka erfarenheter har du av hur 
omgivningen ser på boendet? Har 
det funnits positiva eller negativa 

1 2     x x x 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

reaktioner till boendet? 

22. Hur upplever du att kontakter 
med grannar och andra 
verksamheter har påverkat HVB-
hemmets verksamhet? 

1 2     x x x 

23. Kan du ge några exempel på 
initiativ som tagits av grannar och 
andra verksamheter i 
omgivningen till kontakter? 

1 2     x x x 

24. Kan kontakterna med 
boendet/grannar bli bättre och i 
så fall hur? 

1 2     x x x 

25. Hur bidrar du/skulle du kunna 
bidra till att förbättra kontakterna 
mellan de boende i området och 
HVB-hemmet? 

1 2 3    x x x 

26. Hur anser du att HVB-boendet 
skulle kunna bidra till att förbättra 
kontakterna? 

  3    x x x 

27. Hur anser du att andra aktörer i 
samhället skulle kunna bidra till 
att förbättra kontakterna? 

  3    x x x 

Frågor om integration   3       

28. På vilket sätt tror du att HVB-
hemmet kan bli bättre på att 
integrera ensamkommande 
flyktingbarn i samhället? 

  3    x x x 

29. På vilket sätt påverkar lagar och 
regler möjligheterna till 
integration av ensamkommande 
flyktingbarn och hur kan/bör de 
förändras? 

  3    x x x 

30. Hur skulle du/din verksamhet 
kunna bidra till att förbättra 
integrationen av 
ensamkommande flyktingbarn? 

  3    x x x 


