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Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har 

gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. Syftet med denna studie är att un- 

dersöka grannskapsrelationer med boende för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo 

kommun samt grannskapsrelationernas betydelse för barnens och ungdomarnas integration. I studi- 

en genomfördes 9 intervjuer med grannar i grannskapet till boendet för ensamkommande barn och 

ungdomar. Intervjuer genomfördes även med verksamhetschefen Anna Thuresson på HVB- 

hemmet Bryggan samt med medborgarnämndens ordförande Maria Johansson i Värnamo kom- 

mun. Intervjuerna speglar både grannars, verksamhetschefens och ordföranden i medborgarnämn- 

dens relation till hemmet. Studien består av tre forskningsfrågor som intervjuerna i denna studie är 

utformade efter. Åsikterna som presenteras i den här uppsatsen är intervjupersonernas egna åsikter. 

Resultatet av intervjuerna analyseras i förhållande till NIMBY-fenomenet och kontakthypotesen. 

Studiens syfte, delfrågor, fallstudieprotokoll och intervjuguider togs fram inom ett projekt vid Hög- 

skolan i Jönköping. Temat för projektet är grannars reaktioner inför boenden för ensamkommande 

barn och ungdomar i Jönköpings län. Föreliggande studie är en utav 6 fallstudier genomförda av 

studenter inom projektet. 
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Inledning 
 
Vi lever i en tid av konflikt där människor tvingas fly på grund av olika anledningar. Anledningar 

som krig, svält eller brist på arbete. Detta har resulterat i att flyktingströmmen till Sverige har ökat 

de senaste åren och fortsätter att öka.   Denna ökning gäller också ensamkommande barn och 

ungdomar som kommer till Sverige utan sin familj eller någon vårdnadshavare. Sverige är idag det 

land i Europa som tar emot flest antal ensamkommande barn och ungdomar. År 2012 tog Sveri- 

ge emot 3578 ensamkommande barn, det är en stigning från föregående år då Sverige tog emot 

2667 och år 2010 tog landet emot 2393.1 Majoriteten av de ensamkommande barnen och ung- 
 

domarna kommer från Afghanistan, idag utgör de 55 procent av alla barn och ungdomar som 

söker asyl i Sverige.2 Detta har gjort att fler kommuner tar emot ensamkommande barn och ung- 

domar. Värnamo kommun är en av de tio kommuner i Jönköpings län, som bedriver hem för 

dessa barn och ungdomar. De flesta ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sve- 

rige är pojkar i åldrarna 15 till 17år. 3 

 
 
När barnen och ungdomarna kommer till Sverige placeras de på ett hem för ensamkommande 

barn och ungdomar. Dessa hem, och de positiva eller negativa kontakter som finns mellan hem- 

met och grannar, kan därmed spela en viktig roll i den tidiga integrationsprocessen. Målet att in- 

tegrera de ensamkommande barnen och ungdomarna kan inte lyckas om inte alla enheter finns 

med i processen. Enheter som grannar, lokala föreningar och andra människor som de kan skapa 

ett kontaktnät med. Mot den här bakgrunden fokuseras i denna studie grannars syn på ett hem 

för ensamkommande barn och ungdomar (HVB-hem) och den roll sådana grannkontakter kan 

spela ur ett integrationsperspektiv. För att få fram grannas syn på hemmet och integration 

genomfördes intervjuer med grannarna i grannskapet till HVB-hemmet och med verksamhets- 

chefen för hemmet.4 En intervju genomfördes även med ordförande för medborgarnämnden för 

att få ett politiskt perspektiv på hemmet och på integration.
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Migrationsverket 2013a 
2 Migrationsverket 2013b 
3 Ibid 
4 Värnamo 2013a 
5 Värnamo 2013b 
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Integration 
 

Ordet integration har olika betydelser beroende på vem man frågar, en sak har de många betydel- 

serna gemensamt och det är benämningen delaktighet. Integration är även som regeringen skriver 

på sin hemsida en betäckning på möjlighet och lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet eller kul- 

turell bakgrund.6 För denna studie är båda benämningarna användbara nämligen att integration 

innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter, att alla kan vara delaktiga i det svenska 

samhället oavsett etnisk tillhörighet eller kulturell bakgrund. 

 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka grannskapsrelationer med boende för ensamkommande 

barn och ungdomar i Värnamo kommun samt grannskaprelationernas betydelse för barnens och 

ungdomarnas integration. 

 
 

Frågeställningar 
 

 Vilka relationer finns det i grannskapet mellan grannarna och boendet för de ensamko- 

mande barnen och ungdomarna, vilka verksamheter och individer i lokalsamhället möter 

de och vilken roll spelar dessa kontakter? 

 Hur upplever olika respondenter som representerar boendet, grannskapet och lokalsam- 

hället att boendet för de ensamkommande barnen och ungdomarna inverkar och har in- 

verkat på lokalsamhället, grannskapet och deras vardagsliv? 

 På vilket sätt kan grannskapsrelationerna hindra respektive främja integration av ensam- 

kommande barn och ungdomar? 

 
 

Bakgrund 
 

Det här avsnittet behandlar bakgrundsinformation om Värnamo kommun, näringslivet samt hur 

kommunen tar emot flyktingar. Detta kapitel beskriver även hur mottagandet av ensamkomman- 

de barn och ungdomar går till samt om kommunens hem för dessa barn och ungdomar. 

 
 
Värnamo kommun 

Värnamo kommun hade en befolkning på 32 936 personer vid årsskiftet 2011/2012 och om ut- 

vecklingen fortsätter åt samma håll att fler flyttar till kommunen än ifrån beräknas Värnamo 
 

 
 

6 Regeringskansliet 2012 
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kommun ha en befolkning på 34 000 invånare år 2016.7 I Värnamo kommun är, enligt SCB, 15 

procent av kommunens invånare utrikesfödda. 8 De största invandrargrupperna i Värnamo kom- 

mun kommer från de forna jugoslaviska delrepublikerna Bosnien, Kroatien, Hercegovina, Serbi- 

en, Slovenien och Montenegro. Andra invandrare i Värnamo kommun har sitt ursprung i Thai- 

land och Vietnam, men också från europeiska länder som Finland, Tyskland, Nederländerna, 

Danmark och Norge.9 

 
 
Värnamo kommuns ekonomi och näringsliv 

 

Kommunen omsätter årligen ca 1,9 miljarder kronor, 1,5 miljarder av dessa kronor kommer från 

generella statliga bidrag samt skatteintäkter. Den övriga andelen av nämndernas nettokostnader 

består till 48 procent av verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen. 38 procent står 

för vård och omsorg om äldre och funktionsförhindrade samt verksamhet för individ och famil- 

jeomsorg och försörjningsstöd. De sista 14 procenten svarar för de återstående nämnderna av 

nettokostnaderna.10 Värnamo kommun har länets lägsta skattesats vilket 2012 uppgick till 31,75 

SEK för vilket kommunen svarar för 20,75kr och landstinget för 11kr. Det vanligaste yrket i 
 

Värnamo kommun finns inom vårdområdet i och med att Värnamo sjukhus ligger i Värnamo 

tätort. En annan stor gren inom näringslivet är tillverkningsindustrin som är det vanligaste ar- 

betsområdet för männen i kommunen. Flest kvinnor i kommunen arbetar inom vårdsektorn.11
 

 
 
Mottagandet av flyktingar i Värnamo kommun 

 

Sedan lagreformen år 200612    där mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar blev 

kommunernas ansvar och inte längre Migrationsverkets, har fler kommuner undertecknat avtal 

med migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Värnamo kommun 

har undertecknat avtal med länsstyrelsen och migrationsverket om mottagandet av flyktingar som 

2011omfattade 45 personer. När de anländer till kommunen så blir de anvisade bostad, fritids, 

dagis och de får även möjligheten att lära sig svenska genom SFI (Svenska för invandrare). Det 

finns även hjälp och stöd att få av kommunen med kontakt med olika myndigheter för att integ- 

rationen in i det svenska samhället ska gå så bra som möjligt.13 I Värnamo kommun finns det 

även en grupp som kallas Värnamos internationella vänner, gruppen är ett samarbete mellan stu- 
 
 

7 Värnamo kommun 2012c 
8 Ibid 
9 Värnamo kommun 2013d 
10 Värnamo kommun 2013e 
11 SCB 2012 
12 Gunnarson 2008 s. 6 
13 Värnamo kommun 2013f 
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dieorganisationer, ideella föreningar och kyrkor men även medborgarnämnden och invandrarby- 

rån.14 Värnamos internationella vänner är ett integrationsnätverk som är religiöst och partipoli- 

tiskt obundet och bygger på ömsesidighet och frivillighet. Det är ett sätt för folket i kommunen 

att lära känna andra kulturer och bygga broar och kontakter mellan olika nationaliteter.15
 

 
 
Nyanlända svenskar 

 

För att ta ”Steget in i Värnamo” så har kommunen ordnat en samhällsinformation i form av en 

föreläsningsserie för nyanlända svenskar. Föreläsningsserien innefattar 20 föreläsningar som äger 

rum varje vardagseftermiddag under fyra veckors tid. Varje dag har ett eget tema, såsom närings- 

liv, äldreomsorg, friskvård eller vardagsjuridik. Dessa föreläsningar hålls av olika inbjudna förelä- 

sare, som representerar olika delar av det lokala samhället. De berättar om sitt område och svarar 

på frågor. Syftet med ”Steget in i Värnamo” är att ge deltagarna i föreläsningsserien chansen att få 

en ökad kunskap om det svenska samhället och ett upphov till diskussion och dialog.16
 

 
 
Bryggan– Hem för ensamkommande barn och ungdomar 

 

Hösten 2012 öppnade Värnamo kommun ett hem för ensamkommande barn och ungdomar. 

Hemmet fick namnet ”Bryggan”.  Att öppna Bryggan beslutades efter att kommunen tecknat ett 

avtal med migrationsverket och länsstyrelsen. Kommunen ska sörja för 3 asylsökande ensam- 

kommande barn och ungdomar och 5 ensamkommande barn och ungdomar med permanent up- 

pehållstillstånd.17 På Bryggan finns det 14 boenderum och pojkarna som kommer till Värnamo 

utan vårdnadshavare är i åldrarna 15 till 17år. Under tiden som denna uppsats skrevs bodde det 8 

pojkar på Bryggan.18
 

 
 
Målet för Bryggans verksamhet är att skapa ett välkommande och tryggt hem för de ensamkom- 

mande barn och ungdomar som kommer dit. Bryggan vill arbeta för att dessa barn och ungdomar 

ska bli självständiga och ansvarsfulla. Detta innebär att kommunen kommer att arbeta för att des- 

sa barn och ungdomar ska få en bra utbildning, lära sig det svenska språket och delta i fritidsakti- 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Värnamo kommun 2012g 
15 Internationella vänner 2013 
16 Värnamo kommun 2013d 
17 Värnamo kommun 2013a 
18 Ibid 
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viteter. 19 Ungdomarna får lära sig vardagliga sysslor på hemmet också som städning, matlagning 

och tvättning.20 

 
 
Övrigt om flyktingar i Värnamo kommun 

 

I Värnamos kommun finns det flera invandrarföreningar som fungerar som ett forum för invand- 

rarna och de nyanlända flyktingarna. Några av dessa är Albanska ungdomsföreningen, Bosniska 

föreningen, Finska föreningen, Syrianska kulturföreningen, Kroatiska föreningen, Serbiska före- 

ningen och Bosniska kvinnoföreningen.21 För invandrare i Värnamo kommun finns det en In- 

vandrarbyrå som skall bistå invandrarna med den hjälp de behöver vare sig det gäller kontakt med 

myndigheter eller tolkningsservice.22
 

 
 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Såvitt kunnat överblickas finns ingen specifik forskning om grannrelationer till HVB-hem för en- 

samkommande barn och ungdomar. Det finns dock annan forskning som har hög relevans för 

denna studie. Dels handlar det om grannrelationer till andra institutioner som av vissa människor 

uppfattas som kontroversiella. Sådana studier brukar ofta betecknas som NIMBY-studier. Dels 

finns också relevanta studier av den så kallade kontakthypotesen som syftar till att undersöka för- 

utsättningar för positiva kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper. I denna studie an- 

vänds NIMBY-fenomenet och kontakthypotesen som teoretiska utgångspunkter. Nedan presen- 

teras först tidigare forskning om NIMBY-fenomenet, följt av tidigare forskning om kontakthypo- 

tesen och därefter tidigare forskning om ensamkommande barn och ungdomar. 

 
 

NIMBY-fenomenet i tidigare forskning 
 

Förkortningen NIMBY utläses Not In My Back Yard. NIMBY-fenomenet används ofta som teo- 

retisk utgångspunkt vid studier av grannskapsmotstånd mot olika typer av sociala inrättningar.23
 

Forskning om NIMBY-fenomenet har främst bedrivits i form av kvantitativa intervjustudier.24
 

 

Till en början användes förkortningen NIMBY framförallt för att beteckna grannars reaktioner 

mot verksamheter som uppfattades som miljöförstörande eller miljöstörande. Exempel på grann- 

protester mot miljöstörande verksamheter är grannars protester mot lokaliseringen av förvaring 
 
 

19 Värnamo kommun 2013a 
20 Ibid 
21 Värnamo kommun 2013h 
22 Värnamo Kommun 2013i 
23 Borell & Gerdner 2001 s.13ff 
24 Piat 2000 passim 
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för miljöfarligt avfall. Exempel på grannprotester mot miljöstörande verksamheter är grannars 

protester mot utplacering av vindkraftverk som kan störa landskapsbilden.  Idag handlar NIM- 

BY-forskningen också om att grannar motsätter sig etableringen av en viss social inrättning i sitt 

eget grannskap exempelvis vårdhem, hem för psykiskt sjuka eller flyktingboenden. Grannarna 

motsätter sig inte själva verksamheten i sig men lokaliseringen av den.25 Under 80-talet baserades 

NIMBY-forskning till stor del på fiktiva fall. Först på senare år har verkliga situationer börjat 

uppmärksammas i NIMBY-studier. Tidigare kunde en studie exempelvis handla om att männi- 

skor fick föreställa sig att en viss verksamhet lokaliserats i deras grannskap. Sedan fick de svara på 

frågor om hur de tror att de skulle reagera mot etableringen av verksamheten. Idag handlar studi- 

er om att människor, vilka redan bor i närheten av en viss verksamhet, får svara på frågor om hur 

de reagerar.26 Syftet med NIMBY-studier genomförda från slutet av 1970-talet fram till 2000-talet 

var framförallt att fastställa orsaker till NIMBY-motstånd och de utgick i regel från administrativt 

ansvarigas perspektiv.27
 

 
 
Enligt Dear används idag huvudsakligen två strategier för att förebygga NIMBY-reaktioner. Den 

första strategin är att informera grannskapet om den framtida etableringen av en social inrättning 

på förhand. Den andra strategin är att grannskapet informeras om den sociala inrättningens exi- 

stens först efter etableringen. Den första strategin innebär att ansvariga för etableringen av den 

sociala inrättningen ger grannskapet inflytande gällande områdets utveckling. Den andra strategin 

prioriterar rätten att etablera en social inrättning på en plats oavsett omgivningens åsikter.28 Dear 

uttalade att det går att förutse hur kraftfulla NIMBY-reaktioner blir, hur länge reaktionerna 

kommer att pågå samt i vilken form de kommer att yttra sig. De avgörande faktorerna är karaktä- 

ren på den sociala inrättningen, karaktären på de boende och karaktären på det omgivande sam- 

hället.  Även avståndet till den sociala inrättningen har betydelse. Ökat avstånd till den sociala 

inrättningen leder till minskat motstånd från boende i det omgivande samhället.29 I föreliggande 

studie är det extra relevant att utgå från tidigare forskning som visar på strategier för hur NIM- 

BY-reaktioner hanteras och förebyggs. Detta eftersom insamlat empiriskt material visat; att mot- 

stånd av NIMBY- karaktär inte har förekommit i någon större utsträckning från grannskapet mot 

boendet för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo Kommun. Också Dears identifie- 
 

 
 
 
 

25 Borell & Gerdner 2001 s.13ff; Hubbard 2005 s. 53 
26 Gerdner & Borell 2003 s. 59; Borell & Gerdner 2001 s. 13, 27; Piat 2000 passim 
27 Piat 2000 passim 
28 Dear 1992 s. 295 
29 Ibid s. 291ff 
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ring av fyra faktorer som avgörande för NIMBY- reaktioners intensitet har varit av särskild bety- 

delse vid analysen av det empiriska materialet. 

 
 
En studie av Gerdner och Borell från 2003 handlar om grannars motstånd mot sociala inrättning- 

ar i Sverige. Studien baseras på ett representativt urval av svenska HVB-hem, det vill säga hem 

för olika målgrupper finns representerade i undersökningen. Gerdner och Borell använder sig 

utav av en tregradig nivå skala för att identifiera NIMBY motstånd.30 Den högsta nivån på skalan 

utgörs av NIMBY reactions. Den mellersta nivån på skalan utgörs av community worries. Den lägsta 

nivån på skalan utgörs av No negative reaction . 

 
Enligt Gerdner och Borell, är förekomst av nedanstående aktiviteter att betrakta som NIMBY 

 

reactions: 
 

[…] some individual or collective action against the facility, such as letters to the press, petitions, protest meet- 

ings, threatening letters, or physical damage to property. 

Förekomst av nedanstående reaktioner är vid kombination av tre typer, enligt Gerdner och Bo- 
 

rell, att betrakta som uttryck för community worries: 
 

[...] telephone calls from worried neighbours, negative rumours or gossip, negative attitudes expressed in i n- 

terviews in local newspapers, or other milder expressions of negative attitudes.31 

 

 
 
Gerdner och Borells tregradiga nivåskala och identifiering av indikatorer för NIMBY-motstånd 

används i föreliggande studie. Detta för att identifiera eventuellt NIMBY- motstånd vid analys av 

insamlat empiriskt material. 

 
 
Enligt Cameron och Crewe är den dominerande trenden att samhällen med hög homogenitet 

tenderar att visa större motstånd mot sociala inrättningar. När samhällen som karaktäriseras av 

hög heterogenitet visar motstånd mot sociala inrättningar anges ofta förklaringen; att samhällets 

resurser redan är ansträngda och att sociala inrättningar redan förekommer i större antal.32 Hub- 

bards studie om etableringen av en social inrättning i England är en av få studier som uppmärk- 

sammar ett grannskaps protester mot etableringen av boende för asylsökande. Hubbard gjorde 

analysen att motståndet var av NIMBY- karaktär med rasistiska inslag.33 Zippays och Thompsons 

studie om sociala inrättningar visar att det finns tre faktorer som oftast avgör lokaliseringen av en 
 
 

 
30 Gerdner & Borell 2003 s. 62f 
31 Ibid s. 65 
32 Cameron & Crewe 2006 s. 328f 
33 Hubbard 2005 s. 53 
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social inrättning: Den sociala inrättningens storlek, tillgång till rekreationsmöjligheter, samhälls- 

service och transportmöjligheter samt ekonomi. Endast 10 procent av de tillfrågade administratö- 

rerna i studien angav motstånd från grannar som avgörande för lokalisering av sociala inrättning- 

ar.34 Ovan nämnda slutsatser dragna av Cameron och Crewe, Hubbard samt Zippay används i 

föreliggande studie vid analys av det empiriska materialet. 

 

 

Kontakthypotesen i tidigare forskning 
 

Psykologen Gordon Allport presenterade år 1954 i verket The Nature of Prejudice, den så kallade 

kontakthypotesen. Kontakthypotesen innebär att fler kontakter mellan människor leder till mins- 

kade fördomar.35 Allport utvecklade fyra kriterier som förutsättningar för att kontakter ska kunna 

resultera i effektiv minskning av fördomar mellan grupper. De fyra kriterier lyder: Grupperna ska 

ha samma mål, studier har visat att gemensamma mål gynnar samarbete mellan och ökar förståelse 

för andra gruppers beteende; möten på lika villkor, i grunden handlar detta kriterium om att grup- 

perna ska mötas på lika villkor; samarbete mellan grupperna, grupperna ska arbeta tillsammans mot 

det gemensamma målet eftersom samarbete ofta resulterar i förståelse och positiva relationer 

grupper emellan och förankring i institutionella normer, stöd från institutioner och överensstämning 

med institutioners normer öka acceptansen för kontakter mellan grupper och förstärker mötens 

positiva utkomster.36 Det finns många vetenskapliga studier som undersöker sociala fenomen 

med Allports kontakthypotes som teoretisk utgångspunkt. Enligt forskarna Hewstone och Swart 

har kontakthypotesen blivit etablerad till den grad att den numera borde klassas som en teori.37 I 

föreliggande studie används Allports fyra kriterier för att analysera förutsättningarna för kontak- 

ter mellan grannarna och boendet för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo kom- 

mun. 

 
 
Tidig forskning på Kontakthypotesen visade att hypotesen har störst effekt om direkt kontakt 

sker mellan individer tillhörande grupper med likvärdig status och samma sociala klasstillhörighet. 

Fortsatt forskning handlar om att testa kontakthypotesens bärkraft i sammanhang där, de grupper 

som studeras, inte har lika status och inte tillhör samma sociala klass.38 Bland andra Hewstone 

och Swart har presenterat forskning som visar att fördomar i olika grad kan minska vid direkt, 

indirekt och imaginär kontakt mellan grupper. Detta skulle innebära att kontakthypotesen även 
 
 

34 Zippay & Thompson 2007 s. 397f 
35 Pettigrew 1998 s. 66f; Piat 2000 passim 
36 Pettigrew 1998 s. 66f 
37 Hewstone & Swart 2011 passim 
38 Ibid 
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kan appliceras på kontexter där förhållandena mellan grupper inte är lika men kontakt av någon 

form förekommer.39
 

 
 
De tongivande forskarna Pettigrew och Tropp har presenterat en analys av 500 studier på temat 

kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper. I studierna har kontakthypotesen använts 

som teoretisk utgångspunkt. Från studien drar de slutsatsen att användningsområdet för kontakt- 

hypotesen har vidgats. De förklarar att det ursprungliga användningsområdet för kontakthypote- 

sen var studier av kontakter mellan etniska grupper. Men att idag används kontakthypotesen mer 

allmänt i studier av kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper. De drar också slutsatsen 

att Allports alla fyra kriterier inte behöver uppfyllas för att förhållanden mellan grupper ska för- 

bättras.40 Det är vanligt att studier med utgångspunkt i kontakthypotesen analyserar förhållanden 

mellan en majoritets- och en minoritetsgrupp. Återkommande fokus i dessa studier är bland 

andra: Kontakter mellan en nationell- eller etnisk majoritetsgrupp och en etnisk- eller nationell 

minoritetsgrupp 41 ; kontakter mellan majoritetsgruppen icke funktionshindrade och minoritets- 

gruppen funktionshindrade42 eller kontakter mellan majoritetsgruppen heterosexuella och minori- 

tetsgruppen personer med annan sexuell läggning43. 

 
 
Studier om kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har genomförts med både kvalita- 

tiv och kvantitativ metod. Exempel på kvalitativ forskning är: Kims studie, från 2012, om kore- 

anska kvinnor boende i USA och deras kontakt med individer ur andra etniska grupper44; Novak 

med fleras studie, från 2011, om funktionshindrades kontakter med icke funktionshindrade45 och 

Walch med fleras studie, från 2012, om studenters fördomar mot transsexuella.46 Urvalsgrupper- 

na i nämnda studier varierade storleksmässigt från 12 till 45 respondenter och den vanligaste me- 

toden för insamling av data var semistrukturerade intervjuer. 47 Exempel på kvantitativ forskning 

är: Nielsen och Smyths studie, från 2011, om kinesiska arbetare från landsbygden vilka migrerat 

till staden för att arbeta och deras kontakter med kinesiska arbetare som var stadsfödda48; Heinze 
 
 
 
 
 

39 Hewstone & Swart 2011 passim 
40 Pettigrew & Tropp 2006 s. 751 
41 Kim 2012 passim; Binders et al 2009 passim; Ellison et al 2011 passim; Nielsen & Smyth 2011 passim 
42 Novak et al 2011 passim 
43 Heinze & Horn 2009 passim; Walch et al 2012 passim 
44 Kim 2012 passim. 
45 Novak et al 2011 passim 
46 Walch et al 2012 passim 
47 Kim 2012 s.75f; Novak et al 2011 s. 214; Walch et al 2012 s. 2589f 
48 Nielsen & Smyth 2011 passim 
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och Hornes studie, från 2009, om skolungdomars inställning till homosexualitet49; Binder med 

fleras studie, från 2009, som undersöker förhållandet mellan fördomar och kontakt bland 

skolungdomar från Belgien, Tyskland och England.50 Urvalsgrupperna i nämnda kvantitativa stu- 

dier varierade storleksmässigt från 600 till 1600 respondenter och den vanligaste metoden för in- 

samling av data var frågeformulär. 51
 

 
 
Extended Contact Theory är en utveckling av Allports ursprungliga kontakthypotes. Huvudsakli- 

gen består utvecklingen i att kontakter inte behöver vara självupplevda men fördomar kan också 

minska genom att individer betraktar eller får information om vänskapliga kontakter mellan män- 

niskor som tillhör olika majoritets- och minoritetsgrupper.52  Ett exempel på en studie som bygger 

på Extended Contact Theory är Eller med fleras studie, från 2011. Studien undersöker om en 

grupp studenters fördomar gällande engelsmän minskar efter att de fått ta del av sina studiekam- 

raters erfarenheter av direkta kontakter med engelsmän under utlandsstudier i England.53 Slutsat- 

sen av studien blev att Extended Contact Theory kan appliceras på verkligheten. Fördomar kan 

minska också genom att individer betraktar eller får information om vänskapliga kontakter mellan 

människor som tillhör olika majoritets- och minoritetsgrupper.54
 

 
 
I föreliggande studie är det extra relevant att analysera det empiriska materialet mot utvecklingar 

av kontakthypotesen. Detta eftersom erfarenheter av direkta kontakter av hög kvalité inte före- 

kommer i större utsträckning mellan grannar och hemmet för ensamkommande barn och ung- 

domar i Värnamo kommun. Slutsatser från senare studier av kontakthypotesen är att kontakt i 

olika form direkt, indirekt och imaginär kan minska fördomar. Även innebörden av Extended 

Contact Theory, att kontakter inte behöver vara självupplevda för minskning av fördomar, är av 

betydelse för analysen av det empiriska materialet.55
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Heinze & Horn 2009 passim 
50 Binder et al 2009 passim 
51 Nielsen & Smyth 2011 s. 472f; Heinze & Horn 2009 s. 941f; Binder et al 2009 s. 844, 846 
52 Eller et al 2011 s. 175f 
53 Ibid s. 176ff 
54 Ibid s. 187 
55 Pettigrew 1998 s. 66f; Hewstone & Swart 2011 passim; Eller et al 2011 s. 175 
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Ensamkommande barn och ungdomar i tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om ensamkommande barn och ungdomar. Studi- 

erna har organiserats efter kategorierna: organisatoriska studier, psykosociala studier och studier 

som utgår från ett barnrättsperspektiv.56 De organisatoriska studierna utgörs framförallt av rap- 

porter som uppmärksammar hur lagreformen från 2006 påverkat mottagandet av ensamkom- 

mande barn och ungdomar. Andra återkommande teman i rapporterna är ansvarsfördelning mel- 

lan olika aktörer samt aktörernas kompetens och kapacitet att utföra tilldelade uppdrag. De 

psykosociala studierna uppmärksammar hur barnens hälsa påverkas av flykten från hemlandet 

och asylprocessen. Studierna, vilka utgår från ett barnrättsperspektiv, granskar mottagandet av 

ensamkommande barn och ungdomar utifrån internationella och nationella lagverk. 

 
 
Åsa Backlund antar i en rapport från 2012 ett organisatoriskt perspektiv. Hon hävdar att bristerna 

i  ansvarsfördelningen mellan migrationsverket och landets kommuner var en av anledningarna 

bakom lagreformen 2006. Enligt Backlund hade migrationsverket innan lagreformen dubbla 

uppdrag. De dubbla uppdragen bestod i att migrationsverket samtidigt ansvarade för de ensam- 

kommande barnens och ungdomarnas asylprocess och de ensamkommande barnens och ung- 

domarnas integrationsprocess.57   Agneta Gunnarsson beskriver i en rapport från 2008 innebörden 

av lagreformen från 2006. Enligt Gunnarson har lagreformen inneburit en förändring i ansvars- 

fördelning mellan migrationsverket och landets kommuner. Numera ansvarar migrationsverket 

för asylprocessen. Staten ansvarar tillsammans med kommunerna och dess socialtjänst för en- 

samkommande barnens och ungdomars integrationsprocess, det vill säga omvårdnad och boen- 

de.58 Också Gunnarson är kritisk mot implementeringen av 2006 års lagreform. Hon hävdar att 

förhoppningarna om ökad effektivitet i och med lagreformen 2006 inte har infriats. Som främsta 

orsak till utebliven effektivisering anger hon många kommuners ovilja gällande att ta emot en- 

samkommande barn och ungdomar.59
 

 
 
Sundman och Simonsen samt Häggrot uppmärksammar i rapporter publicerade 2010 respektive 

 

2011 att på grund av överbelastning i mottagarkommunerna försämras kvalitén på mottagandet 
 
 
 
 
 

56 Den norska sociologen Keitel Eide använde de tre kategorierna organisatoriska studier, psykosociala studier och 
studier som utgår från ett barnrättsperspektiv när han kategoriserade forskning om mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar i Norge. (Eide 2005 citerad i Wernesjö 2012 s. 497) 
57 Backlund 2012 s. 9 
58 Gunnarsson 2008 s. 6 
59 Ibid s. 11f 
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av ensamkommande barn och ungdomar.60 Häggrot påpekar att i arbetet med att ordna fram fler 

anvisningsplatser för ensamkommande barn och ungdomar måste kvalitets- och kompetenskrav 

ges hög prioritet.61 Backlund med flera påtalar i en rapport från 2012 att det råder kompetensbrist 

bland socialtjänstpersonal, gällande hur arbetsuppgifter ska utföras i mottagandet av de ensam- 

kommande barnen och ungdomarna. I rapporten uppmärksammas även socialtjänstpersonals ef- 

terfrågan på tydligare anvisningar om hur arbetsuppgifter ska utföras i mottagandet av de ensam- 

kommande barnen och ungdomarna.62
 

 
 
Exempel på vetenskapliga artiklar som antar ett psykosocialt perspektiv utgörs av Wernesjös stu- 

die som publicerades 2012. I artikeln uppmärksammas barns erfarenheter angående att komma 

till Sverige. Centrala teman som lyfts fram i artikeln är hur barnens hälsa påverkas av händelser 

innan flykten, känslan av ensamhet och upplevda strukturella hinder gällande integration i sam- 

hället. 63  En  annan  problematik som  också uppmärksammas i  vetenskapliga artiklar  med ett 

psykosocialt perspektiv, är förekomsten av sjukdomstillståndet Posttraumatisk Stress Syndrom 

(PTSD) bland ensamkommande barn och ungdomar. Vetenskapliga artiklar om PTSD och en- 

samkommande barn och ungdomar har författats av bland andra Brunnberg med flera, år 2012 

och Johansson med flera, år 2009.64 Hessle uppmärksammar i sin doktorsavhandling från 2009 

psykologiska faktorer som spelar en roll för ensamkommande barns integrationsprocess.65
 

 
 
Studier som utgår från ett barnrättsperspektiv granskar mottagandet av ensamkommande barn 

och ungdomar med utgångspunkt i internationella lagverk som FN konventionen om barns rät- 

tigheter (CRC) och nationell lagstiftning. Studier som utgår från ett barnrättsperspektiv är exem- 

pelvis en rapport från 2010 författad av Åsa Broman. I rapporten granskas situationen för barn 

som placeras i eget boende (EBO) med CRC som bedömningsmall. Slutsatser som dras i rappor- 

ten är bland andra att EBO-barnen befinner sig i en mer familjelik miljö vilket underlättar deras 

integration. Däremot finns det en förhöjd risk att EBO-placerade barn far illa. Detta eftersom 

EBO- hem inte omfattas av de avtal som finns mellan migrationsverket och kommunen angåen- 

de mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.66 Ytterligare ett exempel på en studie 

som utgår från ett barnrättsperspektiv är Eastmond och Archers studie från 2011. De uppmärk- 
 
 

60 Sundman & Simonsen 2010 passim; Häggroth 2011 s. 8 , 11 
61 Häggroth 2011 8 , 11 
62 Backlund et al 2012 s. 2f, 59 
63 Wernesjö 2012 s. 495fff, 504 
64 Brunnberg et al 2012 passim; Hessle 2009 passim; Johansson et al 2009 passim 
65 Hessle 2009 passim 
66 Broman 2010 s. 4f, 7, 9 
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sammar hur CRC implementeras i migrationsverkets arbete med mottagande av ensamkomman- 

de barn och ungdomar. En slutsats som dras från studien är att barns rättigheter ibland hamnar i 

andrahand när uppdraget att reglera migrationen prioriteras före barnets bästa.67
 

 
 

Metod 
 
Nedan följer en redogörelse för hur föreliggande studie genomförts och bakomliggande resone- 

mang. Teman i nedanstående avsnitt är: Fallstudie som metod, valet av analysenhet, intervjuer 

och insamling av material, etiska överväganden samt validitet och reliabilitet. 

 
 

Fallstudie som metod 
 

Att välja fallstudie som metod var i detta fall lämpligt eftersom syftet med studien är att undersö- 

ka en aktuell situation i en specifik social kontext.68 Alan Bryman presenterar följande definition 

av en fallstudie: 

Den vanligaste betydelsen av termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en viss plats eller ”lo- 

kal”, till exempel ett bostadsområde, ett litet samhälle eller en organisation. Betoningen tenderar att 

ligga på ett intensivt studium av miljön eller situationen i fråga.69 

Studien föregicks av genomläsning av litteratur på tre teman: ensamkommande barn och ungdo- 

mar, NIMBY-fenomenet och kontakthypotesen. Genomläsningen av relevant litteratur handlade 

om att skapa sig en bild av hur tidigare forskning bedrivits, se vilka slutsatser som dragits och se- 

dan utifrån detta utveckla föreliggande studies syfte.70 Vid planeringsstadiet av studien utformades 

ett fallstudieprotokoll vilket fungerade som en guide vid genomförandet av studien. I fallstudie- 

protokollet identifierades studiens analysenhet, en preliminär problematisering, studiens syfte och 

frågeställningar, en plan för datainsamling och studiens teoretiska utgångspunkter.71
 

 
 

Val av analysenhet 
 

HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo kommun och det omgivande 

grannskapet valdes som analysenhet för föreliggande studie. Följande kriterier användes vid val 

av analysenhet: Att kommunen tillhörde Jönköpings län samt hade ett boende för mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar; kommunens storlek efter invånarantal; andel personer 
 
 
 
 

67 Eastmond & Ascher 2011 s. 1185f, 1195 
68 Yin 2006 s. 17, 22, 24f 
69 Bryman 2011 s. 74 
70 Yin 2006 s. 50; Esaiasson 2009 s. 289f 
71 Yin 2006 s. 92f 
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med invandrarbakgrund boende i kommunen och invandringsmönster till kommunen; kommu- 

nens ekonomi och näringsliv samt om kommunen var en inflyttnings- eller utflyttningsort.72
 

 

 
Intervjuer och insamling av material 

 

Metoden för insamling av data för föreliggande studie var semistrukturerade intervjuer. Vid ge- 

nomförandet av en semistrukturerad intervju följer intervjuaren en intervjuguide. Den som inter- 

vjuar är beredd på att ändra ordningen på intervjufrågorna under pågående intervju. Fokus riktas 

mot respondentens idéer och han eller hon tillåts reflektera kring den ställda frågan relativt fritt.73
 

Sammanlagt genomfördes 11 intervjuer under perioden 23 april till 15 maj år 2013. Nio av inter- 
 

vjuerna var intervjuer med grannar.74 Därtill intervjuades verksamhetschefen på HVB-hemmet 

för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo, Anna Thuresson. 75  Den sista intervjun 

genomfördes på inrådan av Anna Thuresson med kommunpolitikern Maria Johansson.76 Gran- 

narna intervjuades eftersom det är grannskapets reaktioner inför boenden för ensamkommande 

barn och ungdomar som står i fokus för studien. Anna Thuresson intervjuades eftersom hon i 

egenskap av verksamhetsansvarig bör ha god insikt i den sociala inrättningens relationer med 

omgivningen. Maria Johansson intervjuades eftersom hon, i egenskap av kommunpolitiker och 

medborgarnämndes ordförande i Värnamo, var med och fattade beslutet om att kommunen skul- 

le ta emot ensamkommande barn och ungdomar. 

 
 
Grannintervjuerna föregicks av en process där grannar i området informerades om projektets syf- 

te först via ett introduktionsbrev.77 Brevet som innehöll en kort presentation av projektet lämna- 

des i brevlådor tillhörande 84 hushåll, den 23 april 2013. Samtliga hushåll som kontaktades via 

brev var lokaliserade inom ett avstånd på 300 meter från HVB-hemmet. Totalt kontaktades där- 

efter 41 av 84 nämnda hushåll via dörrknackning. Resultatet av dörrknackningen blev att: I 24 av 

hushållen var ingen hemma, antal personer som valde att inte delta i undersökningen var nio och 

antalet personer som valde att delta i undersökningen var också nio.78
 

 

 
 
 
 
 
 
 

72 Ibid s. 41ff 
73 Denscombe 2009 s. 234f 
74 Intervjuguide se bilaga 1 
75 Intervjuguide se bilaga 2 
76 Intervjuguide se bilaga 3 
77 Introduktionsbrev se bilaga 4 och 5 
78 Esaiasson et al 2007 s. 268f 
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Alla grannar, förutom en, intervjuades ansikte mot ansikte, intervjun spelades in med diktafon 

och transkriberades sedan. Den nionde grannen valde att returnera svaren på intervjufrågorna via 

E-post. Att spela in intervjuer med diktafon har fördelen att intervjusvaren dokumenteras orda- 

grant. En större nackdel med ljudupptagningar från intervjuer är att respondentens kroppsspråk 

inte registreras.79 Ytterligare en nackdel är att somliga respondenter känner sig obekväma med att 

ljudupptagning sker. Att respondenter känner sig obekväma när ljudupptagning sker är vanligt 

förekommande om ämnet för intervjun är av känslig karaktär. Föreliggande studie berörde det 

för somliga känsliga ämnet integration och mottagande av flyktingar. Några av respondenterna 

gjorde betydelsefulla uttalanden efter det att bandspelaren slagits av. Av etiska skäl har vi valt att 

inte redovisa uttalanden gjorda efter det att diktafonen stängts av.80
 

 
 
Etiska överväganden 

 
I föreliggande studie har respondenter erbjudits anonymitet. Genom att erbjuda anonymitet ökar 

chansen att personer som annars skulle sagt nej till en intervju istället väljer att medverka i studi- 

en. Anonymitet kan också bidra till att folk vågar uttrycka sina åsikter och tankar mer direkt. I 

denna studie gavs alla grannar löftet om anonymitet. Till följd av anonymitetslöftet ges ingen be- 

skrivning av grannarnas personliga egenskaper. Varje grannintervju betecknades med en bokstav 

från A till och med H. Intervju C var en parintervju med två respondenter från samma hushåll. 

De två respondenternas intervjusvar var samstämmiga till den grad att de behandlats som en käl- 

la. Övriga grannintervjuer genomfördes med endast en respondent från respektive hushåll. Anna 

Thuresson och Maria Johansson gavs inte löftet om anonymitet, utan betraktas i studien som of- 

fentliga personer.81
 

 
 
När kontakt tas med potentiella respondenter är det viktigt att intervjuaren informerar dels om 

att de söker respondenter till en vetenskaplig studie, dels om syftet med studien. I föreliggande 

studie delgavs potentiella respondenter i grannskapet denna information dels via introduktions- 

brev, dels vid dörrknackning. I somliga fall informerades potentiella grannrespondenter om den 

vetenskapliga studien och dess syfte först vid dörrknackningen, eftersom introduktionsbrevet av 

olika anledningar inte nått ända fram. Introduktionsbrevet hade den positiva effekten att potenti- 

ella respondenter getts chansen att i lugn och ro överväga om han eller hon ville delta i studien. 
 
 
 
 

79 Denscombe 2009 s. 259 
80 Ibid s. 258 
81 Ibid s. 290 



84 Yin 2006 s. 27, 83 
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Anna Thuresson och Maria Johansson informerades om den vetenskapliga studien och dess syfte i 

samband med att de kontaktades.82
 

 
 
När insamlingen av material görs genom intervjuer är det viktigt att vara medveten om olika typer 

av intervjuareffekter. Intervjuaren kan omedvetet påverka intervjusituationen genom faktorer 

som är svåra att råda över, exempelvis ålder, kön och etnicitet. Andra faktorer som intervjuaren 

till viss del kan påverka är sviktande koncentration, ansiktsuttryck och tonfall. Det inte heller 

ovanligt att respondenter anpassar sina svar efter vad de tror att intervjuaren vill höra. Därtill sva- 

rar respondenter ibland även på frågor fast att de egentligen inte har en åsikt i ämnet. I förelig- 

gande studie betraktas dock även neutralitet som ett viktigt resultat.  Vid genomförandet av inter- 

vjuerna var intervjuaren ibland tvungen att överväga ifall ytterligare förtydligande av en fråga 

skulle bidra till ökad förståelse eller ett framtvingat svar från respondenten.83
 

 
 
Det är vanligt vid genomförande av fallstudier att den som genomför studien endast har begrän- 

sad kontroll över den situation som studeras. Vid genomförandet av intervjuerna som föreliggan- 

de fallstudie bygger på hade intervjuarna endast viss kontroll. Intervjuarna presenterade syfte och 

frågeställningar för respondenterna, däremot visste de inte vilka svar och reaktioner frågorna 

skulle uppbringa. Intervjuarens begränsade möjligheter att förutse respondenternas svar fick kon- 

sekvenser för studiens utformande. Den största konsekvensen av intervjuarens begränsade kon- 

troll blev att beslut om studiens fokus, mot informationsstrategier inom NIMBY forskning och 

senare utvecklingar av kontakthypotesen, fattades först efter det att de inledande intervjuerna ge- 

nomförts. En annan konsekvens av intervjuarens begränsade kontroll blev att svaren från en in- 

tervju i viss mån påverkade följdfrågorna ställda vid nästkommande intervju. Exempelvis inspire- 

rade intervjusvaren från intervjun med Anna Thuresson till att fler följdfrågor om processen inför 

öppnandet av HVB-hemmet Bryggan ställdes i efterföljande intervjuer84
 

 
 

Validitet och Reliabilitet 
 

För att stärka begreppsvaliditeten i en undersökning bör flera källor användas vid insamling av 

data och fastställande av betydelser för grundläggande begrepp. Begreppet integration är ett av de 

få grundläggande begrepp som använts i denna undersökning. Vid utvecklandet av en integra- 

tions definition för föreliggande undersökning var det avgörande, att finna exempel på definitio- 
 

 
82 Esaiasson et al 2007 s. 290 
83 Esaiasson et al 2007 s. 266 
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ner i tidigare forskning som fokuserade på delaktighet och relationer mellan grupper. Centrala 

källor för insamlandet av data angående grannars kontakter med boendet för ensamkommande 

barn och ungdomar i Värnamo kommun har varit: De nio intervjuade grannarna, intervjun med 

Anna Thuresson och intervjun med Maria Johansson. Migrationsverket och Värnamo kommun 

används som centrala källor eftersom de är de två aktörer som ansvarar för avgörandet av bar- 

nens asylärenden och mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.85
 

 
 
Intern validitet handlar om att se återkommande teman i insamlat empiriskt material och att dra 

slutsatser utifrån dessa. När slutsatser dras måste dock andrar potentiella förklaringar och mot- 

stridiga data tas med i beräkningen. I föreliggande studie har återkommande teman lokaliserats 

vid analys av intervjusvaren. Även teman som sticker ut har identifierats vid analys av intervju 

svaren. Eftersom grannarnas svar är uttryck för individuella åsikter kan de dock inte bedömas 

efter sanningshalt.86
 

 
 
Generellt sett handlar extern validitet om att undersöka ifall det går att generalisera utifrån en 

studie. Det är möjligt att genomföra analytisk generalisering utifrån fallstudier. En analytisk gene- 

ralisering innebär att generalisering genomförs med utgångspunkt i tidigare formulerade teorier. 

Vidare är syftet med teoretisk generalisering att se hur en teori eller hypotes kan användas som 

förklaring för ytterligare situationer eller på annat sätt utvecklas.  Den tidigare formulerade teorin 

blir en mall för analysen av undersökningens resultat. I föreliggande studie bestod den analytiska 

generaliseringen i att undersöka hur de teoretiska utgångspunkterna kontakthypotesen och NIM- 

BY-fenomenet kunde appliceras på situationen grannskapsrelationer och boende för ensam- 

kommande barn och ungdomar i Värnamo kommun. Särskilt fokus riktas mot senare utveckling- 

ar av kontakthypotesen samt slutsatser om informationsstrategier som dragits inom tidigare 

NIMBY-forskning.87
 

 
 
Reliabilitet handlar om möjligheten att upprepa en genomförd studie. Det är möjligt att upprepa 

en studie om genomförandet har dokumenterats. För att öka föreliggande studies reliabilitet ut- 

formades som nämnts ovan ett fallstudieprotokoll för genomförandet, därtill återfinns en be- 

skrivning av studiens genomförande i detta metodavsnitt. 88
 

 

 
 
 

85 Yin 2006 s. 54f 
86 Ibid s. 54, 56f 
87 Yin 2006 s. 28, 53f,57f 
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Resultat 
 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av föreliggande fallstudie. Studiens tre delfrågor be- 

handlas i följande ordning: Grannskapsrelationer och ensamkommande barn och ungdomar i 

Värnamokommun, HVB- hemmet Bryggans inverkan på lokalsamhället samt grannskaps- rela- 

tioner och integration av ensamkommande barn och ungdomar. Till respektive delfråga presente- 

ras först svaren från grannintervjuerna och därefter svaren från intervjun med verksamhetschefen 

på HVB-hemmet Bryggan för ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo, Anna Thures- 

son samt svaren från intervjun med medborgarnämndens ordförande i Värnamo, Maria Johans- 

son. 

 
 

Grannskapsrelationer och ensamkommande barn och ungdomar i Värnamo 

kommun 

Nedan beskrivs grannarnas erfarenheter av kontakt med de ensamkommande barnen och ung- 

domarna boende på HVB-hemmet Bryggan samt övriga kotakter med verksamheten. 

 
 
Grannars kontakt med HVB-hemmet Bryggan 

 

Alla intervjuade grannar förutom två uppgav vid intervjutillfället att de känner till dels att det 

finns ett hem för ensamkommande barn och ungdomar i grannskapet, men också att de känner 

till placeringen av HVB-hemmet.89 Intervjuperson D (IPD) uppger att hon kände till att det inom 

en snar framtid skulle öppna ett hem för ensamkommande barn och ungdomar i närheten. Hon 

kände även till att verksamheten skulle lokaliseras till den lokal som tidigare varit en social inrätt- 

ning för missbrukarvård. Däremot visste IPD inte att verksamheten redan hade startat. Att hon 

inte kände till att hemmet för de ensamkommande barnen och ungdomarna redan öppnat ser 

hon som en följd av att hon varken har TV eller prenumererar på någon lokal nyhetstidning.90
 

Intervjuperson H (IPH) känner inte över huvud taget till att det finns ett hem för ensamkom- 

mande barn och ungdomar i grannskapet. Däremot kände han till den föregående sociala verk- 

samheten vilken bedrevs i det som nu är HVB-hemmet Bryggans lokaler.91
 

 
 
 
 
 
 
 
 

89 IPA 2013; Intervju par B 2013; IPC 2013; IPD 2013; IPE 2013; IPF 2013; IPG 2013;IPG 2013; IPH 2013; IPI 
2013 
90 IPD 2013 
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I samband med invigningen av HVB-hemmet Bryggan anordnades ett öppet hus som riktade sig 

till grannar, allmänhet och andra aktörer92 Intervjuperson A (IPA) är den enda utav de intervjuade 

grannarna som vid intervjun berättar att hon besökt det öppna huset. Hon kommenterar det 

öppna huset med orden ”Positivt och fint ordnat av kommunen”.93 I ytterligare tre av granninter- 

vjuerna kom det på tal att HVB-hemmet Bryggan anordnat öppet hus. Intervju par B och Inter- 

vjuperson C (IPC) nämnde att de känner till att HVB-hemmet Bryggan anordnat öppet hus men 

att de valde att inte gå dit.94
 

 
 
Endast intervjuperson G (IPG) uppger att han har direkt kontakt med HVB-hemmets personal 

och de ensamkommande barn och ungdomarna som bor där. Kontakterna består i att IPG kän- 

ner några bland HVB-hemmets personal personligen. Han har ingen större kontakt med barnen 

men hälsar på dem och finner dem artiga.95 Två av de intervjuade IPA, och intervjuperson E 

(IPE), återger vid sina respektive intervjutillfällen släktingars erfarenheter av kontakt med de en- 

samkommande barnen och ungdomarna.96 IPA uppmärksammar sina yngre släktingars upplevel- 

ser från skolan av kontakt med vilka hon benämner ”invandrarna”. Hon förklarar att hennes släk- 

tingar upplever att det i skolan är svårt att få kontakt med invandrarna eftersom de grupperar sig. 

Detta beteende ser IPA som ett negativt beteende från invandrarbarnens sida. IPA hänvisar även 

till en annan släktings upplevelse av kontakt med barnen från HVB-hemmet. Hon berättar att 

denna släkting som ägnar sig åt fotboll på fritiden omtalar barnen från HVB-hemmet som ”jätte- 

fina killar”, men att släktingen också anser att de ensamkommande barnen och ungdomarna är 

svåra att få kontakt med. IPA tror att det är svårt att få kontakt med de ensamkommande barnen 

och ungdomarna på grund av att de har sin trygghet inom gruppen ensamkommande barn och 

ungdomar.97
 

 
 
IPE berättar att han har ett syskon som går i samma skola som de ensamkommande barnen och 

ungdomarna. Han förklarar att den uppfattning han har om de ensamkommande barnen och 

ungdomarna präglas dels av det som syskonet berättar för honom angående upplevd kontakt med 

de ensamkommande barnen och ungdomarna i skolan, dels av egna iakttagelser. IPE lyfter fram 

att hans syskon berättat att de ensamkommande barnen på kort tid funnit sig till rätta i skolan. 
 
 

 
92 Thuresson 2013 
93 IPA 2013 
94 Intervju par B 2013; IPC 2013 
95 IPG 2013 
96 IPA 2013; IPE 2013 
97 IPA 2013 
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Hans egen iakttagelse består i att det är fler ungdomar som rör sig i grannskapet. IPE poängterar 

att det är positivt att de ensamkommande barnen och ungdomarna funnit sig till rätta i skolan 

och att antalet ungdomar i grannskapet har ökat.98
 

 
 
Övriga intervjuade grannar uppger att de inte har någon kontakt med de ensamkommande bar- 

nen och ungdomarna eller HVB-hemmets personal.99 Intervjupar B förklarar att de utöver från- 

varo av kontakt med de ensamkommande barnen och ungdomarna samt personalen på HVB- 

hemmet inte vet vilka de ensamkommande barnen och ungdomarna är. Att de inte vet vilka de 

ensamkommande barnen och ungdomarna är förklarar de dels med att de jobbar på dagarna, dels 

med att det bor fler invandrare i området vilket resulterar i att de ensamkommande barnen och 

ungdomarna inte sticker ut. Paret använder uttrycket ”man ser dem inte” för att beskriva frånva- 

ron av kontakt mellan dem och de ensamkommande barnen och ungdomarna.100 IPC berättar att 

hon inte känner de ensamkommande barnen och ungdomarna. Hon har sett dem och skulle gär- 

na hälsa på dem om de träffades.101
 

 
 
Anna Thuresson och Maria Johansson om HVB-hemmet Bryggans kontakter med grannska- 

pet 

Maria Johansson är medborgarnämndens ordförande i Värnamo Kommun. Hon är en av de 

kommunpolitiker som var med och fattade beslutet om att ta emot ensamkommande barn och 

ungdomar i Värnamo kommun. Hon berättar att frågan om att ta emot ensamkommande barn 

och ungdomar tagits upp i kommunfullmäktige sedan 2006. Hon anger att frågan om att hitta en 

lämplig lokal var huvudorsaken till att beslutet med att etablera ett HVB-hem för ensamkom- 

mande barn och ungdomar drog ut på tiden. 102 Även Anna Thuresson, verksamhetsansvarig på 

HVB-hemmet Bryggan anger att lokalfrågan var avgörande för beslutet om att ta emot ensam- 

kommande barn och ungdomar.103 Både Thuresson och Johansson lyfter fram att etableringen av 

HVB-hemmet Bryggan har präglats av öppenhet mot allmänheten och andra samhällsaktörer.104
 

 

Thuresson har genom tidigare erfarenheter av integrationsarbete fått insikten att det är viktigt att 

förbereda grannskapet innan en social inrättning etableras. Vid invigningen av HVB-hemmet 
 
 

98 IPE 2013 
99 Inervju par B 2013; IPC 2013; IPD 2013; IPF 2013; IPH 2013; IPI 2013 
100 Intervjupar B 2013 
101 IPC 2013 
102 Thuresson 2013 
103 Ibid 2013 
104 Ibid 2013 
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Bryggan anordnades därför ett öppet hus som riktade sig till allmänheten och olika samhällsaktö- 

rer. Thuresson bjöd särskilt in grannarna genom att placera en inbjudan till öppet hus i deras 

brevlådor. Hon berättar att uppslutningen vid det öppna huset var stor, att många frågor besva- 

rades samt att en del oro om hur verksamheten skulle drivas stillades. Därtill berättar Thuresson 

om ett negativt inslag på det öppna huset i form av besök från medlemmar ur ett främlingsfient- 

ligt parti. Hon beskrev att medlemmarna ur det främlingsfientliga partiet gick omkring tysta och 

filmade. Enligt Thuresson förmedlade medlemmarna ur det främlingsfientliga partiet sitt mot- 

stånd mot HVB-hemmet Bryggans verksamhet genom sin klädsel. Utöver det öppna huset har 

inte de ansvariga för driften av HVB-hemmet riktat några organiserade aktiviteter mot grannarna 

som specifik målgrupp. Thuresson förklarar beslutet att inte rikta fler organiserade verksamheter 

mot grannarna som specifik målgrupp med att det är viktigt att värna om barnens integritet och 

att det råder strikt sekretess kring barnen som bor på HVB-hemmet. Det öppna huset anordna- 

des innan de ensamkommande barnen och ungdomarna flyttade in på hemmet.  Istället för att 

rikta mer information direkt till grannarna som målgrupp har Thuresson arbetat mycket med 

samverkan mellan olika samhällsaktörer. Samverkansarbetet började Thuresson med redan när 

hon anställdes i juni 2012. Samverkansarbetet har omfattat kontakt med aktörer som skola, vård- 

central, socialtjänst med flera. Kontakter har även tagits med ledare för fritidsaktiviteter exempel- 

vis fotbollsföreningar. Som ett konkret exempel på samverkansarbete lyfter Thuresson fram sitt 

besök på den lokala gymnasieskolans vård och omsorgsprogram.  Under besöket på gymnasie- 

skolan berättade hon om HVB-hemmet Bryggans verksamhet. När Thuresson är ute och infor- 

merar om HVB-hemmets verksamhet i olika sammanhang tänker hon att grannar kanske nås av 

informationen indirekt eftersom de är en del av samhället.105
 

 

 

HVB- hemmet Bryggans inverkan på lokalsamhället 
 

Många av de som blev intervjuade för den här studien har en positiv till likgiltig inställning till 

HVB- hemmet Bryggan i Värnamo. Varför det är så här kan bero på många olika faktorer och de 

kommer att bli redovisade i det här kapitlet. 

 
 
Placering och oro bland grannar i grannskapet 

 

Undersökningen av grannars åsikter och reaktioner på hemmet har visat att det finns en stor po- 

sitiv inställning till HVB-hemmet. IPF berättade att det hade förekommit diskussioner mellan 

grannar om att det HVB-hem som en gång var till för alkoholister nu hade blivit ett hem för en- 
 

 
 

105 Thuresson 2013 
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samkommande barn och ungdomar.106 IPG berättade att han var tvungen att flytta ut från sin ti- 

digare bostad för att ge plats åt Bryggans utslussningsverksamhet. Den tidigare bostaden och öv- 

riga lägenheterna i hyreshuset skulle nu bli lägenheter för de barn och ungdomar som har fått ett 

PUT.107 De barn och ungdomar som har fått ett PUT slussas då över till annat boende, som är ett 

steg ytterligare ut i samhället och livet som en svensk medborgare. IPA är positiv till placeringen 

av hemmet och även mot dess verksamhet. 

 
 
IPA berättar att det var fint ordnat av kommun, gick även på det öppna hus som Bryggan hade 

innan invigningen. Personen berättar även att det fanns en viss oro innan HVB-hemmet öppna- 

des men att det öppna hus som hölls tog bort den oron.108 Intervju par B berättar i intervjun att 

de kände till Bryggan och dess verksamhet. Placeringen kände de till på grund av att de bor i 

grannskapet och de känner även till HVB- hemmets tidigare verksamhet. De menar även att det 

har förändrats sedan det öppnades och att de har märkt att det inte har påverkat dem på något 

sätt.109 IPH Kände en form av oro då han hade sett på tv och hört på radio att ensamkommande 

barn och ungdomar har blivit utnyttjade i Malmö. Placeringen av hem för inte bara med sig oro 

utan kan även vara positiv för integrationen av dessa ensamkommande barn och ungdomar och 

för att de skall lyckas, en av dem som tycker så är IPD. Hon berättar att HVB- hemmet är bra 

placerat för att det ligger nära till allt, som kaféer, bibliotek, skola, centrum och dess folkliv. Det 

här är något hon menar kan främja integrationen av dessa ensamkommande barn och ungdomar, 

då det finns många möjligheter att lära känna folk och integreras i det svenska samhället.110
 

 
 
Det finns många argument till oro för öppnandet av ett hem för ensamkommande barn och ung- 

domar. En av dessa anledningar kan vara, som IPA berättar, att för mycket av kommunens peng- 

ar läggs på ett fåtal individer, men också oro som gäller urvalet av de människor som får flytta in 

på Bryggan. IPA menar med detta om det är rätt personer som kommer; ”Tänk om det hade varit 

de som verkligen behövt komma hit.” Hon berättar också att man borde hjälpa dessa människor i 

sina hemländer för då kan man hjälpa fler, det blir mer effektivt så.111
 

 
 
 
 
 
 

 
106 IPF 2013 
107 IPG 2013 
108 IPA 2013 
109Intervju par B 2013 
110 IPD 2013 
111 IPA 2013 
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Anna Turesson verksamhetsansvarig och Maria Johansson ordförande i medborgarnämnden 

om placering och oro i grannskapet 

Anna Turesson som är verksamhetsansvarig på HVB- hemmet Bryggan anser att placeringen av 

hemmet är bra. Hemmet har inga direkta grannar och ligger nära till skola, fritidsaktiviteter och 

till centrum. Hon berättar även att många HVB-hem generellt hamnar utanför centralorten vilket 

kan leda till att många inte vill bo kvar. Hon berättar även fördelen med att boendet ligger så 

centralt är att personalen på boendet inte behöver agera som en taxiverksamhet. Detta är även 

positivt för de barn och ungdomar som bor där, de får en möjlighet till att bli självständiga indi- 

vider då de inte behöver bli skjutsade utan kan ta sig själva dit de vill.112 Maria Johansson är posi- 

tiv till placeringen av HVB-hemmet. Hon berättar att hemmet byggdes om så att det blev fler 

rum, så att det skulle passa som ett hem för ensamkommande barn och ungdomar. HVB-hemmet 

har tidigare varit ett vårdhem för alkoholister och då hemmet inte behövdes längre valde kom- 

munen att satsa på öppenvård istället utav. Lokalfrågan har sedan länge varit en bromskloss i eta- 

bleringen av HVB-hemmet. Anledningen var att man ville hitta en tillräckligt stor lokal och inte 

en trappuppgång i Rydaholm. Hemmet ligger nära skolan, centrum och fritidsaktivitet, vilket gör 

placeringen ultimat för den här typen av verksamhet.113
 

 
 
Både Johansson och Turesson berättar hur de gick ut med information om att hemmet skulle 

etableras och öppnas. Detta gjorde de genom att anordna ett öppet hus där man bjöd in grannar- 

na från grannskapet.114 Under tiden för etableringsprocessen av boendet och fram till idag har 

Thuresson och Johansson endast mottagit ett negativt samtal vardera från personer som vänder 

sig emot HVB-hemmet Bryggans verksamhet.115Johannsson berättar att under öppet hus så kom 

ett gäng killar från Svenskarnas parti. De hade på vägen ner till boendet satt upp flera klistermär- 

ken med negativt tryck, som grannarna sedan hade hjälpt till att ta ner. Johannson ansåg att gran- 

narnas agerande att ta ner dem som positivt. Under den tid som dessa killar befann sig på öppet 

hus så sa de ingenting men de skapade en otäck stämning då en av killarna filmade med en video- 

kamera han höll i höfthöjd. Johansson berättar även att hon ställde några frågor till dem om vad 

de tyckte om hemmet och blev av några av killarna hänvisad till deras ledare.116 Trots besöket av 
 
 
 
 
 

 
112 Thuresson 2013 
113 Johansson 2013 
114 Johansson 2013; Thuresson 2013 
115 Thuresson 2013 
116 Johansson 2013 
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detta gäng killar så var reaktionerna från grannskapet positivt och de har inte hört något negativt 

om hemmet från allmänheten och grannarna.117
 

 
 
Påverkan på det vardagliga livet och lokalsamhället 

 

IPF berättade att hemmet för de ensamkommande barnen och ungdomarna inte påverkar deras 

vardagliga liv, då de inte sticker ut i mängden eller är särskilt många.118 Flera av grannarna ut- 

trycker att hemmet inte har påverkat deras vardagliga liv och på så sätt så att de har fått en positiv 

inställning till Bryggan som HVB- hemmet heter. Intervjuparet B valde att inte gå på det öppna 

hus som Bryggan ordnade, för att de kände att HVB- hemmet inte kommer att påverka deras 

vardagliga liv. På så sätt behövde inte gå dit. Trots det kände de, som många andra, att de var lite 

negativt inställda till HVB-hemmet innan det öppnades.119 IPC tycker inte att HVB- hemmet har 

påverkat hennes vardag men tycker däremot att det rör sig fler människor i grannskapet och det 

ser hon som något positivt.120 Innan HVB-hemmet öppnades upplevde IPD att det fanns en oro 

för hur detta hem skulle påverka Värnamo som stad. Hon menar att dessa diskussioner som 

handlade om att det inte alls var barn och ungdomar som kom, utan män i 20-års ålder som 

kommer hit med falska papper, byggde helt på förutfattade åsikter. HVB-hemmet har inte påver- 

kat Värnamo som stad.121
 

 
 
Anna Turesson, verksamhetsansvarig, och Maria Johansson, ordförande i medborgarnämn- 

den, om påverkan på det vardagliga livet i lokalsamhället 

Thuresson berättar att HVB-hemmet har påverkat lokalsamhället i och med att etableringen av 

hemmet har resulterat i 10 nya arbetstillfällen. Hon menar även att det påverkar lokalsamhället då 

det kommer 8 ungdomar som är i behov av insatser. De behöver gå på hälsoundersökningar och 

vårdbesök sedan behöver de också gå i skola. De ensamkommande barnens och ungdomarnas 

behov kan leda till att skolan behöver anställa mer personal, vilket även det leder till ökade arbets- 

tillfällen. Behov av dessa extra insatser finansieras med medel från migrationsverket.122 Maria Jo- 

hannsson anser att HVB- hemmet och dess boende inte påverkar lokalsamhället då de boende 
 
 
 
 
 
 
 

117 Johansson 2013; Thuresson 2013 
118 IPF 2013 
119 Intervju par B 2013 
120 IPC 2013 
121 IPD 2013 
122 Thuresson 2013 
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inte är många. De sticker inte heller ut då Värnamo har många invandrare som kommer från 60 

olika länder.123
 

 
 

Grannskapsrelationer och integration av ensamkommande barn och ungdomar 
 

I det här kapitlet kommer aspekter att lyftas fram som främjar respektive hindrar integration; av 

de ensamkommande barnen och ungdomarna boende på HVB-hemmet Bryggan i Värnamo 

kommun. 

 
 
Grannarna om integration och dess hinder 

 

Många av de intervjuade grannarna upplever att de personligen inte kan bidra till integration av 

de ensamkommande barnen och ungdomarna. IPG berättar att han inte tycker han kan bidra till 

integration för att han inte är engagerad. Han finner att asylprocessen kan påverka barnens och 

ungdomarnas integration, då det är tufft för dem att leva med att de inte vet om de får stanna el- 

ler inte. Han berättar vidare om hur viktigt det är att dessa barn och ungdomar kommer ut på 

arbetsmarknaden men att det även kan vara ett hinder. Detta på grund av bristen på arbete som 

råder i Värnamo kommun i och med lågkonjunkturen.124 Andra argumenterar att många männi- 

skor är rädda för invandrare för att de är främmande, det berättar IPF. Hon berättar vidare att 

sådana här rädslor ofta bygger på okunskap samt förutfattade meningar.125 IPE berättar att lite 

information om hemmet att det finns vilket kan vara ett hinder till integration.126 IPH finner att 

de språkliga bristerna, som att de inte kan svenska, är ett hinder för integration.127
 

 
 
Maria Johansson ordförande i medborgarnämnden och Anna Thuresson verksamhetsansvarig 

om integration och dess hinder 

Det finns många hinder till integration men också möjligheter. Thuresson nämner i intervjun att 

ett av de strukturella hindren för integration av barnen och ungdomarna är bristen på arbete då 

kommunen har en hög arbetslöshet bland unga. Det gör att det blir svårare för de ungdomar som 

inte klarar av att ta gymnasieexamen att hitta arbete och en annan väg till integration.128 Hon ser 
 
 
 
 
 
 
 

123 Johannson 2013 
124 IPG 2013 
125 IPF 2013 
126 IPE 2013 
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strukturella hinder som ett resultat av dåliga förberedelser och det är just förberedelserna som har 

gjort öppnandet av Bryggan lyckad.129
 

 
 
Johannsson berättar i intervjun att idrottsföreningen IFK Värnamo fick sponsorpengar av kom- 

munen för att rikta sig till barnen och ungdomarna på hemmet Bryggan. De försåg dem med klä- 

der och skor. I slutändan passade inte killarna in i IFK Värnamo utan började stället träna i Vär- 

namo Södra, som är bättre anpassade för killarna, då de satsar mer på ungdomar än den elitsats- 

ning som IFK Värnamo gör.130 Hon nämner även liksom Thuresson att bristen på arbete kan leda 

till hinder för integration. Hon berättar vidare att tiderna är annorlunda, nu kommer flyktingar 

längre ifrån och från helt andra kulturer. Hon visar på exempelvis att det är större kulturskillnader 

mellan de flyktingar som kom från Östeuropa, från det forna Jugoslavien och de som kommer 

idag från Somalia och Afghanistan. Dessa kulturskillnader kan bli ett hinder men hon ser även 

den här utmaningen som positiv då hon har ett stort intresse för människor. 131
 

 
 
Johansson berättar i intervjun att hon önskar att lokalsamhället och särskilt svenskar som har bott 

i landet länge skulle visa ett större engagemang, och även bjuda hem och visa intresse för dessa 

människor. Hon nämner även att det är en brist på mötesplatser för dessa barn och ungdomar 

och att fler sådana behövs. 132
 

 
 
Grannarna om positiva idéer som kan bidra till integration 

 

Flera av de intervjuade grannarna kommer med förslag till hur man bidra till integration på ett 

positivt sätt. IPE berättar att man kan bidra till integration på ett positivt sätt genom engagemang i 

idrottsföreningar som arbetar med ungdomar.133 IPI argumenterar att det är viktigt att bemöta 

dessa ungdomar med samma respekt som man gör mot andra individer i samhället. Hon berättar 

även att genom att hälsa på dem kan bidra till integration, att även de små sakerna spelar roll.134
 

Detta anser även IPD hon menar att hon har en roll som granne att bidra till integration och kom 

upp med förslagen att hon kunde besöka hemmet och ta med sig bakverk och hälsa på barn och 

personal. Hon berättade även att hon, om hon har kunskap om barnens behov, kan använda sitt 
 
 
 
 

 
129Thuresson 2013 
130 Johansson 2013 
131 Ibid 
132 Ibid 
133 IPE 2013 
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kontaktnät för att bidra till barnens integrationsprocess i samhället.135 Även IPA tycker det är vik- 

tigt att de ensamkommande barnen och ungdomarna utvidgar sina kontaktnät.136 Både IPE och 

D tycker att idrottsföreningar spelar en stor roll för integration.137 IPD menar att idrottsförening- 

ar, till exempelvis fotbollsklubbar, är bra, för där kan pojkarna spela fotboll och språket har inte 

en stor betydelse utan kan vara ett bra steg på vägen till integration. Det är ett naturligt sätt för 

dem att lära känna kompisar i sin egen ålder.138
 

 
 
Anna Thuresson och Maria Johansson om idéer för integration 

 

Det finns mycket som bidrar till en lyckad integration i Värnamo och det finns även möjlighet att 

utveckla projekt inom detta område. En tydlig signal om kommunens syn på de ensamkommande 

barnen och ungdomarna är beslutet att placera HVB-hemmet Bryggans verksamhet under Fri- 

tidssektionen istället för under socialförvaltningen. Genom detta agerande vill kommunpolitiker- 

na enligt Johansson markera att barnen inte ska betraktas som en belastning. Johansson håller på 

att genomföra ett projekt som är en flyktingguide, som ska hjälpa ensamkommande barn och 

ungdomar, och de som kommer med sina föräldrar för att lättare komma in i samhället. Kunga- 

familjen besökte Värnamo den 7 maj i år 2013, för dem fick Johansson berätta om Värnamos 

kommuns integrationsarbete. Där berättade hon bland annat om att kommunen tar emot ensam- 

kommande barn och ungdomar. Kungen frågade om kommunen arbetade för att hitta manliga 

förebilder för dessa barn och ungdomar som bor på Bryggan. Johansson berättade då om verk- 

samheten och om projektet som Värnamo internationella vänner bedriver där man aktivt arbetar 

för att hitta manliga förebilder. Johansson berättade även att drottningen frågade om varför 

kommunen bara tar emot pojkar och inte flickor också. Detta svarade hon med att; ”Av de 2700 

som kom 2011 så var 400 av dem flickor resten var pojkar.”139 Hon berättade även att det är 

mycket enklare att hantera ett enkönat boende då det annars kan bidra till problem.140
 

 
 
Johansson tror att de ensamkommande barnen och ungdomarna har blivit varmt välkomnade på 

fritidsgården Navet. Hon berättar att det är inte finns så många mötesplatser för dem utan att det 

är idrottsföreningen och fritidsgården som gäller som mötesplats för dessa barn och ungdomar. 
 
 
 
 

 
135 IPD 2013 
136 IPA 2013 
137 IPE 2013; IPD 2013 
138 IPD 2013 
139 Johansson 2013 
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De boende på Bryggan brukar även gå på kaféet som Värnamos internationella vänner håller, 

som har blivit som en mötesplats för dem. 141
 

 
 

Avslutning 
 
I följande avslutande kapitel  presenteras en analys av föreliggande undersöknings resultat. Av- 

slutningen består av en diskussion som leder fram till uppsatsens slutsatser. 

 
 
Diskussion 

 
I nedanstående avsnitt diskuteras  grannskapsrelationerna till HVB-hemmet Bryggan. Först diskuteras un- 

dersöknings resultatet i förhållande till NIMBY-fenomenet och därefter diskuteras undersöknings resulta- 

tet i förhållande till kontakthypotesen. 

 

NIMBY 

NIMBY- fenomenet utläses ”not in my backyard” och är ett uttryck för att man motsätter sig en 

socialinrättnings placering men inte dess verksamhet. Gerdner och Borell använder en tregradig nivå 

skala för identifiering av NIMBY- motstånd. De tre nivåerna är NIMBY reactions, community worries och No 

negative reaction. Mot HVB-hemmet i Värnamo har endast NIMBY motstånd av den mellersta graden com- 

munity worries och den lägsta graden No negative reaction förekommit. Exempel på samhällsoro är att det 

förekom diskussioner bland grannar innan hemmet Bryggans etablering. Diskussionerna handla- 

de om hur Bryggan skulle komma att påverka lokalsamhället och om vilka som skulle bo på 

hemmet. Det har även förekommit direkta uttryck för förutfattade meningar som exempelvis att 

de boende på hemmet inte skulle vara barn utan vuxna med falska pappren. Angående den högsta 

graden av NIMBY- motstånd NIMBY- reaktioner krävs tre direkta reaktioner riktade mot en social inrätt- 

ning. Under hela perioden från tiden innan etableringen och fram till idag har endast två direkta 

NIMBY-reaktioner förkommit. Dessa reaktioner utgjordes av två telefon samtal till ansvariga för 

HVB-hemmet Bryggans verksamhet. 

 
 
Det har förekommit uttalanden från grannar som är mer svårtolkade då de är ambivalenta i sin 

ställning till mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.  Exempel vis uttryckte en av 

de intervjuade att det vore mer lämpligt att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar i deras 

hemländer, för att på så vis nå ut till fler behövande. I tidigare forskning om NIMBY-fenomenet 

diskuteras olika strategier för att minska NIMBY-reaktioner. Något som nämndes kort  i inter- 
 
 
 
 

141 Johansson 2013 
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vjun med verksamhetschefen för Bryggan var att medlemmar ur det främlingsfientliga partiet 

Svenskarnas parti besökte det öppna huset. Medlemmarna från partiet sa inget men de skapade 

en obehaglig stämning. I det stora hela så var det inte mer än så, det har heller inte varit något 

som påverkat Bryggans verksamhet. 

 
 
I Värnamo användes en förebyggande strategi inför mottagandet av ensamkommande barn och 

ungdomar. Ansvariga för Bryggan har arbetat mycket med förmedla information om etableringen 

av hemmet och att skapa samarbete med viktiga aktörer i samhället. Exempel på detta är att Thu- 

resson arbetade hårt på att bygga nätverk mellan olika aktörer och hemmet innan det öppnades. 

Ett annat exempel vilket riktar sig mer åt grannarna är att de anordnade ett öppet hus. De admi- 

nistrativt ansvariga tror att den   samhällsoro som förekom inför etableringen av Bryggan kan 

bero på okunskap. Att det anordnades ett öppet hus gjorde att grannarna fick en klarare bild av 

hur hemmet kommer att påverka grannskapet och samhället. 

 
 
 
Kontakthypotesen 

Kontakten mellan grannar och de boende på Bryggan har varierat i mängd. Därför är det svårt att 

förklara relationerna mellan grannarna och HVB-hemmet med Allports ursprungliga kontakthy- 

potes, vilket förutsätter en mer direkt kontakt. En trend bland de grannar som har intervjuats har 

varit att de har haft en positiv inställning till mottagandet av ensamkommande barn och ungdo- 

mar. Detta har dock inte resulterat i en hög kontaktgrad mellan grannarna och de boende på 

hemmet. De anser däremot att ett vänligt bemötande är viktigt för att barnen och ungdomarna 

ska känna sig välkomna. Både verksamhetschefen Thuresson och medborgarnämndens ordfö- 

rande Johansson anser att grannars inställning påverkar barnens integration i samhället. 

Ett av Allports kriterier har en större relevans för analysen av föreliggande resultat kriteriet om 
 

institutionella normer. Frågan om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar togs upp 

flera gånger under perioden 2006-2012 i kommunfullmäktige. Att denna process tog lång tid 

gynnande en förankring av beslutet hos olika aktörer och nämnder. 

 
 
Senare utvecklingar av kontakthypotesen gällande direkt-, indirekt- och imaginär kontakt förkla- 

rar grannskapsrelationerna mellan grannarna och Bryggan på ett tydligt sätt. Typen av kontakter 

varierar bland grannarna. Exempel på direkt kontakt är att en av grannarna känner en del av per- 

sonalen samt hejar på barnen och ungdomarna. Exempel på indirekt kontakt är de grannar som 

återger släktingars erfarenheter av möten med de ensamkommande barnen och ungdomarna. 
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Thuresson pratar om värdet av indirekt kontakt hon menar att exempelvis informationen från 

föredrag om verksamheten kan leda till en ökad förståelse för dessa barns och ungdomars situa- 

tion. Imaginär kontakt är att man kan föreställa sig ett möte med dessa individer. Samtliga gran- 

nar har visat god förmåga att föreställa sig framtida kontakter med ensamkommande barn och 

ungdomar. I tidigare forskning har faktorer som samhällets demografi och ekonomiska tillstånd 

visat sig vara avgörande för mängden motstånd mot sociala inrättningar. Värnamo som kommun 

har en betydelse för integration då samhället är ekonomiskt välmående, har en stor etnisk mång- 

fald och möjligheter till arbete finns. 

 
 

Slutsats 
 

I allmänhet är grannarna i grannskapet kring HVB-hemmet i Värnamo positiva till neutrala angå- 

ende mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det NIMBY-motstånd som förkom 

innan etableringen av HVB-hemmet Bryggan utgjordes av samhällsoro. Mycket av denna oro 

hanterades genom förebyggande insatser. Endast en aktivitet från HVB-hemmets sida riktad di- 

rekt mot grannar har förekommit i form av ett öppet hus. Kontakterna mellan grannarna i grann- 

skapet och HVB-hemmet är inte omfattande. Både de intervjuade grannarna, HVB hemmets 

verksamhetschef och medborgarnämndens ordförande anser att grannar har en roll att spela i 

integrationen av ensamkommande barn och ungdomar. Grannarna är avgörande för att barnen 

ska känna sig välkomna och trygga i grannskapet och samhället. 

 
 
Denna studie antar i ett delvis nytt perspektiv förhållande till tidigare forskning om mottagande 

av ensamkommande barn och ungdomar. Det finns inte många studier som uppmärksammar 

NIMBY motstånd och kontakthypotesen i förhållande till flyktingmottagning. Och det är än mer 

unikt att studera på grannskapsrelationers betydelse för ensamkommande barn och ungdomar 

boende på HVB-hems integration. Studien visar att NIMBY fenomenet och kontakthypotesen 

kan användas för att bidra till ökad förståelse för motstånd mot mottagande av ensamkommande 

barn och ungdomar. 

 
 
I framtida forskning skulle en mer omfattande studie kunna genomföras där fler grannar får 

komma till tals. Det vore även givande att i framtida forskning lyfta fram de ensamkommande 

barnens och ungdomarnas egna åsikter om grannskapsrelationers betydelse för integration. 
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Bilaga 1. 
 

 
Intervjuguide grannar till HVB-hemmet 

 

 
Information till respondenterna 

 

 

 Projektets syfte och tillvägagångssätt 
 

 Respondenternas roll i studien 
 

 Hur materialet kommer hanteras 
 

 Anonymitet och rätt att dra sig ur studien när som helst 
 

 
Syfte 

 

 
Syftet med studien är att undersöka grannskapsrelationer med boende för ensamkommande flyk-

tingbarn och ungdomar och ungdomar i Jönköpings län samt dess betydelse för integration. Denna 

studie kommer inrikta sig på ett HVB - hem i Värnamo kommun. 

 
 
 
 
 

Bakgrundsfrågor 

1.  Resondent nr: X  

2.  Ålder  

3.  Boendetid  

4.  Yrke  

5.  Hushållssammansättning  

6.  Avstånd till HVB-hemmet  



 

Inledande fråga 
 

 
1.  Hur skulle ni beskriva samhället i Värnamo? 

 

 
Problemformulering ett 

 

 
2.  Känner ni till att det finns ett hem för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

 

(hvb-hem) i  Värnamo? 
 

a. Vet ni var hvb-hemmet ligger? 
 

b.  Vad tycker ni om placeringen av hvb-hemmet i Värnamo? 
 

3.  Har ni någon kontakt med hvb-hemmet och barnen som bor där? 
 

 
Problemformulering två 

 

 
4.  Upplever ni att hvb-hemmet påverkar ert vardagsliv? 

 

a. På vilket sätt? 
 

b.  Har detta förändrats över tid? 
 

5.  Upplever ni att hvb-hemmet påverkar lokalsamhället? 
 

a. På vilket sätt? 
 

b.  Har detta förändrats över tid? 
 

6.  Hur upplever ni samhällets inställning till boendet? 
 

a. Har detta förändrats över tid sedan etableringen? 
 

b.  Har det funnits positiva eller negativa reaktioner till boendet? 
 

7.  Vad har ni för åsikter om hvb-hemmet? 
 

 
problemformulering tre 

 

 
8.  Hur skulle ni beskriva integrationen av de ensamkommande flyktingbarnen och ung- 

domarna i samhället? 

a. Tror du att du som invånare/granne kan påverka integrationen för ensam- 

kommande flyktingbarn och ungdomar? 

9.  Anser ni att något kan göras annorlunda i mottagandet/arbetet/relationen/ 
 

integrationen av de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna? 



 

Bilaga 2. 
 
 

Intervjuguide Verksamhetschef  HVB-hemmet Bryggan, Värnamo 
 

 
Information till respondenten 

 

 

 Projektets syfte och tillvägagångssätt 
 

 Respondentens roll i studien 
 

 Hur materialet kommer hanteras 
 

 Rätt att dra sig ur studien när som helst 
 

 
Syfte 

 

 
Syftet med studien är att undersöka grannskapsrelationer med boende för ensamkommande flyktingbarn och ung- 

domar i Jönköpings län samt dess betydelse för integration. Denna studie kommer att inrikta sig på ett HVB - 

hem i Värnamo kommun. 

 
 

 
Bakgrundsfrågor 

7.   Namn  

8.   Ålder  

9.   Yrke  

 
 
 

Bakgrundsfrågor fortsättning 
 

 
1.   Hur länge har du arbetat på hvb-hemmet? 

 

- Vad har du för tidigare erfarenhet av liknande verksamhet? 
 

- Vad har du för relation till området? 
 

2.   Vilken är din ansvars- och yrkesroll på hvb-hemmet? 
 

3.   Kan du beskriva hvb-hemmet? 
 

- Hur många personer  bor på HVB-hemmet? 
 

- Vilka åldrar är barnen i? 
 

- Hur länge stannar de? 
 

- Deltar de i Svenska för invandrare (SFI)? 
 

4.   Hur skulle ni beskriva samhället i Värnamo? 



 

Problemformulering ett 
 

 
5.   Vad tycker ni om placeringen av hvb-hemmet i Värnamo? 

 

6.   Hur ser hvb-hemmets relationer/kontakter med grannskapet/samhället ut? 
 

a. Sker något aktivt för att främja relationer/kontakter mellan grannska- 

pet/samhället och hvb-hemmet? 

 

Problemformulering två 
 

 
7.   Upplever ni att hvb-hemmet påverkar lokalsamhället? 

 

a. På vilket sätt? 
 

b.   Har detta förändrats över tid sedan etableringen? 
 

8.   Upplever ni att lokalsamhället påverkar hvb-hemmet? 
 

a. På vilket sätt? 
 

b.   Har detta förändrats över tid sedan etableringen? 
 

9.   Hur upplever ni samhällets/grannskapets inställning till boendet? 
 

a. Har detta förändrats över tid sedan etableringen? 
 

10. Har det funnits positiva eller negativa reaktioner till boendet? 
 

a. Kan du beskriva dessa (Målgrupp, uttryckssätt, när skedde det)? 
 

 
Problemformulering tre 

 

 
11. På vilket sätt tror du att grannskapet kan påverka integrationen för ensamkommande flyk- 

tingbarn och ungdomar? 

12. Har det kommit några initiativ från grannskapets sida för att integrera de ensamkomman- 
 

de flyktingbarnen och ungdomarna? 
 

13. Anser ni att något kan göras annorlunda i mottagandet/arbetet/relationen/integrationen 

av de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna? 

14. Finns det några faktorer som bidrar eller hindrar integrationen av flyktingbarn i samhäl- 
 

let? 
 

Finns några strukturella hinder i samhället som försvårar integreringen i samhället för 

barnen? 



 

Bilaga 3. 
 
 

Intervju med  Maria Johansson, medborgarnämndens ordförande 

 
Bakgrundsfrågor 

 

 
1. Namn, hur länge har du arbetat på myndigheten/statlig institution? Vad har du för tidigare erfa- 

renhet av liknande verksamhet? Vad har du för relation till området? 

2. Ansvars- och yrkesroll på myndigheten/statlig institution? 

3. Hur skulle ni beskriva samhället i ? 
 

Problemformulering ett 
 

 
4. Vad tycker ni om placeringen av hvb-hemmet i(?)? 

a. Varför placerades hvb-hemmet där? 

5. Hur ser hvb-hemmets relationer/kontakter med grannskapet/samhället ut? 

a. Sker något aktivt för att främja relationer/kontakter mellan grannskapet/samhället och 

hvb-hemmet? 

6. Vilken relation har du som anställd på myndigheten/statliga institutionen till hvb-hemmet? 
 

Problemformulering två 
 

 
7. Upplever ni att hvb-hemmet påverkar lokalsamhället? 

a. På vilket sätt? 

b.   Har detta förändrats över tid? 

8. Hur upplever ni samhällets inställning till boendet? 

a. Har detta förändrats över tid sedan etableringen? 

b.   Har det funnits positiva eller negativa reaktioner till boendet? 

9. Har ni fått några positiva/negativa reaktioner i samband gällande hvb-hemmet? 

10. Hade ni en medveten informationsstrategi inför etableringen av hvb-hemmet? 

 
Problemformulering tre 

 
11. Hur skulle ni beskriva integrationen av de ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i samhäl- 

let? 

a. Gör ni några specifika insatser för integreringen? 

12. Anser ni att något kan göras annorlunda i mottagandet/arbetet/relationen/integrationen av de 

ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna? 



 

Bilaga 4. 
 
 
 
 
 
 
2013-04-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En undersökning om allmänhetens inställning till boende för ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar 

 
En grupp studenter vid Högskolan i Jönköping undersöker, som en del av ett pågående forskningsprojekt, 

allmänhetens reaktioner inför de boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som finns på 

olika håll i Jönköpings län. Vi är angelägna om att få ta del av många olika röster och synpunkter och det är därför vår 

förhoppning att du tar dig tid att delta i denna undersökning. Tänk på att dina svar kommer att behandlas ano- 

nymt. 

 
Har du frågor om undersökningen är du när som helst välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

 
 
 
 
 
 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klas Borell Åsa Westermark 

Professor Lektor, utbildningsledare 

tfnr. 070 324 06 05 tfnr. 070 636 14 11 



 

Bilaga 5. 
 

 

2013-04-22 
 

 

Hej, 
 

 
Vi Johanna Andersson och Anna Hellsvik är studenter vid högskolan i Jönköping. Vi ingår i en grupp 

studenter vilka undersöker, som en del av ett pågående forskningsprojekt, allmänhetens reaktioner in- 

för de boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som finns på olika håll i Jönköpings 

län. 

 
Under perioden 2013-04-23 till 2013-05-03 kommer vi eventuellt att kontakta er och fråga om ni vill 

delta i undersökningen. Varje intervju kommer att ta mellan 10 till 20 minuter. 

 
Föregående sida innehåller ett brev skrivet av ansvariga för forskningsprojektet vid Högskolan i Jön- 

köping. I brevet finns en beskrivning av undersökningen, en förklaring om deltagares anonymitet samt 

kontaktuppgifter till ansvariga för forskningsprojektet. 

 
Vi hoppas att ni vill delta i undersökningen och ser fram emot att träffa er! 

Vänliga hälsningar 

Johanna Andersson och Anna Hellsvik 

Studenter vid Högskolan i Jönköping 

Kontaktuppgifter 

Johanna Andersson 
 

 
Student vid Högskolan i Jönköping 

 

 
E-post: Joohannaa_andersson@hotmail.com 

 
Anna Hellsvik 

 

 
Student vid Högskolan i Jönköping 

 

 
Telefon: 0730- 284414 

 

 
E-post:  hean1097@student.hj.se 


