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Under 2015 kom fem gånger så många ensamkommande barn till Sverige jämfört med året innan. 
Detta innebar en stor påfrestning för Sveriges kommuner och för de Hem för vård och boende (HVB-
hem) som ansvarar för ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med denna studie är att 
undersöka hur denna belastning påverkade HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn 
och att studera de informationsstrategier som används vid etablering av hemmen. Hur har grannar 
informerats om verksamheterna och hur har de reagerat? Metodiskt bygger studien på individuella 
semistrukturerade intervjuer och en skriftlig intervju via e-post. Personerna som intervjuades är 
verksamma vid HVB-hem i olika kommuner i Jönköpings län. Resultatet visar att de två största 
utmaningarna för HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn handlade om att få tag i 
lämpliga lokaler och kompetent personal. De två vanligaste informationsstrategierna som användes 
var informationsmöten och öppet hus. Fyra kommuner valde dock att hålla en lägre profil och avstå 
från information till grannar. Vidare visar studien att respondenterna överlag är positivt 
överraskade över det stora engagemanget de mött från allmänheten och att sådana reaktioner är 
vanligare än oro. Resultatet analyseras delvis utifrån NIMBY-begreppet och kopplingar görs till de 
två informationsstrategierna, samverkansansatsen och den autonoma ansatsen. Dessutom belyses 
skillnader och likheter i relation till tidigare forskning.  
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1 Inledning 

Under hösten 2015 etablerades det många nya HVB-hem för ensamkommande barn runt om i Sverige. 
Det har bidragit till att det idag inte är ovanligt att i media läsa om grannprotester mot etableringen av 
HVB-hem för ensamkommande barn. I till exempel Hampestorp överklagade grannarna ett bygglov för 
ett tänkt HVB-hem. En kommentar från grannarna var att de tyckte synd om barnen då det inte fanns 
någonting att göra i samhället. De båda samfälligheterna i området ansåg att kommunen borde tagit 
kontakt och pratat med de boende i området och inte bara informerat de närmsta grannarna (Eriksson, 
2016). I Haninge kommun stoppades etableringen av ett HVB-hem i området på grund av de hotfulla 
grannprotester som uppstod under ett informationsmöte (Töppfer, 2016). En bakomliggande faktor till 
att det behövde etableras många nya HVB-hem är att under 2015 flydde över en miljon människor från 
krig och förföljelse från sina hemländer, i hopp om att söka skydd i Europa. Till Sverige kom ungefär 
163 000 personer (Migrationsverket, 2016a), vilket var dubbelt så många som året innan. Av dessa var 
35 369 ensamkommande barn, varav flest kom under hösten. Aldrig har det tidigare kommit så många 
ensamkommande barn till Sverige (Migrationsverket, 2016b).  
     I Sverige är det kommunerna som ansvarar för mottagandet av de ensamkommande barnen efter att 
Migrationsverket anvisat barnen till respektive kommun (Migrationsinfo, 2016). Till Jönköpings län 
anvisades omkring 1300 barn under 2015 som fördelades i länets 13 kommuner (Region Jönköpings län, 
2016). De barn som inte blev familjehemsplacerade, placerades på HVB-hem för ensamkommande barn 
eller i ett stödboende (IVO, 2015a).  
     Den kraftigt ökade belastningen på HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn under 
2015 utgör bakgrunden till denna studie. I studien, som bygger på intervjuer med verksamhetsansvariga 
inom HVB-hemmens verksamhet i Jönköpings län, undersöks effekterna av den ökade belastningen och 
förhållandet mellan verksamheterna och grannarna. Har ett hårdare samhällsklimat skapat problem för 
HVB-hemmen och viktigast i studien, hur hanterar de verksamhetsansvariga information om 
etableringen av nytt HVB-hem till grannar? 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur den stora tillströmningen av ensamkommande barn och 
ungdomar hösten år 2015 påverkat HVB-hemmens verksamheter. Fokus kommer ligga på hur 
verksamhetsansvariga resonerar kring informationsstrategier gentemot grannar vid etableringen av 
HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. Vidare undersöks även huruvida verksamheten 
stött på några reaktioner från samhället och hur dessa hanterats enligt verksamhetsansvariga. 
 
Följande frågor är centrala: 
 

● Vilka utmaningar ställdes HVB-hemmens verksamhet inför hösten 2015? 
● Hur ser informationsstrategierna ut för etableringen av HVB-hem för ensamkommande barn 

och ungdomar? 
● Vilka eventuella reaktioner från grannar och från lokalsamhället har verksamheterna stött på 

och hur har verksamheterna hanterat dessa? 
 
 

3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras relevant bakgrundsfakta inför denna studie. De ämnen som kommer tas upp 
är HVB-hemmens verksamhet, de ensamkommande barnens situation under 2015 respektive 2016, en 
kort presentation om Jönköpings län och tidigare mottagande av ensamkommande barn i Sverige. 
 

3.1 HVB- hemmens verksamhet för ensamkommande barn    
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn men det 
praktiska mottagandet sker hos kommunerna. Kommunerna anordnar boende, god man, utreder 
barnets behov och stöd. Den första januari 2014 ändrades lagen gällande mottagandet av 
ensamkommande barn. Migrationsverket behövde inte längre särskilda anledningar för att anvisa en 
kommun ensamkommande barn utan kan anvisa till alla kommuner även om ingen överenskommelse 
finns. Detta är för att barnen ska bli utplacerade så snabbt som möjligt i samband med deras asylansökan 
(Socialstyrelsen, 2015a, s. 3). Det finns olika typer av boende, HVB-hem, familjehem, stödboende eller 
jourhem i den egna kommunen eller i någon annan kommun (Socialstyrelsen, 2013, s. 40). Kommuner 
får ersättning från staten gällande verksamheten för ensamkommande barn. De får ersättning för 
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mottagandet, asylprocessen och efter att barnen fått uppehållstillstånd. Landstingen får ersättning för 
tandvård, hälso- och sjukvård. Ersättning till kommuner med en överenskommelse att ta emot 
ensamkommande barn är 500 000 kr per år för att underlätta arbetet. Kommunerna får 1900 kr för 
varje barn per dygn, vare sig det finns en överenskommelse eller inte (Socialstyrelsen, 2015a s. 14-15).    
     HVB står för “hem för vård och boende” och är en verksamhet inom Socialtjänsten. De tar emot 
personer för vård eller behandling i förening med ett boende. Runt om i Sverige finns HVB-hem som tar 
emot ensamkommande barn. Det är endast barn utan vårdnadshavare som kan placeras i HVB-hem. 
Syftet med HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn är att ge barnen omvårdnad, stöd och 
fostran. Hemmen är privata eller kommunala men endast de privata behöver söka tillstånd hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inför etableringen av ett nytt boende. De kommunala hemmen 
behöver endast anmäla sin verksamhet till IVO (IVO, 2015b).  
 

3.2 Situationen för ensamkommande barn under 2015 
Under 2015 flydde över en miljon människor från krig och förföljelse från sina hemländer i hopp om att 
ges skydd i Europa. Till Sverige kom det ungefär 163 000 personer, vilket var dubbelt så många som året 
innan (Migrationsverket 2016a). Av dessa var 35 369 ensamkommande barn, varav flest kom under 
hösten. Detta var en ökning med 402 %. Aldrig har det tidigare kommit så många ensamkommande 
barn till Sverige. Året innan låg siffran på 7049 (Migrationsverket, 2016b). Största delen av de 
ensamkommande barnen som kom under 2015 kom ifrån Afghanistan (23 000). Den näst största 
gruppen kom ifrån Syrien (4000) och följdes av Somalia och Eritrea. Majoriteten av barnen var pojkar 
(32 522) i åldrarna 13-17 år (Migrationsinfo, 2016). Enligt Anders Rydén, landanalytiker på 
Migrationsverket, beror den stora ökningen av ensamkommande barn ifrån Afghanistan till Sverige på 
att säkerhetssituationen och ekonomin försämrats i Afghanistan. Den afghanska regeringen är svag och 
därför framtidstron dålig. Under hösten 2015 skedde även några hemska händelser, bland annat 
mördades sju personer vilka tillhörde minoritetsgruppen hazarer. Dessa händelser skapade stor oro i 
Afghanistan. Sverige har skapat ett bra rykte och ses som ett bra land att komma till då där bland annat 
finns bra möjligheter att gå i skola (Migrationsverket, 2016c).  
 

3.3 Situationen år 2016   
Antalet ensamkommande barn och andra asylsökande i Sverige minskade drastiskt i början av 2016. 
Delvis beror detta på att en förordning med specifika bestämmelser om ID-kontroller vid resor mellan 
Danmark och Sverige trädde i kraft den fjärde januari. Förordningen bestämdes av Sveriges regering för 
att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel. Bestämmelsen är giltig i sex 
månader. Om regeringen anser att situationen förbättras kan den upphävas tidigare men den kan även 
förlängas om det finns behov för det, men då med en karenstid på två veckor (Regeringskansliet, 2016). 
     Migrationsverket har lanserat en ny modell för att fördela de ensamkommande barnen jämnt mellan 
Sveriges län och kommuner. Den nya modellen började tillämpas den första april 2016. Den så kallade 
anvisningsmodellen innebär att varje kommun tilldelas en viss andel som har beräknats utefter ett antal 
punkter. Dessa är kommunens folkmängd, andra nyanlända och det tidigare mottagandet av 
ensamkommande barn. Migrationsverket utför tre olika typer av anvisningar. De tre olika varianterna 
av anvisning sker antingen genom:  
     - anvisning till den kommun som har lägst måluppfyllelse av sin andel  
     - den kommun som har en ledig plats som motsvarar det behov det aktuella barnet har eller  
     - till den kommun där barnet har stark anknytning till en anhörig eller närstående (Migrationsverket, 
2016e).   
    Under hösten 2015 rådde stor platsbrist för de ensamkommande barnen. Det behövdes även mer 
personal. För att underlätta arbetet på hemmen och se till att det fanns tillräckligt med personal 
bestämde sig Socialstyrelsen för att sänka kraven på kompetens, vilket gjorde att fler kunde anställas. 
Detta skulle vara tillfälligt och kommunerna var tvungna att garantera barnens säkerhet och trygghet. 
Denna ändring trädde i kraft första januari 2016 (Socialstyrelsen, 2015b). 
 

3.4 Jönköpings län och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för mottagandet av de ensamkommande barnen efter att 
Migrationsverket anvisat barnen till respektive kommun (Migrationsinfo, 2016). De barn som inte blir 
familjehemsplacerade, placeras på HVB-hem för ensamkommande barn eller i ett stödboende (IVO, 
2015a). Till Jönköpings län anvisades 1364 ensamkommande barn under år 2015 (Migrationsverket, 
2016f). Jönköpings län består av 13 kommuner och är till ytan 10 475 km² stort. Det bor cirka 341 000 
invånare i länet (Länsstyrelsen, 2016).  I Jönköpings län är antalet ensamkommande barn generellt sett 
jämt fördelade till kommunerna i förhållande till antalet invånare i kommunen. Under 2015 såg antalet 
ensamkommande barn i respektive kommun ut på följande sätt: Aneby (51), Eksjö (92), Gislaved (120), 
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Gnosjö (80), Habo (63), Jönköping (337), Nässjö (136), Sävsjö (62), Vaggeryd (68), Vetlanda (122) och 
Värnamo (105) (Migrationsverket, 2016f). 
 

3.5 Tidigare mottagande av ensamkommande barn i Sverige 

Dagens mottagande av ensamkommande barn kan jämföras med de cirka 70 000 ensamkommande 

krigsbarnen från Finland som kom under andra världskriget. De flesta barnen placerades då i fosterhem 

(Tiberg, 2016), vilket skiljer sig från idag då majoriteten av de ensamkommande barnen placeras på 

HVB-hem. Dessutom var mottagandet av de ensamkommande barnen vid det tillfället under ordnade 

förhållanden. Det var Sveriges förslag att ta emot de finska barnen i syfte att skydda dem från kriget och 

bistå med kläder och mat. Finska myndigheter var till en början tveksamma men evakueringarna 

genomfördes trots allt. Tanken var att barnen skulle stanna bara några månader fram tills kriget var slut 

men åren gick. Av alla de ensamkommande barn som kom ifrån Finland så stannade cirka 15 000 kvar 

som fosterbarn eller adoptivbarn i en svensk familj (Tiberg, 2016). 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Det verkar inte finnas någon tidigare forskning som berör vilka informationsstrategier som HVB-
hemmen för ensamkommande barn använder sig av vid etablering av nya boenden. Dock finns det 
annan relevant forskning för denna studie som belyser hur grannreaktioner inför olika institutioner tar 
form genom det så kallade NIMBY-fenomenet. Nedan kommer först detta fenomen presenteras, därefter 
följer ett avsnitt där två informationsmetoder, samverkansansatsen och den autonoma ansatsen 
förklaras. Avslutningsvis redogörs för tidigare forskning som berör dessa begrepp.  
 

4.1 Begreppet NIMBY  
NIMBY är en akronym som står för Not In My Back Yard. Begreppet började användas under 1970-talet. 
Det används i de sammanhang då det i samband med etablering av sociala verksamheter eller andra 
institutioner uppstår fientlighet och protester från grannskapet (Borell & Gerdner, 2008, s. 60). Oftast 
beror dessa protester på oro angående personlig säkerhet, ökad brottslighet, minskade fastighetsvärden 
och nedgradering i samhällets status (Dear, 1992, s. 289-290).  
     NIMBY-protester innebär inte nödvändigtvis att grannar motsätter sig verksamheten i sig men att 
den placeras i deras eget grannområde (Borell & Gerdner, 2008, s. 60).  Ett vanligt uttryck är: "gärna 
någon annanstans men inte just här" (Borell, 2012, s. 40).  Är de protesterande däremot motståndare 
till verksamheten som sådan – och inte bara till lokaliseringen av den – används istället akronymen 
NIABY, vilken står för Not In Anyone´s Back Yard. Innebörden är alltså: "inte i mitt grannskap men inte 
heller i någon annans grannskap". Dessa två uttryck är ibland svåra att skilja på grund av att protesterna 
kan överlappa varandra. Det är ibland svårt att avgöra om protesterna är mot etableringen av 
verksamheten i området eller mot verksamheten som sådan (Borell, 2012, s. 41).  
     I början användes NIMBY-begreppet när det främst talades om lokala protester mot verksamheter 
som ansågs vara miljöförstörande eller miljöstörande. Detta kunde vara motorvägar, industrier och 
vindkraftverk. Idag inkluderas även sociala verksamheter i begreppet (Borell & Gerdner, 2008, s. 60), 
så som härbärgen för hemlösa och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar (Borell, 
2012, s. 40).  
 

4.1.1 Bakomliggande faktorer för NIMBY-reaktioner  

Inför etableringen av en ny social verksamhet (till exempel härbärgen för hemlösa och hem för psykiskt 
sjuka) är det svårt att veta vilken respons som kan förväntas ifrån grannsamhället. Dear (1992, s. 291-
294) argumenterar dock för fyra faktorer som ofta är avgörande i hur motståndet kommer ta form. En 
första faktor handlar om karaktären hos dem tilltänkta klienterna. Till exempel är äldre som behöver 
äldreomsorg mer accepterade än missbrukare då ålderdom ses som en naturlig del av livet.  En andra 
faktor handlar om karaktären på den sociala verksamheten. En skola är till exempel mer accepterat än 
ett fängelse. Ytterligare är det avgörande hur stor anläggningen är och hur många som bor och jobbar 
där. En tredje faktor handlar om karaktären på det omgivande samhället. Städer är exempelvis oftare 
mer accepterande än mindre samhällen. Vidare kan det handla om att det redan finns andra 
verksamheter där och att invånarna därför börjar känna en mättnad. I andra fall kan det vara bra att 
öppna ny verksamhet där det redan finns liknande verksamhet eftersom samhället då är van vid det. Det 
kan också vara avgörande vilken typ av människor det är som bor i området. Hur ser det till exempel ut 
med homogenitet, samhällsklass och så vidare? En fjärde faktor handlar om verksamhetsansvarigas val 
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av informationsstrategier vid öppningen av verksamheten. Är de till exempel förespråkare av den så 
kallade samverkansansatsen eller den autonoma ansatsen. Är det så att information leder till större 
accepterande eller leder det till ökat motstånd (Borell & Gerdner, 2003, s. 61)? En sista avgörande aspekt 
som Dear talar om är att ju närmre invånarna bor verksamheten desto större motstånd (Dear, 1992, s. 
291).  
 

4.2 Två olika varianter av informationsmetoder 
Vid etablering av sociala verksamheter väljer verksamhetsansvariga att hantera etableringen på olika 
sätt. Borell och Gerdner (2001, s. 24-27) talar om två olika metoder, samverkansansatsen och den 
autonoma ansatsen. Båda ansatserna menar att just deras ansats begränsar grannprotester mot 
potentiellt oönskade etableringar. I nedanstående stycke kommer först samverkansansatsen 
presenteras och därefter den autonoma ansatsen. Avslutningsvis redogörs för hur metoderna har skiftat 
genom åren. 
 

4.2.1 Samverkansansatsen 
Samverkansansatsen innebär att det anses viktigt att informera de grannar som bor runtomkring 
nyetableringen om vad det är som kommer hända. Det är till exempel viktigt att sprida information om 
vilken verksamhet det är som kommer bedrivas, dess program och vilka klienter, det vill säga vilka 
personer som kommer bo där (Borell & Gerdner, 2001, s. 24). Vidare kan det ges lite kort information 
om de problem som klienterna har för att göra grannarna mer medvetna och förstående (Dear, 1992, s. 
294). Genom information byggs en förståelse upp och lägger en bra grund för framtida relationer. 
Förhoppningsvis motverkas de myter och fördomar som finns och eventuellt hejda de rykten som annars 
eventuellt kan uppkomma (Borell & Gerdner, 2001, s. 24).  
     Dear (1992, s.194-195) nämner att vanligt förekommande informationssätt är till exempel genom TV, 
radio, reklamblad, e-post och brev. Dock är det viktigt att vara medveten om att utbildning genom 
informationsspridning kräver både tid och pengar. Det är inte heller säkert att informationen når ut till 
alla. Vid användning av en mer personlig informationsstrategi är det vanligt att informera i mindre 
grupper genom exempelvis dörrknackning eller telefonsamtal (Borell & Gerdner 2001, s. 25, 27). Vidare 
nämner Dear (1992, s. 295) att andra väljer att ha informationsmöten för hela samhället eller dess 
representant/representanter i förhoppning om att främja ett accepterande bland samhällsinvånarna. 
Vid val av informationsmöte är det viktigt att vara väl förberedd. Det är viktigt att under mötet skapa ett 
förtroende och en förvissning om att verksamheten kommer skötas på ett föredömligt sätt. I en annan 
aspekt är det viktigt att verksamhetsansvariga är en god granne som lyssnar på vad grannarna har att 
säga. Det är inte ovanligt att grannarna har funderingar kring exempelvis byggnadsutseendet, 
parkeringsanordningen, verksamheten, säkerheten, sin egendom med mera. Genom att låta grannarna 
vädra sin oro och lyssnar på dem är det mycket möjligt att tillsammans komma fram till en lösning.  
 

4.2.2 Autonoma ansatsen 
Anhängare av den autonoma ansatsen menar att klienterna inte ska behöva be någon om “tillstånd” för 
att flytta in i ett visst område. Det är en klients medborgerliga rätt att bo där de önskar bo. Anhängare 
av den autonoma ansatsen tror det kan bli fel att informera genom att till exempel genomföra stormöten 
i grannsamhällen. De anser att information om den nya verksamheten istället bekräftar de boendes 
särställning och utanförskap och framkallar missnöjesyttringar och protester. De ser det som riskabelt 
att många av grannarna är samlade på stormöten och kan opponera sig mot boendet och dess 
verksamhet, det "väcker den björn som sover" (Borell & Gerdner, 2001 s. 25, 27).  
      En viktig aspekt för verksamhetsansvariga att ha i åtanke är att information om etableringen kan 
läcka ut genom annan källa. När information läcker ut ifrån annan källa är protester både mer troligt 
och de tenderar dessutom att bli kraftfullare. Protesterna är då inte bara mot själva etablerandet utan 
också mot ett försök att mörklägga etableringsplanerna och genomdriva dem i hemlighet (Borell & 
Gerdner, 2001, s. 25-26). 
 

4.2.3 Samverkansansatsen och autonoma ansatsen genom åren 
På grund av att motståndet mot sociala verksamheter skiftat genom åren i grannsamhället, har även 
informationsmetoden varierat. När sociala verksamheter etablerades under 1960-talet var det ovanligt 
att grannsamhället informerades om etableringen. Oftast användes den så kallade autonoma ansatsen. 
På 1970-talet blev opposition och konflikt allt vanligare och NIMBY-begreppet började användas. Under 
årtiondet började det bli vanligt att undvika samhällen där det förväntades negativt motstånd. Det var 
inte heller ovanligt att det skapades kontakter mellan samhället och verksamheterna. Under 1980-talet 
var de flesta medvetna om att NIMBY-motstånd var vanligt förekommande. Studier gjordes på området 
och verksamheter rekommenderades att börja skapa goda relationer med grannsamhället. I början av 
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1990-talet började istället verksamheterna använda sig av en mer företagsam strategi, då de själva 
bestämde vilken strategi de ville använda sig av. Störst fokus låg på att i första hand tänka på klienternas 
rättigheter. Därmed minskade vikten av det eventuella motståndet i samhället. Denna riktning stöttades 
bland annat av the Fair Housing Amendments Act som kom 1988 (Dear, 1992, s. 294). 
 

4.3 Tidigare forskning om NIMBY-reaktioner och informationsstrategier 
I Borell och Gerdners (2003) studie undersöker författarna NIMBY-reaktioner på över 100 HVB-hem i 
Sverige. Deras resultat visar att 16 % av HVB-hemmen i Sverige har utsatts för NIMBY-reaktioner. De 
argumenterar för att NIMBY-reaktioner är vanligt förekommande redan innan verksamheten öppnat, 
framförallt i de fall där protesterna är väldigt intensiva. Grillo (2005) och Hubbard (2005) bekräftar 
detta även i sina studier. I deras studier uppstår NIMBY-reaktioner redan innan det beslutats att det ska 
placeras ett asylboende i grannområdet. Dessa reaktioner uppstod i England då 39 procent av 
befolkningen var missnöjda med landets invandring- och asylpolitik (Grillo, 2005, s. 238). Protesterna 
förvärrades på grund av att förslaget att öppna dessa asylboenden spreds via media istället för att Home 
Office tillkännagav förslagen mer formellt. Som en följd hölls det möten och demonstrationer och mer 
negativitet spreds i tidningar och talkshows (Hubbard, 2005, s. 7 och Grillo, 2005, s. 244). På grund av 
att flera aktörer var inblandade i processen ledde det till att växlande information gick ut till invånarna. 
I Grillos (2005) studie fick invånarna växlande höra om nedläggning till öppnande och grannarna 
svävade mellan hopp och förtvivlan. Efter en stor namninsamling och klotter på det tänkta asylboendet 
kom det slutgiltiga beslutet att lägga ned planerna på etablering.   
    Hubbard (2005) gjorde även analysen att motståndet var av NIMBY-karaktär med rasistiska inslag 
vilket motståndarna inte höll med om. Motståndarna menade att de tänkte på de asylsökandes bästa. 
De kom med påståenden som att det tänkta asylboendet ligger för långt ifrån allt och att de asylsökande 
inte skulle passa in i deras samhälle.   
   Borell och Gerdner (2003) anser att det vanligaste är att verksamheter sprider någon slags tidig 
information till grannar vid etablering av HVB-hem. Detta framkommer inte i varken Hubbards (2005) 
eller Grillos (2005) studier. Borell och Gerdner (2003) fann ett samband mellan informationsmöten och 
intensiva protester. Vad som dock inte framkom i deras undersökning är om NIMBY-reaktionerna 
tillkommit efter mötena eller om mötena har varit en respons på NIMBY-reaktioner. I studien 
framkommer det att många verksamhetsansvariga anser möten vara en effektiv informationsstrategi. 
Undersökningen visar dock likväl att många verksamheter valt att inte informera då de ansett att det 
istället skulle öka motståndet (Borell & Gerdner, 2003, s. 67-68).  
    Borell och Gerdner (2003, s. 74) kom även fram till att många av de verksamheter som fick erfara 
negativ respons försökte finna sätt att skapa bättre kontakt med samhället. Det handlade till exempel 
om att hålla i regelbundna möten om verksamheten till både samhället och politikerna. Vidare handlade 
det om kunskapsspridning om de problem klienterna hade, både vid möten och i skolan, exempelvis 
drogmissbruk och kriminalitet. Det anordnades även aktiviteter för hela grannskapet där verksamheten 
deltog. Det kunde vara firande av högtider, volleybollsturneringar, städdagar och arbetsdagar. De 
boende i verksamheten kunde hjälpa till med att klyva ved, skotta snö, ta hand om djur och så vidare. 
Det förekom även att klienter och personal renoverade hus för att få samhället att bli mer attraktivt. 
     Piat (2000) undersöker i sin studie samhällsmotståndet mot tre olika grupphem i Kanada. I samtliga 
fall valde alla att förhålla sig till den autonoma ansatsen, där enbart samhällsledare och 
styrelseledamöter informerades. Grupphemmen ansåg att tidig information kunde bidra till blockering 
av hemmen och istället hoppades de på att samhället skulle vara mer förstående när hemmen väl 
öppnade och då hölls allmänna möten. Dock visade det sig inte i något av fallen. Alla hemmen stötte på 
motstånd, ledda av en eller två samhällsledare som bland annat gick och knackade dörr och samlade till 
stormöten. De ansåg att de boende aldrig skulle ha en chans att integreras i samhället. Utefter sina 
resultat argumenterar Piat (2000) för att socialarbetare måste utveckla nya strategier eftersom de gamla 
inte längre fungerar. Hon menar att verksamhetsansvariga till att börja med måste lyssna på den oro 
som finns bland samhällsinvånarna och tillsammans utveckla nya strategier (Piat, 2000, s. 136). 
     Användandet av samverkansansatsen är tydlig i Cameron och Crewes (2006) och Rizzo och Zipple, 
(1992) studier. Förstnämnda studien undersöker 23 grupphem för barn i USA och den andra ett hem 
för personer med någon form av psykisk sjukdom och dövhet i Massachusets. I båda fallen förekom det 
att allmänheten bjöds in till öppet hus. Trots att inbjudningar hade skickats ut i förväg dök endast ett 
fåtal grannar upp till det öppna huset i Massachusets. Därefter skapades ett forum där de samlades till 
möten varje månad där grannarna fick möjlighet att lyfta fram sina tankar angående boendet. Mötena 
bidrog till bättre relationer men efter några månader uppstod en incident i Massachusets som återigen 
ökade protesterna. Ett lyckat inslag i detta fall ifrån de verksamhetsansvariga var att boende bjöds in på 
några möten där en personlig kontakt skapades. Därefter anordnades bland annat picknicks och dem 
spelade basket tillsammans. Detta var lyckade initiativ som ökade integrationen och minskade därmed 
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stigman genom att grannarna lärde känna varandra och även fick kunskap om de boendes 
funktionsnedsättningar.  
     Även i Cameron och Crews (2006) studie var det vanligt förekommande att grupphemmen trodde på 
fortsatt kontakt med samhället genom att anordna möten och delta i grannskaps arrangemang. Vidare 
försökte de smälta in i grannskapet genom att plantera buskar, inte låta bilar vara parkerade på gatan 
och så vidare. Dessutom fanns i åtanke att inte placera hemmen där de förväntade sig negativa 
reaktioner. Deras resultat visar att samhällen med en lägre inkomst och större beblandad befolkning 
vad gäller både ålder och etnicitet var mer positivt inställda till etablering av sociala verksamheter än ett 
homogent samhälle (Cameron & Crews, 2006, s. 331-332). 
      Hermansson (2006) ifrågasätter i sin studie om NIMBY-reaktioner i alla sammanhang verkligen ska 
tolkas som någonting negativt och själviskt. Hon drar den slutsats att det idag är mer accepterat att säga 
nej till att utsätta sig för vissa risker och menar det är viktigt att samarbeta i alla sammanhang 
(Hermansson, 2006, s. 28). Hon menar till exempel att det är mer accepterat att säga nej till att vara 
testperson till en ny medicin snarare än att säga nej till att placera en avfallsanläggning intill ens 
trädgård. Detta trots att båda exemplen anses vara behjälpligt för samhället men att testa en ny medicin 
kan vara ett större hot mot ens egen kropp. Hermansson (2006) hävdar det är viktigt för 
verksamhetsansvariga att ha den enskilde personen i tankarna när kostnader övervägs och fördelar vid 
etablerandet av en ny verksamhet.  
 
 

5 Metod 

I nedanstående kapitel följer en redogörelse för den metod som användes för att genomföra denna 
studie. Därefter kommer studiens tillvägagångssätt presenteras.  
 

5.1 Val av metod  
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn 
påverkades av det ökade antalet ensamkommande barn hösten 2015. Vidare är syftet att förstå hur 
verksamhetsansvariga resonerar angående informationsstrategier och hur deras verksamhet blivit 
bemött av invånarna i grannområdet. I förhoppning om att komma åt personliga åsikter ansågs 
kvalitativa intervjuer som den mest lämpade metoden. Med kvalitativ metod menas att studien bygger 
på ett mindre antal respondenter. Den kvalitativa intervjumetoden ger möjlighet att erhålla en smalare 
men djupare kunskap om ett ämne på grund av att det utförs färre intervjuer med djupare frågor (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014, s. 24-25). Valet av intervjutyp i denna studie föll på semistrukturerade 
intervjuer. Denna typ av intervju innebär att en intervjuguide har skrivits ned i förhand och som används 
vid alla intervjuer men inte följs strikt. Genom att använda semistrukturerade intervjuer kan forskaren 
ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse av ämnet (Denscombe, 2009, s. 234–235).  
 

5.2 Tillvägagångssätt  
För att kunna göra en bra studie är det viktigt att undersöka forskningsområdet. Det är viktigt att 
utforska vad som tidigare skrivits och försöka få en förförståelse av ämnet (Blaxter, Hughes & Tight, 
2010, s. 100).  I detta fall har det gjorts en litteraturstudie kring tidigare forskning och teorier.    
     Därefter formulerades syfte och frågeställningar.  För att få svar på studiens syfte gjordes ett 
subjektivt urval av respondenter. Det betyder att forskaren väljer ett antal specifika respondenter som 
sannolikt ger mest värdefull data (Denscombe, 2009, s. 37). En avgränsning gjordes till Jönköpings län, 
där samtliga 13 kommuner kontaktades. Tanken var att komma i kontakt med personer som är ansvariga 
för HVB-hemmens verksamhet för ensamkommande barn inom varje kommun. Detta gjordes genom 
att ringa kommunernas växel och fråga efter kontaktuppgifter till dessa personer.  
     För att en studie ska genomföras etiskt korrekt ska ett samtycke ges från respondenten. Ett 
informerat samtycke innebär att respondenten på förhand ska informeras om allt som rör hens 
deltagande i forskningsprojektet. Vid intervjuer brukar detta ske via brev (Dalen, 2015, s. 25-26). I 
denna studie skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till respektive respondent via e-post. Där 
omnämndes studiens syfte, dess innehåll, presentation om forskarna och att respondenterna när som 
kunde avbryta intervjun. Ett uppföljningssamtal gjordes efter några dagar för att se hur de ställde sig till 
en eventuell intervju. Tillfrågade i Tranås och Mullsjö kommun valde att avböja på grund av tidsbrist 
och sjukskrivning. Den tillfrågade i Eksjö kommun valde att svara på intervjufrågorna via e-post istället. 
Resterande tio personer ställde upp på personliga intervjuer, det vill säga ett möte mellan respondent 
och forskare (Denscombe, 2009, s. 235).  
    Inför intervjuerna utvecklades en intervjuguide (se bilaga 2) med 19 frågor att använda som underlag. 
Guiden delades upp i olika tematiseringar för att den lätt skulle kunna följas. Dessa teman var: “behov 
och planeringsfas av boenden”, ”informationsstrategier”, “påverkan av den stora flyktingvågen” och 
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”förutfattade meningar och framtiden”. Dalen (2011, s. 35) tar upp att en intervjuguide ska innehålla 
centrala teman och frågor som tillsammans täcker de viktigaste områdena för studien. Guiden 
godkändes först av en utomstående part. Samma frågor ställdes till alla respondenter. Intervjuerna 
genomfördes mellan den tolfte april och andra maj 2016.  
 

5.2.1 Respondenter  
Respondenterna har avpersonifierats. Avsikten är att se hur situationen och arbetet ser ut i respektive 
kommun utifrån respondenternas synvinkel. Nedan följer en lista på de respondenter som deltog i 
intervjuerna. Alla respondenter är verksamhetsansvariga inom HVB-hem verksamheten för 
ensamkommande barn. Då respondenterna redogjort för boendena på olika sätt kommer de olika 
varianterna av boenden presenteras utefter hur respondenterna svarat. 
 
Zetterlund - började arbeta i Vetlanda kommun år 2011. Det första boendet i kommunen öppnades år 
2011 och idag har kommunen åtta boenden, varav fem har öppnat sedan 2015. Vissa av boendena ligger 
i centralorten medan andra ligger i mindre samhällen och orter. 
 
Samuelsson - har arbetat i Aneby kommun sedan 2011. De första ungdomarna flyttade in i det första 
boendet i september 2011. Idag finns det tre boenden i kommunen och alla ligger centralt. 
 
Rosander - har varit verksam i Eksjö kommun sedan etableringen i augusti 2011. Idag finns det sju 
boenden som ligger centralt belägna. 
 
Almgren - började arbeta i Vaggeryd kommun i början av 2014. Det var under våren 2014 som 
kommunen öppnade sitt första boende. Innan dess hade kommunen köpt platser ifrån andra kommuner 
eller familjehems placerat de barn som kom. Idag finns det fyra större boenden och en 
utslussningsavdelning som alla är placerade på olika områden i kommunen. 
 
Göransson - fick sin tjänst i Gnosjö kommun i mars 2016. Kommunen startade det första boendet i 
augusti 2014 och idag finns det två HVB-hem och ett stödboende. Hemmen är placerade centralt, i ett 
mindre samhälle och på landsbygden. 
 
Welander – inledde sin verksamhet i Gnosjö kommun i januari 2016. 
 
Jönsson - har arbetat sedan 2014 i Gnosjö kommun. 
 
Blomberg - har varit verksam i Jönköping kommun sedan 2015. Kommunen startade sitt egna första 
boende i juni 2015 och idag finns det 11 HVB-hem. Innan dess köptes några platser av andra 
organisationer. Boendena är placerade på olika håll i kommunen, växlande centralt och ute på 
landsbygden. 
 
Fredriksson - började sin tjänst i Sävsjö kommun i augusti 2015. Kommunen startade sitt första 
boende i mars 2014 och idag finns det tre. Tanken är att ungdomarna vid ett av hemmen ska ta mer eget 
ansvar. Två av boendena ligger centralt medan ett ligger i ett mindre samhälle. 
 
Eklund - började arbeta i Nässjö kommun under 2012 då verksamheten drog igång. Idag finns det fyra 
HVB-hem inom kommunen och ytterligare två är på gång. Några av boendena ligger i centralorten och 
andra i mindre samhällen. 
 
Karlsson - har varit verksam i Habo kommun sedan januari 2015. Kommunen öppnade sitt första 
boende hösten 2015 och idag har kommunen tre stycken boenden. Innan dess köpte kommunen platser 
på andra ställen runtom i landet. Hemmen är placerade centralt och i mindre samhällen. 
 
Molander - fick sin tjänst i Värnamo kommun i oktober 2012, då verksamheten startade. Inom 
kommunen finns fyra grundboenden och en utslussningsverksamhet som alla ligger relativt centralt. 
 
Johansson - började arbeta i Gislaved kommun i januari 2014. Kommunen startade sitt första boende 
i september 2011. Idag finns det ett boende med tre enheter i Smålandsstenar varav ett är 
utslussboende/stödboende, ett HVB boende i Anderstorp och ett planeras i Reftele vid årsskiftet. 
 
Törnqvist - har varit anställd i Gislaved kommun sedan första mars 2016.  
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5.2.2 Genomförande av intervjuer  
De tio personliga intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Två av intervjuerna 
genomfördes med två respektive tre respondenter. Denscombe (2009, s. 255-256) pekar på att under en 
intervju är det viktigt att presentera sig, berätta syftet med studien, sitta på en ostörd plats och se till att 
eventuell inspelningsutrustning fungerar. Vidare rekommenderas att börja intervjun med enkla frågor 
för att både respondenten och forskaren ska känna sig avslappnade. Efter att forskarna i denna studie 
presenterat sig informerades respondenterna att de kommer vara anonyma. De tillfrågades dock om det 
vore okej att nämna vilken kommun de företrädde, vilket samtliga samtyckte till.  
    Denscombe (2009, s. 379) menar att det är viktigt att forskaren är så neutral som möjligt under 
intervjun för att inte påverka respondentens svar. Det är någonting som forskarna genomgående försökt 
tänka på.           
    Intervjuerna i denna studie spelades in med medgivande från respondenterna. Genom att spela in 
intervjuerna förloras mindre data, vilket är lätt hänt om endast fältanteckningar förs (Denscombe, 
2009, s. 259). I förväg var det bestämt att en av de två forskarna skulle leda intervjun. Dock inflikade 
den andre om längre tystnad uppstod eller hade något relevant att tillföra. Intervjuerna varade mellan 
40 till 60 minuter. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 156) menar att intervjutiden inte ska pågå 
kortare tid än 30 minuter då möjligheten att skapa ett analytiskt djup minskar. Intervjutiden får inte 
heller bli för lång då både intervjuaren och respondenten kan tappa fokus. Alla intervjuer avslutades 
med frågan: “har ni något att tillägga?” Respondenterna gavs då möjlighet att tillägga om det fanns något 
mer att berätta (Denscombe, 2009, s. 257).  
     Allt insamlat material har hanterats efter konfidentialitetskravet. Det innebär att allt insamlat 
material ska hanteras med sekretess och endast användas av forskarna (Dalen, 2015, s. 27). Därför har 
materialet hanterats med varsamhet och inte funnits tillgängligt för någon annan än författarna. 
 

5.2.3 Bearbetning och analys av insamlad data 
Efter att intervjuerna var utförda bearbetades och analyserades det insamlade materialet. Enligt Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014, s. 31) måste all data bearbetas innan den kan analyseras och skrivas ihop 
till en studie. Det görs genom transkribering av det inspelade materialet. Ljudfilerna i denna studie 
transkriberades så utförligt som möjligt. Under intervjuerna uppstod flera långa pauser, ofullständiga 
meningar och uttryck som “äh” och “liksom”. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 81) menar att 
intervjucitat bör återges med skriftspråk. Vid citat i resultatdelen har det därför gjorts små grammatiska 
förändringar och småord har tagits bort.    
    Därefter analyserades det transkriberade materialet. I detta fall användes en kvalitativ analysmetod 
som även kallas för “Qualitative Data Analysis”. Med denna metod analyseras materialet i tre steg:  
 

1. Kodning - reduktion av data  
2. Tematisering - presentation av data 
3. Summering - slutsatser och verifiering (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 33-34).  

 
Kodning innebär att hitta speciella nyckelord i det transkriberade materialet för att reducera texten och 
se samband mellan de olika texterna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 45). Efter kodningen är klar 
tematiseras koderna. Det innebär att koder och idéer sorteras. Ett antal nyckelteman framkommer och 
dessa analyseras vidare. I det sista steget summeras resultatet från tematiseringen och en slutsats 
arbetas fram (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 63, 73).  De nyckelteman som framkommit i denna 
studie presenteras genom de tio teman som återfinns i resultatdelen. 
 

5.3 Metoddiskussion 
I denna studie spelades intervjuerna in för att få med så mycket som möjligt av materialet. Trots att all 
data finns på band är det möjligt att forskarna missuppfattar vad respondenterna menar med sitt svar. 
Dessutom hade flertalet av de muntliga genomförda intervjuerna en del ofullständiga meningar, vilket 
gjorde dem svårtolkade. Dalen (2015, s. 121) menar att en förutsättning för att göra en bra tolkning är 
att beskrivningarna från respondenterna är valida, tydliga och fylliga. 
    Några av intervjuerna stördes av telefonsamtal eller besök av medarbetare vilket gjorde att 
respondenterna avbröts mitt i en mening. Det kan ha påverkat svaren då respondenten återigen skulle 
ta vid intervjun. Vid det tillfälle där tre personer intervjuades togs ett samtal i rummet och vid andra 
tillfällen har forskare och respondent talat i mun på varandra. Dessa tillfällen har påverkat 
transkriberingsarbetet.  
     Vid de tillfällen där intervjuer genomförts med två respektive tre personer gavs respondenterna 
tillfälle att både styrka och ifrågasätta varandra (Denscombe, 2009, s. 237). Forskarna såg det som 
positivt att respondenterna kunde komplettera varandra. De gavs även tid att fundera igenom frågan 
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under tiden en annan svarade. Eftersom forskarna generellt ville åt hur verksamhetens arbete sett ut i 
respektive kommun ansågs det inte som ett problem om respondenterna höll med varandra. Dock kan 
det ha inneburit att respondenterna inte framförde alla sina åsikter inför sina arbetskamrater. Vid några 
tillfällen var det också svårt att utläsa vem som sa vad under transkriberingsarbetet.     
    Då en av respondenterna valde att svara på frågorna via e-post blev svaren inte lika utförliga som från 
övriga respondenter. Forskarna gavs ingen möjlighet att ställa följdfrågor och vissa av frågorna missade 
respondenten eller valde att inte svara på. Det gick inte att samla in lika mycket data från denna 
respondent som från övriga. Därmed blev det svårare att göra en detaljerad jämförelse angående vissa 
ämnen som till exempel reaktioner från samhället. 
    Eftersom intervjuerna genomfördes med personer inom verksamheten för HVB-hem för 
ensamkommande barn i den kommun de arbetar i finns det en risk att de varit partiska i sina svar. Det 
kan ha bidragit till en skev bild av verksamheten. En annan risk är att respondenterna svarat på frågorna 
som forskarna önskat (Denscombe, 2009, s. 244-245). Detta har eventuellt påverkat svaren och det 
framtida resultatet av denna studie.  
       
      

6 Resultat  

I denna del kommer studiens insamlade material presenteras. Resultatet är indelat i tio olika teman som 
avslutas med en sammanfattning.   
 

6.1 Att arbeta under press 
Det är tydligt att behovet av HVB-hem för ensamkommande barn har ökat drastiskt de senaste åren med 
extra stort behov hösten 2015. För en del kommuner innebar den stora tillkomsten av ensamkommande 
barn under 2015 en ny verksamhet inom kommunen. För andra kommuner har det inneburit att de vuxit 
till en större organisation där de behövt öppna fler boenden, anställa mer personal med mera. 
Verksamhetsarbetet skiljer sig mellan kommunerna, vilket Johansson beskriver som: 

Jag menar alla kommuner är så olika. De har olika strukturer till en början och väljer att lägga 
det olika utifrån [...] Sen jättemycket beroende på vad man har för lokaler, man märker 
jättetydligt att lokalerna påverkar verksamheten mycket och sen [...] vad väljer man för 
personal.  

Respondenterna betonar att verksamheten under hösten 2015 ställdes inför nya utmaningar på grund 
av det ökade antalet ensamkommande barn. Efter att inflödet av ensamkommande barn drastiskt 
minskade i början av 2016 står de idag istället inför andra utmaningar. Flertalet respondenter redogör 
för att det har blivit både enklare och svårare. Samuelsson förklarar det på följande vis: 

Det är ju enklare på så sätt att man har inhämtat kunskap. Alla kommuner har fått göra det 
[...] På så vis är det ju lättare när man vet hur man ska göra, man har skaffat sig rutiner och 
sen det faktum att det blir större och större gör ju arbetet lite svårare. Det blir svårare med 
integration, det kan bli för hård belastning på våra föreningar.  

Alla kommuner framför att de under hösten 2015 fick med sig kunskap som idag hjälper dem i deras 
fortsatta arbete. De kommuner som tidigare haft en HVB-hem verksamhet för ensamkommande barn 
berättar också att de haft en grundverksamhet att luta sig mot. En verksamhet som har arbetats fram 
och där modeller och rutiner för personal och ungdomar därmed redan fanns nedskrivna. Eklund menar 
att det hade varit svårt att ta emot ett så stort antal ungdomar som de fick göra hösten 2015 om de inte 
tidigare haft sin grundverksamhet. Dock råder det ingen tvekan om att det höga trycket var en belastning 
för alla kommuner, vare sig kommunerna var nya med verksamheten eller inte. Den panikkänsla som 
fanns runt jul uttrycker Jönsson som:  

Det var verkligen så vid jul och nyår, alltså de här klämdagarna, då kom det flera faktiskt om 
dagen och man bara: nej, nej! Tyst nu!  

Flertalet andra respondenter uttrycker liknande ståndpunkter som Jönsson. På grund av att det kom så 
många ungdomar på en och samma gång kände tyvärr de kommuner som haft en pågående verksamhet 
att de behövde lämna lite av sitt kvalitativa arbete. Under hösten 2015 handlade det om att erbjuda en 
sängplats för de nya ungdomarna. Den stora utmaningen för alla kommuner var att få tag i rätt lokaler 
och hitta kompetent personal. Det akuta handlade om att få allting att fungera rent praktiskt med 
införskaffande av möbler och annat material, hälsoundersökningar, möten med Migrationsverket och 
så vidare. Respondenterna tyckte det var svårt att planera inför en ordentlig etablering då hela processen 
ibland gick på en vecka. Blomberg illustrerar detta på följande vis: 
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Vi brukar säga att jamen att starta ett HVB, om du gör det på fyra månader så har du jobbat 
på rätt bra. Ett HVB och då kanske det är på åtta barn och nu startade vi liksom vart tredje 
vecka i snitt ett nytt HVB. Vi visste för varje vecka att på måndag måste vi ha ett nytt boende. 
Vi vet inte hundra vart vi ska vara, vi kommer behöva 12 nya medarbetare. Hur ska vi lösa det 
och det är en veckas framförhållning [...] Idag är jag inte helt hundra att om vi hade haft sex 
år på oss och starta upp dem här verksamheterna så är jag inte säker på att det hade blivit 
bättre verksamheter. Det som händer när alla måste hjälpas åt, när man måste se lösningarna, 
när man inte liksom kan sitta och grubbla på saker utan hur hjälps vi åt för att det ska bli bra, 
vi måste ordna det här.  

Karlsson beskriver det parallella arbetet: 

 [...] skaffa möbler, sängar, allt, kaffekokare, bestick, sängkläder, rubbet som finns i en kåk 
eller normalt som finns i en familj då, fast mycket mer av allting. Det fick vi göra samtidigt i 
stort sett som personalen kom in i verksamheten och samtidigt som vi tog in första 
personalen. De kom in samma dag som killen kom hit första gången och möblerna kom in 
dagen innan.  

Ovanstående citat talar för att verksamheterna levde under stor press hösten 2015, då mycket parallellt 
arbete skulle utföras. Dock menar Blomberg på att stress ibland kan vara bra då alla inser att det inte 
finns någon annan utväg än att alla måste hjälpas åt. 
     Efter att antalet ensamkommande barn började minska i början av 2016 har verksamheterna kunnat 
börja arbeta efter andra utmaningar, med kvalitet och rutiner igen. Det finns nu tid att börja arbeta 
långsiktigt med personal, boenden och möta de ungdomar som verksamheterna tagit emot och bygga 
verksamheten utifrån det. Även de kommuner som är nya med verksamheten känner att de nu kan börja 
bygga sin verksamhet utefter mer kvalitet.  
      Molander menar att det är jobbigt för personal som verkligen brinner för ungdomarna att arbeta i en 
verksamhet och se på när kvalitén minskar och istället arbeta efter kvantitet. Trots allt är Molander 
splittrad angående det minskade intaget ensamkommande barn i och med att behovet av platser 
fortfarande är detsamma. Molander motsätter sig att politikerna stängt gränserna för asylsökande men 
inser på samma gång att om de inte gjort det hade de förmodligen suttit i en ännu värre situation idag. 
     Det Eklund ser som positivt med ökningen av ensamkommande barn är att regeringen skjutit till med 
bättre budget. Även andra kommuner lyfter att de känt mer stöd ifrån politikerna. Dock skiljer sig de 
politiska förutsättningarna mycket åt i de olika kommunerna. Molander berättar om det politiska stödet 
som något viktigt: 

Framförallt har vi politiker som ser ungdomarna som tillgång. För det har varit en helt annan 
sak att jobba i politisk motgång. Vi har väldigt stöd ifrån politikerna.  

Eklund kände mer stöd ifrån politikerna under 2015 men känner återigen att det minskat och inte 
prioriterats. Eklund uttrycker: 

 Så det är en politisk fråga som inte har satts så mycket på agendan, så kom förra året den här 
vågen av flyktingar och ensamkommande barn och då har man börjat se lite allvaret i det men 
det har försvunnit återigen. 

Det politiska stödet är viktigt för verksamheterna. Om det politiska stödet finns är det lättare att driva 
verksamheten med motivation. Johansson berättar till exempel att politikerna i Gislaved kommun var 
väldigt drivande redan på den tiden då det fortfarande var frivilligt för kommunerna att ta emot 
ensamkommande barn, vilket har hjälpt dem i deras arbete.  
     Dessutom nämner flertalet respondenter att det finns ett samarbete kommunerna emellan i 
Jönköpings län. De träffas via så kallade nätverksträffar vilket de flesta av respondenterna berättar att 
de uppskattar då de får chansen att träffas och diskutera med andra i samma sits. Dock satsade 
kommunerna främst på sin egen verksamhet under hösten 2015 för att klara den anstormning som 
uppkom. Flertalet respondenter nämner att de hoppas på att få igång träffarna igen. Respondenterna 
anser att det är viktigt att kommunerna samarbetar då ungdomar från olika kommuner lär känna 
varandra och besöker varandra på varandras boenden med mera. Går det inte att anordna några träffar 
berättar Welander att de alltid kan höras via telefon för att dela med sig eller få tips och idéer av 
varandra.   
 

6.1.1 Ett tuffare klimat i samhället 

Samhällsklimatet mot ensamkommande barn och den generella invandringspolitiken har förändrats 
med tiden, vilket är någonting som verksamheterna också känner av och som påverkar deras arbete. 
Respondenterna upplever att många människor som inte är insatta i verksamheten idag känner större 
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oro och har många fördomar kring verksamheten. Det har bidragit till ett ökat motstånd mot 
verksamheten. Blomberg beskriver förändringen: 

Jag tror att vid varje köksbord i höstas pratades om vad vi kan göra för att hjälpa de 
människorna som kommer till Sverige. Idag tänker jag att det har blåst åt ett annat håll och 
att det idag förs mycket debatter kring hur det ska gå för Sverige, med alla de människorna 
som har kommit. 

Även om oron har vuxit i samhället har synen på de ensamkommande barnen inte förändrats bland 
respondenterna. De som jobbar med ungdomarna ser det goda och är överens om att ungdomarna 
kommer tillföra någonting till samhället. De ser att ungdomarna har massa kunskaper som är till nytta 
för det svenska samhället och en dag kommer även de betala skatt. Molander tror att om bara de får lite 
arbetsro och kunskapen ökar i samhället kommer även resten av samhället se det och acceptera 
verksamheten på ett annat sätt. Idag anser Eklund att det är en stor utmaning att få samhället att se alla 
ensamkommande ungdomar som individer istället för en stor grupp. Eklund berättar att det är viktigt 
att se varje individ: 

De är ju en människa varje individ, så att man inte tänker på den här gruppen 
ensamkommande barn. Det handlar om […] 36000 människor. Det är nästan en hel stad och 
dem är varje person ett liv och ett öde liksom.  

Johansson berättar att även ungdomarna påverkas av det tuffa samhällsklimatet och den press som 
finns bland de olika aktörerna på grund av den ökade invandringen. Johansson beskriver situationen: 

Ungdomarna känner att det blivit ett tuffare klimat i samhället. De märker av att samhället 
har haft all den här aggressionen som har varit mot ensamkommande, det märker våra 
ungdomar av och det gör att dem mår sämre. Det är mindre möjlighet att träffa 
socialsekreterare, goda männen har mindre utbildning och Migrationsverket hinner inte med 
sitt jobb.  

 

6.2 HVB-hemmens placering och lokaler 

Respondenterna berättar att en av de största utmaningarna under framförallt hösten 2015 var att hitta 
lokaler att bedriva sin verksamhet i. Det fanns inte tid för något planerande, i den grad som tidigare 
funnits. Överlag är respondenterna trots allt nöjda med de placeringar och lokaler de fått tag i. 
Framförallt när de ser till hur situationen var, vilket innebar att de i stort sätt fick ta det som fanns ledigt.  
För många passade dock tidpunkten bra då lämpliga lokaler blev lediga. Eklund hade dock till exempel 
gärna sett att deras HVB-hem låg mer utspridda i staden. Detta för att det inte ska komma för många 
nya som ska integreras i ett och samma område. Processen kring att få tag i ett boende skiljer sig åt 
mellan kommunerna men det är oftast många aktörer inblandade. För de kommuner som tidigare köpt 
platser från andra kommuner, blev det nu svårare att köpa platser åt alla ungdomar på andra håll. 
Karlsson beskriver situation kring att det inte gick att få tag i fler platser såhär: 

Man får ta det man får tag i, för det finns inget och det var ju såhär också att vi köpte platser. 
Det jobbiga var ju också då att det inte fanns mer platser att köpa häromkring, kanske uppe i 
Norrland eller så men det är praktiskt omöjligt eller ja väldigt svårt i alla fall. Vi var ju tvungna 
att öppna akutboende [...] och vi i kommunen kan inte neka utan vi har två dagar på oss, [...] 
att ta emot, i en gymnastiksal eller vad som helst.  

Dock upplevde Johansson som tidigare haft pågående verksamhet i kommunen motsatsen. De behövde 
istället hitta platser externt. Johansson beskriver situationen: 

Under hösten har vi inte kunnat tillgodose behovet utan har behövt placera ut många externt 
och sen har man jobbat aktivt för att hitta andra HVB-hem. Det här med lokaler är jättesvårt, 
att lämpliga lokaler ska kunna fungera.   

Ovanstående citat visar att situationen kring att få tag i platser för de ensamkommande barnen skiljer 
sig mellan kommunerna. Angående de lokaler som verksamheterna har fått tag i berättar några 
respondenter att alla deras hem ligger centralt. Andra berättar att hemmen är placerade på olika håll 
inom kommunen både centralt, i mindre samhällen och ute på landsbygden. Respondenterna menar att 
det finns både för och nackdelar med de olika placeringarna. Dock är det tydligt att respondenterna 
eftersträvar centrala placeringar. Det innebär att ungdomarna kan klara sig själva på ett helt annat sätt 
då de har närhet till skola, olika fritidsaktiviteter med mera. Zetterlund menar att även om boendena 
utanför staden är jättefina så finns det vissa nackdelar. Personalen får arbeta lite annorlunda jämfört 
med personalen på de centrala boendena. Zetterlund redogör skillnaden på så här vis: 
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Vi ser ju liksom skillnaden i hur mycket tid personalen får lägga på logistik när man bor 
utanför staden och i staden så vår dröm är ju att vi egentligen ska kunna ha lokaler i 
centralorten där ungdomarna kan vara fria och ta sig mycket mera. Bor man utanför [...] så 
går det inga bussar efter klockan sex på kvällen och så går det inga på helgerna. Personalen 
måste stå till tjänst med att skjutsa ganska mycket och då går det åt mycket personaltid.  

Flertalet andra respondenter instämmer i att det är svårare att bo i mindre samhällen där bussarna 
sällan går. Det innebär att personalen på boendena får ställa upp som taxiverksamhet då 
respondenterna ser det som viktigt att ungdomarna utövar aktiviteter. Dock menar Zetterlund att det 
även kan vara positivt för ungdomarna att bo i ett litet samhälle. Zetterlund har märkt att det skapats 
bättre kontakter mellan grannområdet och deras ungdomar som bor ute i ett litet samhälle. I det 
samhället har det funnits ett stort engagemang.  
     Angående de lokaler som verksamheterna har fått tag i berättar respondenterna att de fått tag i olika 
varianter. Det kan handla om före detta äldreboenden, skollokaler, lägerverksamhet, vandrarhem, 
kyrkor, kontorslokaler, personal hotell, ICA-butik, studentkorridor och lägenheter i trappuppgång. Det 
fungerar inte att välja vilken lokal som helst utan den ska passa ändamålet. Angående vad som behövs 
tänkas på berättar Fredriksson såhär: 

Det är inte lätt att hitta boenden för man ska ha många rum, man ska kunna ha ett gemensamt 
utrymme, ett personalutrymme, så det är många bitar som ska falla på plats så det är inte 
jättelätt. [...] Det måste vara rätt boendetyp. Om man bygger om till exempel som de gjorde i 
första boendet då tar det tid. [...] Det fick inte ta någon tid om man säger så.  

Äldreboenden är en återkommande variant av lokal bland respondenterna. Blomgren är nöjd med de 
gamla äldreboenden som de fått tag i och beskriver det såhär: 

Jag tycker att vi har en hel del väldigt bra boenden faktiskt, exempelvis så som våra 
äldreboenden, alltså den typen av verksamhet. De är välanpassade. Där är det liksom [...] bra 
rum och toaletter [...] allmänutrymmen är bra, köken är bra.  

Ovannämnda citat återger att en HVB-hem verksamhet inte kan placeras i vilken lokal som helst, då det 
är viktigt att lokalerna är anpassade för verksamheten.  
     Ett annat problem som ett antal respondenter uppmärksammade var att de under hösten 2015 vid 
några tillfällen endast fick tag i provisoriska lokaler. Det anses inte optimalt då respondenterna helst 
inte flyttar omkring ungdomarna. De lokaler det gäller är exempelvis kontorslokaler, då de inte anses 
lämpliga. Blomberg berättar att kommunen valt att ha verksamheten där fram tills att de hittar ett bättre 
alternativ. Vidare när det gäller exempelvis lägerverksamhetslokalerna så är det inte möjligt att vara 
kvar när lägerverksamheten kör igång för ny säsong. Blomberg förklarar situation: 

Det är klart att man hade önskat annat, helt klart och man hade ju önskat att man hade fått 
vara i verksamheter där man fick lov att vara kvar [...] Det är mycket av de verksamheterna 
som vi är i idag som vi kommer flytta ifrån under året eller under nästa år [...] Det är ändå 
helt fantastiskt att vi har kunnat få tag i så pass bra lokaler utifrån de obefintliga 
förutsättningar som vi har haft, så tycker jag att det är jätte häftigt.  

Det mest tydligt påstådda problemet gällande boendena är att respondenterna önskar skapa mindre 
enheter. Rosander menar dock på att det inte är möjligt i dagsläget. Idag finns det de boenden som har 
över 30 ungdomar, medan andra har betydligt färre.  
     Det är också tydligt framkommande att respondenterna önskar att alla ungdomar ska få ha ett eget 
rum, vilket för tillfället inte är möjligt i de flesta kommunerna. På vissa HVB-hem är rummen så små att 
det inte ryms fler än en person. På andra HVB-hem kan det vara upp till fem personer som delar rum, 
vilket ingen kommun tycker är optimalt. Angående det säger ett antal respondenter att IVO på grund av 
situationen gick ifrån kravet om att ett barn ska ha eget rum till att det är okej att dela rum. Molander 
har märkt skillnad på sina boenden som ligger vägg i vägg. I deras första boende har ungdomarna ett 
eget rum, medan de som bor i det tillbyggda boendet delar rum två och två. Molander ser det önskvärda 
behovet av att låta alla få ha varsitt rum. Hen säger: 

Energin ligger lite högre på den sidan kanske, här på denna sida har man eget sovrum. Då kan 
man ju få ut lite känslor kanske, en ventil, man kanske kan gråta lite på natten och man får 
vara i fred. På den sidan får man ju aldrig vara privat liksom.  

Molander ser fördelarna av att barnen som bor själva kan släppa på sina känslor på ett annat sätt än de 
som bor två och två. 
     Vidare berättar respondenterna att det finns olika boendeformer, beroende på hur situationen ser ut 
i den enskilda kommunen. Många av de kommuner som haft en pågående verksamhet under några år 
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har olika nivåer på sina boenden. Det första steget liknar vanlig HVB-verksamhet där barnen får mer 
stöd i vardagen och det finns personal dygnet runt och där det görs saker tillsammans. I steg två flyttar 
ungdomarna ut i träningslägenheter, där de får ta mer ansvar. Därefter är tanken att de ska flytta ut i 
egen lägenhet. Hösten 2015 innebar dessutom för flera kommuner att de tvingades öppna 
ankomstboenden eller så kallade akutboenden, då det inte fanns plats på andra boenden. Tanken är att 
dessa boenden ska vara provisoriska. Dessutom berättar Blomberg att de yngre barnen som inte blivit 
familjehemsplacerade har placerats på ett eget boende med färre barn.  
      Längre fram ser många kommuner det som problematiskt att de ska hitta många ettor för de 
ungdomar som ska flytta ut i egna lägenheter. Även om det inte är deras ansvar så vill de gärna hjälpa 
ungdomarna i den processen. Samuelsson menar även att "kommunen är ganska angelägen om att de 
stannar kvar. Det har ju investerats mycket i dem”. Respondenterna inser dock att bostadsbristen inte 
enbart är ett problem för de ensamkommande ungdomarna. Zetterlund berättar: 

Lokal och bostadsfrågan är ju ingen [...] speciellt för ensamkommande barn, alltså hela 
Sverige växer ju så att det knakar. Det är ju bostadsbrist överallt och de här ungdomarna som 
bor i små ettor ute på stan, de ettorna slås vi ju med alla andra att hitta [...] Socialförvaltningen 
bygger ju liksom inga hus, utan vi är ju beroende av andra aktörer. Det är ett komplext system.  

Almgren tycker det vore önskvärt med större flexibilitet. Hen önskar att personalen smidigt kunde 
förflytta barnen om de märker att det är en ungdom som snabbt greppar det svenska samhället och som 
skulle klara sig själv. I efterhand kan Almgren önska att de från början lagt mer tid på sökande efter 
familjehemsplaceringar.  
 

6.3 Ökat behov av personal 
Utöver boenden har den största utmaningen för verksamheterna under hösten 2015 varit att få tag i 
kompetent personal. Det har inte funnits tillräckligt med utbildad personal då alla kommuner snabbt 
behövt anställa många på kort tid. Kommunerna har konkurrerat om samma meriterade personal. 
Ansökningarna var många i början men har minskat med tiden. Detta bidrog till att kommunerna var 
tvungna att sänka kraven vid anställning av sin personal.  
     I och med att det har varit svårt att få tag i utbildad personal så har bland annat Almgren hanterat 
det genom att arrangera internutbildningar med sin personal. Det är tydligt att kommunerna har försökt 
rekrytera en heterogen personal, sen har det fungerat olika bra. Önskemålet från flest kommuner är att 
få tag i både kvinnor och män i olika åldrar med olika bakgrund, som alla kan möta ungdomarna på 
olika plan. Almgren berättar exempelvis att de söker personal med rätt känsla för kulturkrockar, 
personer som är tydliga, mjuka och bra förebilder.   
     Johansson känner idag att deras personalstyrka är för homogen då det främst är undersköterskor 
som sökt jobbet. Även om undersköterskorna är bra personal önskar hen en mer varierad 
personalstyrka. Önskemålet är att få tag i personal med någon variant av eftergymnasial utbildning som 
kanske fått personen att tänka i andra banor, som Johansson hävdar ofta händer vid senare studier. 
Johansson berättar att Arbetsförmedlingen uppmanar de nyanlända att söka jobben. Hen ser det som 
en merit i och med att de har gått igenom en likande process som ungdomarna. Dock är det viktigt att 
personalen kan det svenska språket och det svenska samhället i och med att det är vad personalen ska 
ge ungdomarna. Angående språket säger Göransson: 

Vi har ju en del personal som talar deras språk, arabiska och sådär men ibland kan det vara 
ett stöd när det är nått ord som är svårt, så får man naturligtvis förklara. Men de får inte prata 
arabiska med grabbarna utan vi pratar svenska. Dels för att vi andra ska förstå och de är här 
för att integreras hos oss. Vi ska liksom inte integrera oss med dem, det blir väldigt fel om vi 
nappar på deras språk och försöker sitta och lära sig arabiska. Det är inte därför de har 
kommit hit.  

Precis som Göransson säger så berättar andra respondenter att det är det svenska språket som i största 
möjliga mån ska användas på hemmen. Dock ses det som positivt om personal är tvåspråkig. 
     Vidare tror Molander att media kan ha påverkat rekryteringen då hen anser att media byggt upp en 
negativ bild av verksamheten. En bild som bidar till att det finns rädsla för vad jobbet innebär och som 
tror att personalen går runt och är rädda hela tiden. Molander menar själv att “jag kan vara rädd för hot 
utifrån men absolut inte rädd inne i verksamheten”.  
    I och med att kommunerna ibland behövde anställa personal så snabbt som på en vecka, så innebar 
det att kommunerna inte kunde vara så noggranna som de önskade i rekryteringsprocessen. Dock 
nämner Blomberg att kommunen fattade strategiska beslut genom att ge alla visstidsanställningar, 
mellan tre till sex månader. Detta gav tid att se vilka av medarbetarna som var lämpliga att jobba inom 
verksamheten. Blomberg beskriver deras situation på följande vis: 
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Personalen var ju vår stora utmaning, minst sagt och att vi också var tvungna att ha 
medarbetare som kunde börja inom en vecka. Det är ju helt fantastiskt också där att vi har 
fått in medarbetare [...] som liksom inte vart inne på arbetsmarknaden och det ges dem 
möjlighet att komma in så snabbt och briljerar. Det blir verkligen som integration i 
integration. [...] Vi har fått in så många duktiga medarbetare som man bara tänker - varför 
har inte du jobbat innan?  

Även Karlsson säger att kommunen tänkte strategiskt genom att inte tillsvidareanställa all sin personal 
på grund av osäkerheten kring verksamhetens framtid. Karlsson berättar: 

För sen när det avtog då, efter jul så behövde vi inte ha så många anställda [...] vi hade inte 
tillsvidareanställt och inte fastanställt allihop. Hade det vart det hade vi vart tvungna att säga 
upp folk, det går lika fort åt andra hållet.  

En stor skillnad under hösten 2015 blev att personalen direkt slängdes in i arbetet utan någon 
introduktion, då personalen behövdes direkt. 
    Fredriksson berättar att när verksamheten öppnade nya boenden under hösten 2015 så valde 
verksamheten att flytta halva personalstyrkan till nytt boende. Syftet var att ha erfaren personal på alla 
boenden. Dock är det ett alternativ Fredriksson förmodligen inte skulle göra om idag. Hen anser det är 
önskvärt att hålla ihop en personalgrupp som är trygga med varandra. Det inger även trygghet för 
ungdomarna.  
     Vidare menar Molander att personalen betyder allting för verksamheten och anser att om personalen 
är trygg så löser sig allt annat:  

Det gör allt, allt, det hade inte vart så lugnt på våra boenden om vi inte hade haft så bra 
personal, som vet hur man ska handskas med ungdomarna, som vågar vara nära, 
professionella men ändå nära.  

Molander framför att hen är nöjd över den personal som finns på boendena och menar att det inte hade 
gått så bra för verksamheten om inte personalen varit trygg. 
 

6.4 Integrationssvårigheter med större målgrupp 
En av verksamhetens större utmaningar framöver är att jobba med integration enligt flertalet 
respondenter. Många anser att det blivit svårare på grund av att de ensamkommande barnen blivit en 
större grupp. Rosander anser att det bidrar till att samhället ser alla invandrare som en grupp istället 
för individer. Samuelsson menar vidare att motivationen för ungdomarna att söka sig utåt minskar och 
berättar: 

Vi vill ju liksom uppnå kontakter med lokalsamhället och det blir ju svårare och svårare ju fler 
ungdomar vi har och drivkraften och söka sig utåt kanske också minskar då man är en ganska 
stor egen grupp.  

Flera respondenter upplever att ungdomarna har svårt att skapa svenska kontakter att umgås med på 
fritiden utöver fritidsaktiviteterna. Jönsson beskriver det: 

Ja det blir nog lätt att de hänger med varandra och likadant på fritidsgården. När de går dit 
så vill de gärna att personal följer med. Sen finns det dem som tar sig själva [...] och går runt 
på stan och rätt var det är så har de fått en vän.  

Flertalet respondenter upplever att ungdomarna har svårt att skapa kontakter med svenska ungdomar. 
Dock menar Molander att även om ungdomarna fortfarande kan fråga vart de kan träffa svenskar så 
anser hen att ungdomarna är långt komna med integrationen på andra punkter. Många av ungdomarna 
har fritidssysselsättningar, extrajobb och klarar eget hushåll. Vidare mår ungdomarna bra och känner 
sig trygga och stabila och är på god väg att etableras i det svenska samhället. Till sommaren kommer 
alla ungdomar i Värnamo kommun ha feriepraktik och då hoppas Molander att ungdomarna paras ihop 
med svenska ungdomar så att personliga möten skapas. Det blir även ett tillfälle för ungdomarna att 
synas ute i samhället.  
     Några respondenter framför att de ensamkommande barnen hamnar i egna klasser, vilket försvårar 
integrationen. Welander hoppas att ungdomarna åtminstone ska kunna ha några lektioner tillsammans 
med svenska elever, vilket inte är så enkelt. Welander säger:  

Vi har också pratat om vissa ämnen i skolan, de kunde haft gympa och hemkunskap och såhär, 
att man kunde haft det men, bara putsat ut killarna i lite olika klasser men det är inte så enkelt. 
Det är mycket regler.  
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Karlsson hävdar att även personalen är viktig i integrationsarbetet. Det är viktigt att personalen hela 
tiden jobbar med hur det svenska samhället fungerar då det lätt uppstår missförstånd på grund av att 
ungdomarna inte vet hur samhället fungerar. Det kan handla om etik och liknande. 
     Samtidigt som samhället vill hjälpa alla menar Fredriksson att det är viktigt att det finns resurser i 
samhället som klarar av att ta emot alla också långsiktigt. Det handlar inte bara om Socialförvaltningen 
utan ungdomarna ska även ut i skola, sjukvård, tandvård och så vidare. Almgren menar vidare att 
utmaningen i det hela framöver är att det måste ske ett samarbete inom kommunen om det ska fungera 
i längden. En verksamhet kan inte bara tänka på sin egen verksamhet utan måste se helhetsperspektivet. 
Almgren förklarar: 

Men det är klart i helheten i en kommun så är det viktigt om jag hittar en lokal så är det kanske 
skolan som behöver öppna en skolenhet där. Så om jag trycker in en massa ungar där finns 
det inga skollokaler och då kommer arbetet ändå bli ganska jobbigt liksom om jag inte kan få 
dem till skolan. Så det är en sak som är viktig kommande år, att samordna sådant, att någon 
centralt kan avgöra, var är behoven störst.  

Almgren syftar på att det är viktigt att olika verksamheter kommunicerar med varandra, både för egen 
och andras skull. Ytterligare ett stort hinder för lyckandet i integrationsarbetet menar alla respondenter 
är den långa väntan tills ungdomarna får beslut om uppehållstillstånd. Idag kan det ta upp till två år, en 
väntan som tidigare låg på några månader. Eklund menar att det är viktigt att Migrationsverket sköter 
sitt uppdrag så att ungdomarna kan få ett snabbt beslut. Lång väntan leder lätt till psykiska besvär och 
psykisk ohälsa. Om ungdomarna börjar må dåligt är det viktigt att de får den vård och det stöd de 
behöver för att det inte ska bli så mycket bekymmer i framtiden. Den långa väntan är väldigt påfrestande 
för ungdomarna och skapar stor oro. Göransson berättar att ungdomarna jämför sig med varandra både 
på boendet och mellan HVB-hemmen och det skapar stor frustration. Göransson citerar en av 
ungdomarna som jämförde sig med en annan ungdom och oroades av att han inte fått besked: 

Han fick veta det efter åtta månader och nu har jag bott här mer än åtta månader och jag vet 
fortfarande ingenting, betyder det att jag inte får stanna kanske.  

Har ungdomarna inte fått ett uppehållstillstånd kan de inte heller få ett arbetstillstånd. Det är ett stort 
problem då en av de större drivkrafterna hos ungdomarna är att de vill skicka hem pengar till sina 
föräldrar. Innan ungdomarna får något beslut blir det lite av att de bara går och trampar enligt Almgren. 
Det är inte heller lätt för dem att återvända hem utan pengar. Almgren berättar: 

Det är väldigt tydligt att det finns föräldrar hemma som är i ganska stort behov och då sitter 
man här i två år och får inte tjäna pengar. Det är en konflikt för dem - jag är här, jag måste 
härda ut, jag måste gå i skolan men får inte tjäna pengar och jag vet inte om jag kommer 
kunna få det heller. 

På grund av att ungdomarna tappar motivation och känner att det inte finns någon vits att fortsätta 
kämpa påverkar det även personalen. Det gör deras integrationsarbete mycket svårare. Dessutom 
upplever Göransson att ungdomarna tror det går att påskynda processen. Göransson nämner: 

De tror att personalen kan påverka, påskynda dem och att gode män kan påskynda dem och 
tror att socialsekreterarna kan påskynda. Det är mycket frustration för att man inte förstår, 
man förstår inte heller riktigt hur det svenska samhället är. Knappt vi förstår själva ibland.  

I framtiden hoppas Göransson att verksamheten kan låta utflyttade ungdomar komma tillbaka och 
berätta om hur det gått för dem, till de som då är nya i samhället. Förhoppnings kan det bidra till ökad 
motivation bland nya asylsökande. Det skulle kunna vara till hjälp för de nya ungdomarna att lyssna på 
hur det var för dem att etablera sig i det svenska samhället och om de har lyckats få ett jobb. Göransson 
säger såhär: 

Så det är lite spännande att tänka några år framöver när några av de här grabbarna har gått 
vidare och slussats ut och kanske fått ett jobb och vem vet, etablera sig på ett annat sätt. Det 
ger mycket feedback tillbaka till dem som kommer som nya om nu den här strömmen kommer 
fortgå under några år. Det vet vi ju inte men än så länge är allting nytt för oss för vi har 
fortfarande samma grabbar kvar.  

 

6.5 Framförhållning 
Respondenterna berättar att verksamheterna står inför många osäkra frågor i sitt planerande framöver. 

Zetterlund säger: 
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Den största utmaningen är att planera i en verksamhet där man inte har en aning om vad man 
ska planera för.  

Samuelsson berättar vidare: 

Man vet inte om man ska gasa eller bromsa, om man ska tänka att det ska avvecklas [...] hur 
stor omfattning det är inom några år eller om det kommer vara dubbelt så stort om några år. 
Det vet man ju inte.  

Som ovannämnda citat uttrycker vet verksamheterna inte om de kommer behöva anställa mer personal 
eller säga upp några. De vet inte om de ska leta efter fler boenden eller om det kommer behöva avvecklas 
något med mera. Zetterlund säger att flyktingströmmen inte har minskat men att verksamheterna 
påverkas av de beslut som sätts av politikerna i både Sverige och EU. Därför är ovissheten stor. 
     För att kunna bilda sig en uppfattning om hur mottagandet kommer se ut framöver berättar flera av 
respondenterna att de följer Migrationsverkets prognoser. Prognoserna är en riktlinje men de kan 
snabbt förändras.   
       Almgren anser att det är viktigt att tänka långsiktigt. Hen menar att ungdomarna redan från början 
behöver hjälp att integreras in i samhället för att senare klara sig själva. Förhoppningen är att 
ungdomarna ska börja på universitet, få egen lägenhet och så vidare. Almgren berättar att det lätt hänt 
glöms av: 

För det är lätt att man tänker, äh strunt samma i det, vi måste ta hand om mottagandet, måste 
se till att vi har sängar, platser till de som kommer. Ett år går ganska snabbt, har man inte 
planerat för det får man bekymmer som tusan. Därför är det långsiktiga jätteviktigt nu.  

Även om flera respondenter idag känner sig trygga med verksamheten och vet att de klarade av hösten 
2015, så kan dock en viss oro anas över att nästa höst kommer bli detsamma. Fredriksson beskriver 
situationen: 

När man tänker efter nu så var det en riktig bubbla i höstas, man kan inte fatta. Det är svårt 
för andra att förstå, hur det var, det var inte klokt. Så vet jag inte om personal eller nån pallar 
att jobba.  

Trots att flertalet kommuner känner lite oro över att gå igenom samma höst igen upplever 
respondenterna att det idag finns större struktur inom verksamheten angående vem som sköter vad. De 
har lärt sig av sina misstag och planerar inför olika tänkbara scenarier. Om det skulle uppstå en sådan 
situation igen menar Molander att den största utmaningen skulle vara att få personalen att må bra och 
orka med när strukturerna faller. 
 

6.6 Aktivt informerande 
Zetterlund beskriver att hen är för öppenhet när det gäller informerande till närområdet om 
etableringen av ett nytt boende. Hur det går till skiljer sig dock från boende till boende på grund av hur 
förutsättningarna ser ut för respektive boende. Zetterlund förklarar det på följande sätt: 
 

Jag har inte tänkt att det ska vara olika strategier utifrån var det ligger utan min tanke är att 
det ska vara en öppenhet men sen är ju tajmningen, alltså den blir lite som den blir utifrån 
förutsättningarna. Om man hyr eller köper, eller renoverar eller alltså hur man gör det ihop 
med sin fastighetsägare. Jag tror på öppenhet men sen exakt hur det görs, det finns ingen 
manual för det riktigt.  

 
Många andra respondenter framför liknande åsikter som Zetterlund. Nedan redogörs två aktivare val av 
informationsspridning. Först presenteras informationsmöten och därefter öppet hus.  
 

6.6.1 Informationsmöten 
För Almgrens del kändes det viktigt att informera samhället om mottagningen av de ensamkommande 
barnen innan öppning av ett nytt boende. De hade många olika samlingar där verksamhetsansvariga 
informerade och pratade med kyrkorna, föreningslivet, skolpersonal, politiska organisationer med 
mera. Vid samlingarna har de bland annat gått ut med att det är möjligt att engagera sig genom att bli 
god man eller börja jobba i HVB-hemmens verksamhet. För Almgren har det också handlat om att få 
med sig medborgarna så att de känner att de har något att säga till om när det kommer till 
flyktingmottagandet. Almgren säger att det är viktigt att vara tydlig med att alla människor får ha 
synpunkter och att alla har rätt att uttrycka dem. Hen har vid olika tillfällen framfört att om invånarna 
i samhället är oroliga över någonting så är de alltid välkomna att höra av sig till de ansvariga med sina 
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synpunkter. Detta har också några samhällsmedborgare valt att göra. Samtalen handlar oftast om oro 
inför framtiden. 
     Idag tror Johansson att det är viktigt att involvera grannarna i ett tidigt skede då det finns en större 
oro än för ett halvår sedan. Johansson tror det är viktigt att möta och prata med grannarna, både med 
de som känner oro, nyfikenhet och har ett allmänt intresse. Hen anser att det känns extra viktigt att 
skapa en bra relation i ett litet samhälle där det är vanligt att alla ser och hejar på varandra varje dag. 
Därför har de vid öppning av sitt kommande boende bjudit in de närmsta grannarna till ett 
informationsmöte i syfte att avdramatisera det hela. Törnqvist förklarar det såhär: 

Man har bjudit in de närmsta grannarna för att berätta vad HVB är och hur verksamheten 
kommer fungera. Det för att de också ska kunna få en trygghet och förståelse för vad det 
faktiskt är för något och för att det inte ska vara så främmande. Det har vi gjort här.  

Johansson anser att ju mer information de förmedlar desto större trygghet skapas bland grannarna. Hen 
menar att det bland annat är viktigt att informera om att det finns personal tillgänglig dygnet runt. 
Vidare tycker Johansson det är viktigt att berätta att det handlar om vanliga ungdomar. Hen menar att 
det är ungdomar som kommer med ett tungt bagage som stundtals gör att de mår sämre men i slutändan 
handlar det om vanliga tonåringar. Törnqvist har rört sig en hel del i det lilla samhället och träffat på en 
del människor som visat positiva reaktioner. Grannarna har inte uttryckt några speciella farhågor eller 
varit negativa inför informationsmötet men Johansson säger dock:  

Men man kan väl förvänta sig att det är reaktioner, jag menar alla har åsikter, antingen åt det 
ena eller åt det andra hållet och då är det så att reaktioner lär det säkert bli på ett eller annat 
sätt.  

Molander tror också generellt på öppenhet och tydlighet och menar att de absolut inte ska smyga med 
någonting. En vanlig informationsstrategi för dem har varit att bjuda in till informationsmöten. Mest 
oro uppstod vid det boende som kommunen öppnade mitt i ett äldreboende, då invånarna kände oro 
över vilka ungdomar det var. Dock har Molander inte hört något negativt sedan öppningen och menar 
att oron ligger i det okända:  

Det är ett väldigt litet samhälle så att det är nog mer rädslan för det okända, att man inte är 
van vid det såhär och jag tror mediebilden nu, den är väldigt negativ speglad och det är det 
man får till sig.  

Det är det okända Molander vill råda bot på under sina informationsmöten. För hen är det viktigt att 
framföra att personalen inte känner igen sig i dagens mediebild. Vidare berättar Molander allmänt om 
vad för typ av boende det kommer bli, vilka ungdomar som kommer och att de är asylsökande och 
därmed inte är känt om de kommer stanna. Molanders favorituttryck är: “helt vanliga ovanliga 
ungdomar”. Hen berättar att det oftast kommer ungdomar som bär på mycket erfarenheter men det 
syns oftast inte utåt utan det hanteras på boendena och med hjälp av psykiatrin. Dessutom menar 
Molander det är viktigt att berätta att det finns personal dygnet runt med vaken natt. Är det så att någon 
har några frågor eller funderingar så kan de alltid komma och prata med chefen eller samordnarna. 
Vidare är Molander noga med att ta upp att verksamheten är statsfinansierad, då hen tänker att det är 
vanligt att allmänheten tror pengar tas ifrån kommunen. Molander vill inte att samhället ska känna att 
"här kommer de och stjäl våra resurser, nu får de gamla ingen ost på mackorna". Avslutningsvis brukar 
de också ha en frågestund och vanligtvis försöker de ha politiker med sig. Molander berättar: 

Vi försöker ofta ha politiker med oss som kanske kan förklara det politiska läget och just att 
det är ju inget val som kommunen gör egentligen utan det är lagstiftat. Alla ska ta emot 
ensamkommande, så att det inte är såhär att man som SD politiker kan begära att vi ska lägga 
ner boendena. Vi måste ha boendena för det här är vår uppgift.  

Dessutom ser Molander det som positivt att de nu har ungdomar som funnits i verksamheten under fyra 
år. Sist hade de med två ungdomar på mötet för att visa att de är vanliga ungdomar. Ungdomarna fick 
berätta sin historia, om vad de anser fungerat bra och mindre bra och så vidare. Molander försöker också 
berätta att ungdomarna är en nationalekonomisk vinst som kommer bidra till samhället medan de inte 
kostat något under sin uppväxt.  
     Zetterlund berättar att det håller på att byggas ett modulhus för deras räkning, vilket blivit 
uppmärksammat efter att grannar fått lämna sitt yttrande i bygglovsprocessen. På den tomt där 
byggnaden byggs har det tidigare varit tomt. De närmaste grannarna reagerade över att de inte blivit 
informerade om vad som skulle byggas och gick till tidningen med detta. Verksamheten besvarade 
tidningsartikeln genom att bjuda in de närmsta grannarna till ett informationsmöte via en lapp i 
brevlådan. Till mötet dök det upp 30-40 personer som till en början var väldigt kritiska. Dock känner 
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Zetterlund att de efter en intressant kväll kunde skiljas i samförstånd. Båda parter fick framföra sina 
synpunkter och verksamhetsansvariga fick berätta om verksamheten. Zetterlund är inte säker på hur de 
kommer fortsätta hantera situationen och illustrerar det såhär: 

Vi får se hur vi hanterar det men det är väl egentligen den tydligaste typen av motstånd som 
vi har mött, som liksom har hört av sig och tyckt saker och frågat varför? Hur har ni tänkt? 
Hur kan jag påverka det här beslutet? Så den typen av frågor, men så har det inte vart tidigare.   

Zetterlund har även varit med om ett informationsmöte där de möttes av motsatta reaktioner på 
landsbygden. Där hade många inställningen att de äntligen får lite invandrare. Verksamheten 
välkomnades stort och där har Zetterlund istället behövt förklara att det inte är någon hjälpverksamhet. 
De kan inte ta emot volontärer inne i verksamheten utan det är anställda som jobbar där. Där står 
verksamheten inför en annan rolig utmaning där de måste handskas med allt engagemang som finns. 
     Blomberg berättar att kommunen som grundregel har att informera grannsamhället vid öppnande av 
ett nytt boende, vanligtvis via informationsmöte. Det är ett beslut som har fattats i början av 2016. Under 
hösten 2015 såg det lite olika ut ifall de informerade eller inte. Blomberg berättar:  

Det är tydligt att det finns inget annat än att vi ska informera, alltså det är ju vår grundregel 
och det är det beslut som vi har fattat nu. När vi flyttar så ska vi informera grannsamhället. 
Sen tror jag vi gjorde det i lite olika utsträckning i höstas.  

Blomberg berättar om ett informationsmöte de verksamhetsansvariga hade tillsammans med det nya 
HVB-hemmets hyresvärdar. Där berättade de om HVB-hemmets verksamhet, hur den fungerar och 
grannarna fick en chans att ställa frågor. Mötet var uppskattat och mycket folk kom dit och lyssnade. 
Utöver detta har kommunen vid några tillfällen gått ut i radio och tidningen. Hur informerandet gick till 
under hösten 2015 skiljde sig från boende till boende. Ibland användes bara en av strategierna och ibland 
två stycken. Blomberg tycker deras form av informationsstrategier har fungerat bra och de har fått bra 
respons. Blomberg hävdar att det även är viktigt att få med de personer som inte är lika positiva till 
öppningen av nya HVB-hem. Hen anser det är angeläget att våga möta de personer som är kritiska för 
att förstå vad oron handlar om. 
     Jönsson berättar att de bjöd in till två informationsmöten, vilka var välbesökta, hela kyrkan var full. 
Verksamhetsansvariga hade räknat med att det kunde finnas lite oro eftersom området var litet och 
invånare inte var vana vid människor ifrån andra kulturer. Jönsson var nöjd med mötena och säger: 

Ja de fick ställa sina frågor och de fick ju svar på sina frågor och det vi inte kunde svara på sa 
vi att vi skulle återkomma med. Lugnat ner dem och lugnat ner deras oro jättemycket.  

Welander anser att det inom kommunen generellt sätt är bra struktur kring hur information går ut till 
samhället. Oftast går det genom kommunfullmäktige och kommer på så vis ut genom tidningar och 
liknande. Allmänheten brukar bjudas in till informationsmöten. 
 

6.6.2 Öppet hus 
Öppet hus är en strategi som använts i Nässjö, Vetlanda och Värnamo kommun vid etableringen av 
åtminstone några av deras HVB-hem.  
     Eklund berättar att när de öppnade sitt första boende 2012 valde de att ha ett öppet hus. Detta för att 
invandrare inte var vanligt i området. De valde att ha det öppna huset efter att ungdomarna flyttat in för 
att skapa ett möte bland alla inblandade och motverka eventuella fördomar. Eklund förklarar: 

Vid första boendet där gjorde vi det informellt det hela och vi har informerat våra grannar, 
bjudit in för öppet hus och de har varit med och diskuterat och sådant där. Det har varit väldigt 
bra och mycket uppskattat av alla som var inblandade, både grannar och de som var där och 
man fick se och ställa frågor och prata med ungdomarna.  

Eklund menar att det är bra med öppet hus för både dem som är positiva och negativa till verksamheten. 
Hen anser det är bra att få ut sin frustration och sina tankar men även för dem som är positiva att få en 
möjlighet att träffa ungdomarna och kanske kunna hjälpa till. Vid öppet hus påstår Eklund att det 
viktigaste är mötet med ungdomarna för att se att de faktiskt är vanliga människor. Många har kanske 
fördomar och tror bland annat att det handlar om problembaserade killar. Mötet med personalen kan 
också vara viktigt där personalen får möjlighet att visa upp vilka de är som kommer jobba där. Vidare är 
det viktigt att få se hemmet, att det är ett vanligt hem där ungdomarna inte sitter fastkedjade som en del 
personer har trott. De informerar bland annat om vad ensamkommande barn är och hur allmänheten 
kan hjälpa till med mera.  
     Vid några öppningstillfällen i Vetlanda kommun har grannar bjudits in till öppet hus genom lappar i 
brevlådan en vecka innan öppning. Verksamhetsansvariga har känt att det har varit meningsfullt med 
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öppet hus då det getts tillfälle att mötas och lyssna på vad det är grannarna är oroliga för. Vid deras 
första öppna hus berättar Zetterlund:  

Då kom det ett litet gäng och hälsade på, det var väldigt roligt, då fick vi liksom skapa kontakt 
och många, en del tanter som bodde mitt emot kom med sina rullatorer och var jätte rädda, 
måste vi ha våra persienner nedrullade nu och sådär. 

Det var dock inte enbart oroliga tanter som dök upp. Det fanns till exempel även någon på gatan som 
kom med en blomma och hälsade välkomna till deras kvarter. 
    Zetterlund berättar att de även hade öppet hus vid etablering av ett annat HVB-hem. Det var i ett 
ganska stort hus med flera lägenheter där de skulle ta över några kontor som byggdes om för deras 
räkning. I efterhand inser Zetterlund att de kanske gjorde misstaget att varken de eller hyresvärden från 
början informerade om vad det var som skulle hända. Det slutade med att några i huset sa upp sitt 
hyreskontrakt och flyttade därifrån. Däremot kan inte Zetterlund säga vad som gjorde vad men anser 
hur som helst att de tillsammans med hyresvärden kunde ha agerat annorlunda i ett tidigare stadium.  
     Johansson berättar att det var planerat att bjuda in grannarna till en öppen dag vid öppningen av ett 
av deras boenden. Den öppna dagen skulle ha varit innan ungdomarna kom men ställdes in på grund av 
att säkerhetsansvarig i kommunen inte tyckte det var lämpligt. Ingen av respondenterna var anställda 
vid detta tillfälle men Johansson framför vad hen hört: 

Jag antar att man informerade grannarna och sen när det var färdigt bjöd man in till en öppen 
dag innan ungdomarna kom men då dök det upp någonting som gjorde att säkerhetsansvarig 
i kommunen inte tyckte det var lämpligt. Jag tror det handlade om att politikerna skulle gå 
dit och titta också, eller ja, någonting var det i alla fall. Det blev inställt så det blev aldrig 
någonting av det då. 

I och med att varken Johansson eller Törnqvist jobbade i Gislaved kommun under den tiden kan ingen 
kommentera situationen närmare.  
 

6.7 Lägre informationsprofil 
Med lägre profil i denna studie menas att lite information gått ut i tidningen, via kommunens hemsida, 
via informationslapp i brevlådan, radio eller att det inte gjorts någonting.  
     Vid flertalet etableringar har de flesta respondenterna ansett att det inte funnits något behov att 
informera. Exempelvis berättar Eklund och Welander att ett antal boenden är förlagda på landet utan 
grannar i närheten. Andra boenden finns närmre grannområden men fortfarande inte i direkt 
anslutning. Zetterlund nämner till exempel att de hyr lokaler från en folkhögskola och ett gammalt 
äldreboende. I dessa fall har de nöjt sig med att informera folkhögskolans personal, respektive de andra 
verksamheterna i det gamla äldreboendet. Dessa bjöds dessutom in till ett litet öppet hus. 
      Eklund har även bedömt att det inte funnits något behov att informera vid öppningen av deras 
lägenheter som ligger i invandrartäta områden eller där det redan finns mycket ungdomar. I de fallen 
informerades ägaren till lägenheterna och de närmsta grannarna. Inför öppningen av sitt kommande 
boende som är en villa i ett område med svenskfödda har Eklund inte riktigt bestämt sig för hur de ska 
gå till väga. Hen har tankar om att åtminstone gå ut med informationsblad om att de kommer flytta dit.  
     Vid öppning av några andra boenden berättar exempelvis Johansson att verksamheten nöjt sig med 
att dela ut en lapp med information i grannskapets brevlådor. Orsaken kan ha berott på att de inte haft 
tid till att ha något informationsmöte eller öppet hus men ändå önskat gå ut med lite information. 
     Nedan följer några citat ifrån de kommuner som valt att inte vara så aktiva med att informera. 
Rosander förklarar: 

Våra boenden ligger inte i direkt anslutning till andra lägenheter och därför har vi inte tyckt 
det var nödvändigt. 

Samuelsson berättar: 

Vi har väl informerat lite grann genom tidningarna och skrivit och så men vi har inte haft 
några sådana här öppna möten eller så och jag vet inte. Det kanske är lite magkänsla att det 
är ju en kommunal verksamhet och den måste vara någonstans.  

Samuelsson berättar att de inte var så aktiva med att gå ut med information om etableringen av sina 
HVB-hem och tycker att det fungerat bra. Dock påpekar Samuelsson att situationen är annorlunda idag 
och att de kanske skulle tänka en extra gång hur de skulle göra vid etablering av ett nytt boende. Hen 
ångrar dock inte sitt tillvägagångssätt. Generellt anser Samuelsson att kommunens invånare är väldigt 
vänliga och positiva till nyanlända och förväntade sig därmed inga direkta reaktioner. Detta har också 
bekräftats genom ett stort engagemang från föreningar.  
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     Karlsson berättar att det i deras fall har handlat om resurser och säger: 

Hade man haft resurser och tid och sådant, då hade man ju gått ut och informerat i början, 
lite mer om boendet som är på gång att byggas och sen kom den här explosionen liksom. Då 
hade man ju gått ut och gjort hemsidan med en gång. Hemsidan kom ju till jättesent och 
informerat kontinuerligt, kanske prognoser och vad det innebär för Habo och praktiskt här i 
kommunen. 

Karlsson berättar att kommunen använder sig av bland annat kommunens hemsida, Facebooksida och 
tidningar för att gå ut med information om verksamheten. Det skrevs inget i början men det har börjat 
uppdaterats lite mer. Numer redovisas exempelvis hur de ligger till i planeringen av boenden. Hen 
menar att hade det funnits mer resurser hade de kunnat sprida information genom fler källor. Exempel 
på det är: reklamannonser och fortlöpande informationstexter i lokaltidningen. För att få invånarna lite 
mer involverade så tycker Karlsson att det kunde vara en bra idé att anordna informationsträffar eller 
en studiecirkel.   
     Fredriksson förklarar att det finns sekretess kring hemmen: 

Man har ju sekretess på sådant här innan [...] När det blir officiellt så är det officiellt men 
innan kan vi inte gå ut. Vi pratar ju inte om det [...] inte ens med mina kollegor som inte jobbar 
med detta område vet var det ska startas ett. Personalen fick inte reda på var det var innan 
just på grund av sekretess och på grund av risk att det kan vara folk som inte sympatiserar på 
samma sätt som vi. [...] Men visst efter att det blir officiellt skulle man kunna gått ut till 
grannar och meddelat på ett schysst sätt, det har jag inte ens tänkt på. 

Utöver vad ovanstående citat säger så ansåg Fredriksson att på ett av deras boende fanns inte behovet 
av information på grund av att det tidigare varit ett behandlingshem. Därför var det inget nytt för 
villaområdet, mer än att det var en ny målgrupp.  
     Ytterligare en anledning har handlat om att Fredriksson har känt oro för bränder och sabotage. Dock 
förväntade sig hen inga direkta reaktioner ifrån grannområdet men är medveten om att det finns de som 
inte tycker verksamheten är säker. Fredriksson menar att folk kan komma långt ifrån när det börjar 
spekuleras. På ett boende hanterades den oron genom att låta Securitas cirkulera i området innan 
öppning. Det boendet kändes extra utsatt i och med att byggarbetare befann sig i området under tiden 
innan öppning och det lätt kunde börja spekuleras. 
 

6.7.1 Information läcker ut 
Överlag är det ovanligt att ett boende öppnas utan att någon vet om det på grund av olika anledningar. 
Welander säger: “på något sätt verkar det som att det alltid kommer ut, det är ju det som är lite mystiskt 
faktiskt”. Även Johansson håller med om att ryktet alltid går först. Dock anser exempelvis Blomberg att 
de själva oftast hunnit ut med information, så det råder lite delade åsikter om hur snabbt ryktet går. Det 
är inte ovanligt att information läcker ut genom tidningarna. Vidare börjar rykten spridas så fort det 
börjar hända saker i framförallt små samhällen. Fredriksson illustrerar det på följande vis: 

I en liten håla spekuleras det alltid och folk undrar om det kan vara det eller det, sen om jag 
har varit och tittat i någon byggnad och någon ser mig med min chef så sprider sig rykten. 

Molander ger uttryck för liknande erfarenhet och berättar: 

När det slinker ut är det ofta en privat aktör som har kommit i vägen liksom, men sen är det 
klart att det här är en sådan liten kommun. Det är ju alltid någon som känner någon och min 
granne jobbar där liksom och det pratas och såhär.  

Utöver vad som uttrycks av Molander har Zetterlund erfarit att grannarna fått yttra sig i 
byggnadsprocessen. Då har information kommit ut genom dem som hanterar bygglovet.        
     Dessutom tror Göransson att i deras fall vid ett av boendena så har det funnits många hantverkare i 
området och menar att de har ju ingen tystnadsplikt. 
     Det framkommer att vissa respondenter kan känna sig lite oroliga över att information läcker ut på 
grund av de sabotage och bränder som varit och att detsamma ska hända dem. Zetterlund berättar till 
exempel om deras situation, där information gick ut i tidningen till allmänheten genom grannarna, 
angående verksamhetens nybyggnation. Zetterlund tycker det känns extra oroligt i och med att det är 
en lång process innan det är färdigt. Göransson menar att den största utmaningen många gånger faktiskt 
är att vara ute i tid och informera och vara öppen med sin verksamhet och låta folket tycka till. Det är 
någonting som också Zetterlund instämmer i: 
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Det är en utmaning att veta när man ska informera och liksom ska jag som 
verksamhetsansvarig informera? Ska politikerna som tänker och fattar beslut informera eller 
är det bostadsbolaget som ska informera?  

Samuelsson berättar om en situation där lokaltidningen stoppades från att gå ut med information. De 
hade fått tag i ett protokoll där det stod var boendet skulle öppnas. Samuelsson ville inte att det skulle 
publiceras innan öppning och bad därför dem vänta, vilket de lyssnade på. Samuelsson tyckte det kändes 
onödigt att gå ut i media med vart boendet skulle placeras innan öppning även om de upplever att de är 
väl mottagna av samhället. 
 

6.8 Samhällsengagemang  
Samtliga respondenter berättar att de märkt av ett engagemang från samhället på olika sätt. Det är 
vanligt att kyrkor och andra föreningar engagerar sig och vill göra någonting för ungdomarna. Blomberg 
tycker det är helt fantastiskt att individengagemanget finns i även en stor stad som Jönköping. Det hade 
inte varit troligt att kommunen klarat mottagandet så bra om inte civilsamhället ställt upp och bidragit. 
Blomberg tycker att kommuninvånarna ska känna stolthet. Vidare nämner Eklund exempelvis att i 
början vid etableringen av deras första boende så samlade kyrkor in pengar. Medlemmarna tog med sig 
pojkarna och köpte bland annat kläder åt dem. Några av deras pojkar har även följt med på en del av 
kyrkans aktiviteter under sommaren, som till exempel scoutläger. Jönsson berättar att de blivit inbjudna 
till olika grupper som har velat hitta på aktiviteter tillsammans. Dessutom har de fått tillgång till en 
kyrka där killarna kan spela biljard. Ungdomarna har även blivit inbjudna av kyrkan på fika och de har 
pratat om att grilla tillsammans. Dock kan flertalet respondenter känna av att höstens engagemang 
börjat avta. Angående det berättar Almgren:  

Jag tror det börjar bli lite social trötthet kring flyktingfrågan. Förra året var det väldigt hett. 
Nu är det lite svårare att få människor att engagera sig. Det blir lite trötthet runt det.  

Almgren märkte till exempel av ett stort engagemang under hösten 2015. Detta genom att folk hörde av 
sig och ville ställa upp och ta emot ensamkommande barn. Dock var det svårt för socialtjänsten att hinna 
med att handlägga alla eventuella familjehemsansökningar. Intresset hann svalna då processen var lång, 
som snabbast fick familjerna besked efter två månader. Även Blomberg kan känna av att det idag finns 
ett tuffare motstånd mot att ha ett HVB-hem för ensamkommande barn i sin närhet. Enligt ett antal 
respondenter kan eventuellt media ha påverkat den inställningen. Blomberg menar ändå att det varit 
väldigt lite motstånd med tanke på alla hem som öppnats. 
     Samuelsson menar också att acceptansen mot den här verksamheten inte är densamma idag om det 
skulle bli bråk eller konflikter. Därför är verksamheten noggrann med att ha bra kontakt med föreningar 
och ber dem höra av sig på en gång om det skulle bli några problem med pojkarna. Dock hör de oftast 
inte av sig men det har hänt. Samuelsson illustrerar detta på följande sätt: 

Vi har fått lite klagomål, att det kanske vart lite dålig ordning på gymmet. De kan vara 
högljudda, att de inte lägger hantlarna på rätt ställe och lite sådan irritation har vi fått in. Då 
försöker vi liksom ta tag i det och följa med och visa, tänk på detta, det är noga att ni sköter 
det här. Ni representerar både er själva och dem andra på boendet.  

Flertalet respondenter berättar att personalen brukar vara med de första gångerna på olika aktiviteter. 
De vill bemöta föreningarnas engagemang genom att ställa upp och hjälpa till. Samuelsson säger: 

Sen försöker vi också vara lite hjälpsamma med det här med skjuts att man på nått sätt kan 
ge tillbaka lite [...] mot föreningarna. Vi hjälper till att skjutsa vid en del bortamatcher och då 
har vi en minibuss, så då kan vi ta med fler. Vi försöker tänka så.  

Dessa exempel visar att verksamheterna försöker vara behjälpliga och försöker motverka onödig 

frustration. 

     Vidare berättar många respondenter att ungdomarna är väldigt trevliga, vilket uppskattas hos 
framförallt de äldre. Eklund har fått mycket positiv respons ifrån äldre som har kommit till boendet och 
pratat med personalen och berättat om vilka fina och artiga killar de har. De äldre har exempelvis 
berättat om när de stiger på bussen och blir erbjudna en sittplats, vilket de äldre damerna och herrarna 
uppskattar. Eklund återberättar: 

Så fort man går in där så ser man att det är de ungdomarna som sitter där och så ser dem att 
jag är en äldre dam eller äldre man. Då brukar de alltid liksom resa sig och erbjuda platsen.  

Vidare nämner Eklund att deras ungdomar som har jobbat på äldreboenden har gett ett positivt intryck. 
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Våra killar som har jobbat i olika äldreboenden och så där har också fått mycket positiv 
feedback att de har gjort väldigt bra jobb och att de är väldigt charmiga, snälla och trevliga 
killar. Det har ju sänt mycket fina signaler utåt.  

Många av respondenterna berättar att ungdomarna kommer ifrån samhällen där det visas stor respekt 
mot äldre. Jönsson tror det kan vara en anledning till att det för dem har fungerat så pass bra som det 
gjort att beblanda de äldre och ungdomarna i ett och samma hus. 
 

6.9 Oroliga grannar 

Överlag går det att se att placeringen av HVB-hemmen påverkar reaktionerna ifrån närområdet. Störst 
oro har uppstått när verksamheterna har etablerats i samma hus som äldreboenden. Diskussioner har 
uppstått och folk har reagerat på att de använder de äldres lokaler och att pengar läggs på de 
ensamkommande barnen och inte samhället i det hela. 
     Även andra placeringar i samhället har påverkat närområdets reaktioner. Almgren berättar till 
exempel om ett boende som öppnades vid en vårdcentral och ambulansavdelning. Invånarna var oroliga 
över att det skulle bli stökigt och att ambulanssjukvårdarna inte skulle kunna sova men det var inget 
som skedde. Vidare fick Molander uppleva att befolkningen blev orolig över att flera verksamheter 
öppnade i samma område. Grannarna blev oroliga över att det skulle samlas en för stor organisation på 
en och samma plats. Dock har det visat sig gå bra. 
     Minst oro har väckts vid hemmen placerade långt ut på landet. Dessutom påstår Molander att de inte 
fått några reaktioner på det boende de öppnade som tidigare var ett missbrukarhem. Molander tror det 
delvis beror på att invånarna tänkte att det inte kunde blir värre. Jönsson berättar att i deras fall har den 
största oron handlat om att ungdomarna skulle åka skolbuss tillsammans med de yngre skolbarnen. 
Personalen bemötte oron genom att åka med ungdomarna till skolan de första veckorna. Barnen fick ett 
ansikte på killarna och såg det snart som inte något märkvärdigt. Göransson menar att oron oftast 
försvinner om verksamheten visar att de tar deras oro på allvar. Efter ett tag började de svenska barnen 
ta kontakt med ungdomarna och frågade vart de kom ifrån och så vidare.  
     Johansson nämner att de vid två tillfällen stött på motstånd i form av överklaganden av etableringen 
av boenden. Vid ett tillfälle så var det en granne som valde att överklaga vid öppningen. Däremot så kom 
han senare tillbaka och sa att det varit hur lugnt som helst och att han inte haft några problem. 
Överklagan har även skett vid ett annat boende där den tänkta verksamheten ligger kant i kant med en 
tomt. Johansson beskriver situationen: 

Det skulle ha dragit igång ett andra boende här i januari men på grund av att grannarna har 
överklagat så har byggnadsnämnden sett över och begärt in kompletteringar och liknande [...] 
Där har det väl varit lite fler som har varit negativa.  

På grund av att överklagan uppstod har processen dragit ut över tid. I flera av kommunerna togs det upp 
att det ibland är svårt för invånarna att skilja på asylboenden och HVB-hem för ensamkommande barn. 
Detta skapar ofta en större oro då invånarna förväntar sig en större anläggning. Zetterlund tror också 
mycket oro skapas av att invånarna tänker på ett traditionellt HVB-hem, där ungdomar har problem 
med till exempel droger eller kriminalitet. 
     Några respondenter nämner att det i samhället finns en rädsla för kommunernas ekonomiska 
resurser, minskade arbetstillfällen och bostäder. Karlsson säger såhär gällande den punkten:  

Det är det vi måste sköta oavsett vad Andersson och Pettersson tycker [...] Jag förstår ju 
reaktionerna också, visst gör jag det och undringarna de har [...] för man är ju rätt ovan att 
hantera en sådan här situation. En massa frågetecken om hur blir det nu och våra jobb och 
bostäder och resurserna. Nu kostar det mer pengar och nu får vi ingen pension och allt vad 
det nu är i alla led, så det är massa frågetecken. Men som sagt vad, det är regeringen som har 
sagt det här och då får vi utföra det bara. 

Karlsson menar att kommunerna inte har något val oavsett de klagomål de får in ifrån närområdet. 
Karlssons uppgift är att ta hand om verksamheten på bästa sätt. Även Zetterlund upplever att en stor 
oro handlar om det ekonomiska, som vid till exempel den nybyggnation som det tidigare nämnts om. 
Zetterlund tror oron främst handlar om hur det egna husets värde kommer förändras vid en eventuell 
försäljning. Hen kan ha förståelse för detta, då det är skillnad att äga ett hus och endast hyra en lägenhet 
som är smidigare att flytta ifrån.  
     Som tidigare nämnts brukar Almgren berätta att de alltid kan höra av sig till de verksamhetsansvariga 
om sin oro. Det har också en del gjort. Hen har märkt att många av de invånare som hör av sig inte är 
kritiska mot själva verksamheten utan oron handlar om framtiden. Då hjälper Almgren till med att 
förklara skillnaden. Invånarna är kritiska mot den politiska delen av invandringen. De opponerar sig 
inte emot att samhället måste ta hand om de barn som redan kommit hit. Målet är att alla samtal ska 
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avslutas med en god relation mellan ansvariga och invånaren. Almgren har märkt att många av de som 
ringer förväntar sig en debatt och blir lita paffa då de möts med bekräftelse. Hen illustrerar det på 
följande vis: 

Folk sitter och laddar som fasen och sen ringer de mig och jag säger, klart jag fattar att du är 
orolig, det är inte konstigt. Bekräftar man folk, jamen det är klart du är orolig, du har säkert 
barn hemma och hur ska det gå med skolan och lärare, det förstår ju jag. Då känner de sig 
bekräftade och då kan man också diskutera om vad tänker du om att vi nu har 40 barn?  Men 
det är klart att vi ska ta hand om dem på ett bra sätt, de har ju kommit hit. Så man får vara 
lite smart där och målet med det är ju att alla samtal man får ska generera goda relationer. 

Almgrens mål är att skapa goda och förtroendefulla relationer oavsett om det är en Sverigedemokrat 
eller vem det än kan vara. Genom att skapa goda relationer med samhället blir det lättare att integrera 
sin målgrupp men detta är inte alltid enkelt menar Almgren:  

Sen ibland får man ta ett djupt andetag då det ringer en jobbig jäkel. Det är inte så att man är 
någon övermänniska som inte tycker att människor är jobbiga. Ändå är det viktigt att även de 
jobbigaste blir schysst bemötta, att bli bekräftade i sin oro och i sina lustiga frågor. Att de får 
tydliga svar. För det har vi nytta av sen.  

Även Zetterlund håller med om att det inte alltid är roligt att ta dessa samtal. Almgren berättar också att 
de haft mycket besök på sina HVB-hem. De har tagit tillfällen i akt och bjudit in föräldrarna till de 
svenska pojkarna som besöker boendet. De hoppas på att besökarna ska få en inblick i vad verksamheten 
handlar om och hoppas vidare på att skapa goda kontakter. Almgren har varit tydlig med att de svenska 
ungdomarna får komma dit och hälsa på.  
     Vidare berättar Molander att de blev väl mottagna då de arrangerade ett öppet hus vid deras första 
boende. Grannarna kom med presenter och godis. Dock kom även Svenskarnas parti på invigningen och 
de gick omkring och filmade. Detta väckte funderingar om vad de ville och vad de tänkte göra med 
filmen. Molander berättar: 

Om de ville visa på att här kommer ungdomar hit och tar pengar och har den värsta lyxen men 
det är verkligen inget lyxboende utan dem har liksom standard [...] Då var taktiken, vi bara 
fångade in dem och sa att kom in, ät en korv till, gå ett varv till så att de var rätt obekväma till 
slut.  

Molander såg ingenting av filmen efteråt. De största reaktionerna de stötte på var några klistermärken 
med rasistiska slagord. Dock några år senare, sommaren 2015 utsattes ett av deras boenden för en 
anlagd brand. Det resulterade i att de hade Securitas cirkulerandes även efter öppning på grund av att 
ungdomarna är en extra utsatt grupp. Idag har de även kameraövervakning på utsidan av det boendet, 
vilket de fick tillåtelse för av Länsstyrelsen. 
     Almgren och Eklund försöker förmedla den feedback som kommer in från samhället till sina 
ungdomar. De anser att det är viktigt att diskutera med pojkarna om de eventuella problem som uppstår. 
Almgren berättar också för ungdomarna att det finns folk som håller extra koll på dem och ringer till 
verksamheten om de inte sköter sig. Hen menar att de inte berättar det för att vara elaka utan för att ge 
dem en chans att lyckas bättre i Sverige. Det är därför viktigt att förmedla till de ensamkommande 
ungdomarna att de kommer få det tuffare än svenska ungdomar och av den orsaken är det extra viktigt 
att de sköter sig. Ungdomarna behöver vara noggranna med att vara artiga, ärliga, komma i tid, uppföra 
sig om de går ute sent om kvällarna med mera. Eklund menar också att det är viktigt att personalen 
tänker på hur de beter sig så de till exempel inte gasar in framför hemmet och skapar massa oljud. 
 

6.10 Förväntade reaktioner och hur det blev 

Det framkommer att flertalet respondenter under hösten 2015 kände större oro över vilka reaktioner de 
skulle mötas av, än vad de tidigare gjort. På grund av den bild som speglats i media och det tuffare 
samhällsklimatet framkommer det att några respondenter räknat med fler negativa reaktioner. En del 
hade förväntat sig diskussioner, klagomål och irritation från grannområdet. Fredriksson kände däremot 
inget direkt hot ifrån grannarna men var lite orolig över att motståndare skulle komma längre ifrån. 
Samuelsson var inte heller direkt orolig utan menar på att kommunen överlag är positiva till invandrare. 
I flertalet kommuner framkommer det ändå att säkerhetstänket ökat inom verksamheten då risken finns 
för hot, bränder och sabotage. Zetterlund beskriver: 

Vi hade ju räknat med att det kan bli några diskussioner men inte så mycket alltså, det har 
inte heller blivit så mycket. Däremot när vi nu tänker på att starta, då tänker man på det. Det 
har ju blivit så mycket på media också, så nu tänker vi lite mer på det faktiskt, än vad vi gjorde 
innan.  
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Zetterlund förstår att invånare i kommunen kan bli oroliga över att ett HVB-hem ska öppnas i 
grannområdet. Framförallt på grund av att det finns så mycket fördomar om verksamheten och att de 
inte känner till arbetet. Vidare kanske personerna inte känner någon invandrare sen innan och vet bara 
det de sätt och hört från andra. Zetterlund säger att personalen blir glada när de som bor runtomkring 
kommer fram och hälsar och pratar med dem och försöker förstå. Hen påpekar också att det är 
förståeligt att det finns dem som inte alls tycker om att HVB-hemmen öppnat. Överlag känner flertalet 
respondenter att de mötts av de motsatta reaktionerna än de hade förväntat sig. Almgren berättar: 

Jag tänkte mycket på säkerhetsplaner i hot och våldssituationer [...] Vi var ganska förberedda 
på att det skulle bli mycket mer men det som blev var istället större engagemang. Folk ville 
bjuda på grillkvällar, välkomna, och ha välkomstfester. Folk hade nästan problem med att 
göra av sig med sitt engagemang.  

Många respondenter tillsammans med Almgren har varit positivt överraskade över allt engagemang de 
mött från civilsamhället. 
 

6.11 Sammanfattning  
Hösten 2015 bidrog till att det inte längre var frivilligt för kommunerna att ta emot ensamkommande 
barn. Respondenterna upplevde att de största utmaningarna var att få tag i lämpliga lokaler och 
kompetent personal. Detta innebar att de behövde sänka kraven på den personal de anställde. På grund 
av brist på lokaler bidrog det ibland till att verksamheterna flyttade in i olika sorters temporära lokaler, 
så som kontor, vandrarhem och gymnastiksalar. Trots utmaningen att finna lokaler är respondenterna 
generellt nöjda med de lokaler de fått tag i. Det är tydligt att önskemålet är att finna lokaler centralt där 
ungdomarna har möjlighet att ta sig runt själva. Under hösten 2015 pågick mycket parallellt arbete där 
det handlade om att få allting att fungera rent praktiskt. Flertalet respondenter upplevde att de behövde 
lämna lite av sitt kvalitativa arbete och istället arbeta utefter kvantitet. Vidare lyfter flertalet 
respondenter att samhällsklimatet mot verksamheten blivit hårdare, vilket försvårar 
integrationsarbetet. Dessutom känner respondenterna en större oro för bränder och annat sabotage mot 
boendena. Det har bidragit till att vissa verksamheter är lite försiktiga med att gå ut med information i 
förväg. Sammantaget är det en kommun som drabbats av en anlagd brand men övriga respondenter 
nämner inte om några större sabotage.      
     Resultat visar att vid öppning av nya HVB-hem för ensamkommande barn har vissa kommuner valt 
att informera närområdet, medan andra kommuner valt att inte göra det. Det har även sett olika ut inom 
samma kommun, beroende på vilket boende. Resonemanget kring val av informationsstrategi skiljer sig 
delvis på grund av hur förutsättningarna ser ut i den enskilde kommunen, tidpunkt, område, lokal, 
behov och så vidare. Det framkommer att strategin generellt anpassas utifrån situation.  
     Sammanfattningsvis har fyra av kommunerna vid alla sina boenden valt att hålla en lägre profil. Även 
de flesta andra kommuner har vid något eller några tillfällen valt detsamma. Olika orsaker ligger bakom 
varför verksamheterna valt att hålla en lägre profil. Det kan till exempel bero på att de ansett att behovet 
inte funnits på grund av olika anledningar,  som då det inte finns några grannar i närheten att informera 
eller att hemmet ligger i ett redan invandrartätt område. Ytterligare en anledning beror på att det inte 
fanns tid att informera under hösten 2015.  
    Sju av respondenterna nämner att de vid något tillfälle informerat närområdet via informationsmöte 
eller öppet hus. Flertalet av respondenterna berättar att det för dem har varit viktigt att bemöta den oro 
som finns ute i samhället. De anser det är viktigt att bjuda in allmänheten för att kunna informera om 
verksamhetens arbete och att det ges tillfälle för invånarna att ställa frågor. Förhoppningen är att skapa 
goda relationer och förhoppningsvis minska eller förebygga eventuella fördomar. På nästa sida följer två 
informationstabeller. Tabell 1 visar respektive kommuns informationsprofil. Tabell 2 visar vilken 
informationsstrategi de kommunerna med hög informationsprofil använt sig av. I vissa fall har 
kommunerna använt sig av flera profiler och strategier. 
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Tabell 1: Informationsprofil 
 

Kommun Högre informationsprofil Lägre informationsprofil 

Aneby  X 
Eksjö  X 
Gislaved X X 
Gnosjö X X 
Habo  X 
Jönköping X X 
Nässjö X X 
Sävsjö  X 
Vaggeryd X  
Vetlanda X X 
Värnamo X  

 
Tabell 2: Val av informationsstrategier 
 

Kommun Informationsmöten Öppet hus 

Gislaved X  
Gnosjö X  
Jönköping X  
Nässjö  X 
Vaggeryd X  
Vetlanda X X 
Värnamo X X 

      
Många respondenter upplever att de mötts av mycket positiv respons från samhället genom framförallt 
kyrkor och föreningar som erbjuder läxhjälp, språkcafé, fotbollsträningar med mera. Därefter är de mest 
förekommande reaktionerna oro och rädsla. Oron kan gälla frågor om hur många ensamkommande 
barn kommunen kommer ta emot och om ekonomin kommer hålla om det fortsätter. Det vanligaste är 
att oron visar sig genom att invånarna hör av sig till respondenterna via e-post, brev och telefonsamtal. 
Oron har också visat sig genom skriverier i tidningarna och i sociala medier. De flesta respondenter 
menar att det bästa sättet att bemöta den oro som finns bland grannar, är det personliga mötet och 
lyssna in vad oron handlar om. 
 
 

7 Diskussion  

I denna del kommer studiens resultat analyseras och diskuteras, där kopplingar görs till teoretiska 
begrepp och tidigare forskning. Störst fokus ligger på frågeställningarna två och tre men diskussionerna 
har kopplingar till frågeställning ett. Det är viktigt att ha i åtanke att alla de utmaningar som HVB-
hemmens verksamhet för ensamkommande barn ställdes inför under hösten 2015 på ett eller annat sätt 
påverkat verksamheternas val av informationsstrategi och de reaktioner som uppstått i samhället. 
 

7.1 En rad olika informationsstrategier   
Resultatet av studien visar att de utmaningar som kommunerna ställdes inför hösten 2015 till viss del 
påverkade informationsstrategierna. Några respondenter nämner till exempel att det saknades både tid 
och resurser för att informera under hösten. Det resulterade till exempel i att information skrevs på 
hemsidan först efteråt. Studien visar även att en utmaning under hösten 2015 var att få tag i lokaler och 
här finns kopplingar mellan placeringen av HVB-hemmet och verksamhetens val av 
informationsstrategi. Verksamhetsansvariga har genom resonemang kommit fram till att det inte alltid 
finns ett behov att informera. Respondenterna har till exempel berättat att de ansåg att det inte fanns 
ett behov att informera då det inte förekommit grannar i närheten. Detta vare sig hemmet varit placerat 
centralt eller på landsbygden. Det berättas även att information inte gått ut då HVB-hem öppnat i 
invandrartätt område. En koppling angående det resonemanget kan dras till Cameron och Crews (2006) 
studie som visar att samhällen med en mer heterogen befolkning, var mer accepterande inför 
etablerandet av sociala verksamheter än ett homogent samhälle. 
    Dessutom framkommer det att det hårda samhällsklimatet som ökade under hösten 2015 bidragit till 
att vissa respondenter håller en lägre informationsprofil. Respondenterna känner en oro över den 
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mediabild som byggts upp med bränder och sabotage mot HVB-hemmens verksamheter. Därför är det 
inte alltid en självklarhet att de informerar innan öppning. Det är en liknande orsak som också 
framfördes i Piats (2000) studie. I hennes studie framgick det att verksamheterna inte informerade 
närområdet på grund av att de ansåg att information kunde bidra till blockering av hemmen. 
    I Borell och Gerdners (2003) studie visar resultatet att det vanligaste är att verksamheterna sprider 
någon form av information. Det framkommer även i denna studie då merparten av respondenterna, sju 
av elva, valt att mer aktivt gå ut med information till närområdet angående etableringen av sin 
verksamhet. Deras val av informationsstrategier och ståndpunkter bakom, visar att de använt sig av 
metoden samverkansansatsen i enlighet med Borell och Gerdner (2001).  Det är till exempel tydligt då 
de sju respondenterna hävdar att det är viktigt att skapa goda kontakter med närområdet och därför har 
valt att bjuda in till informationsmöten eller öppet hus. Respondenterna uppger att det för dem har varit 
viktigt att berätta om verksamhetens arbete. De menar också att det har varit viktigt att lyssna på den 
oro som finns och inte nonchalera de frågor och påståenden som kommer upp. Vissa passar även på att 
berätta om vilka möjligheter det finns att hjälpa till. Det framkommer att det personliga mötet är viktigt 
där båda parter får möjlighet att framföra sina åsikter, vilket är ett argument som är särskilt tydligt i 
samverkansansatsen. Förhoppningsvis bidrar det till att fördomar motverkas bland dem som är kritiska 
mot verksamheten vilket också framkommer i samverkansansatsen. Genom att förebygga fördomar 
arbetas det även med integrationen. 
    De fyra resterande respondenterna valde att inte vara så aktiva med att informera närområdet vid 
någon av sina etableringar. Det finns yttringar bland respondenterna som talar för att de kan kopplas 
till den andra metoden, den autonoma ansatsen (Borell & Gerdner, 2001). Metoden har sin 
utgångspunkt i att alla har rätt att bo var de vill och inte ska behöva be någon om tillåtelse för det. Det 
är en synpunkt som också framkommer i studien. En respondent berättar till exempel att hen gått på 
magkänslan och ansett att det är en kommunal verksamhet som måste vara någonstans.  
     Ingen av respondenterna framförde däremot att de inte valde att informera på grund av de trodde det 
skulle bli mer protester eller utanförskap, vilket är starka argument inom den autonoma ansatsen. 
Respondenternas uttalanden tyder på andra orsaker som till exempel att det inte fanns något behov då 
hemmen ligger centralt. Dessutom framfördes det att det inte fanns tid för någon informationsspridning 
innan etableringen under hösten 2015. Dock berättas det att information i efterhand gått ut i tidningar 
och andra sociala medier. Det påtalades även att det finns sekretess för HVB-hem verksamhet innan 
öppning. 
     De flesta respondenter upplever att information läcker ut då det snabbt börjar pratas när något nytt 
är på gång. Dock upplever inte alla att så är fallet. En orsak till detta skulle kunna vara att 
etableringsprocessen under hösten 2015 ibland gick så fort att vare sig media eller andra rykten hann 
med. I en kommun öppnade ett nytt HVB-hem i genomsnitt var tredje vecka under ett halvår. Borell och 
Gerdner (2001) talar om att det för verksamhetsansvariga är viktigt att ha i åtanke att information om 
en etablering kan läcka ut genom annan källa. De syftar på att protesterna kan bli ännu kraftfullare då 
de känner att verksamsansvariga försökt hemlighålla etablerandet. Det var något som visades i både 
Grillos (2005) och Hubbards (2005) studier där protester tog form i demonstrationer och möten. I 
Grillos (2005) studie så beslutades det efter en namninsamling av invånarna att lägga ned planerna på 
det tänkta asylboendet. Ingen av respondenterna i denna studie som upplevt att information läckt ut har 
mötts av liknande protester som i Grillos (2005) och Hubbards (2005) studier och inga protester har 
hindrat planerna för en etablering. Däremot har några respondenter upplevt överklagan mot de tänkta 
hemmen. Det har även framkommit att grannar gått ut i tidningen och varit irriterade över att de inte 
blivit tillfrågade om etableringen av ett kommande HVB-hem. Dessutom har en respondent varit med 
om att grannar sagt upp sina hyreskontrakt vid etablering av ett HVB-hem i en större byggnad, vilket 
hen anar berodde på att de gick ut med information för sent. Att respondenterna i denna studie inte 
erfarit lika kraftfulla reaktioner som uppkom i Grillos (2005) och Hubbards (2005) studier kan bero på 
att deras studier behandlade asylboenden. Det är vanligare att det bor fler personer på asylboenden i 
förhållande till ett HVB-hem, vilket kan framkalla kraftigare reaktioner enligt Dear (1992). Dessutom är 
Grillos (2005) och Hubbards (2005) studier gjorda i England, där mottagandet av invandrare skiljer sig 
från mottagandet i Sverige. 
 

7.2 Att möta positiv respons samt hot och rädslor 
Ingen av respondenterna har undkommit reaktioner i någon form. Många respondenter är positivt 
överraskade över det stora engagemanget verksamheterna mötts av. Det är ett engagemang som skiljer 
sig från andra varianter av HVB-hem verksamheter. Kyrkor och föreningar har hört av sig och undrat 
om de kan hjälpa till på något sätt. Det framkommer att många i samhället har hört av sig och velat hitta 
på aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Det nämns att civilsamhället har haft en betydande roll i 
mottagningen av de ensamkommande barnen. Det är ovanligt att finna ett liknande engagemang från 
samhället i likartade studier, vilket kan tyda på att situation under hösten 2015 var mycket speciell. 
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Respondenterna i denna studie har bemött det positiva engagemanget genom att ge tillbaka på det sätt 
som de kan. Detta genom att bland annat hjälpa till med skjuts till bortamatcher.   
     Respondenterna har dock även upplevt negativa reaktioner som främst grundar sig på oro, osäkerhet 
och rädsla. Det framkommer att mycket av oron bygger på att invånarna känner oro för vad som ska 
hända med Sverige, där invånarna är kritiska mot den politiska delen av invandringen. Eftersom 
politiken kring flyktingfrågan bevakas flitigt av svensk media och framförallt speglar en negativ bild är 
det inte förvånande att folk känner oro som bidrar till reaktioner. Liknande bakomliggande orsaker går 
att finna i Grillos (2005) och Hubbards (2005) studier där 39 procent av Englands befolkning var 
missnöjda med landets invandring- och asylpolitik.  
     En av kommunerna har varit med om en anlagd brand, vilket bidrog till att de numer har 
videoövervakning utanför ett av sina hem. Ingen av de övriga respondenterna har stött på motstånd i 
samma omfattning. Däremot har många respondenter fått ta emot negativ e-post och samtal med 
klagomål mot verksamheten. Andra exempel är äggkastning mot HVB-hemmet, insändarklagomål i 
tidningarna och klistermärken med rasistiska slagord har sats upp i grannområdet. Trots det negativa 
motstånd respondenterna mötts av så ser respondenterna det som litet jämfört med allt det positiva och 
inget som har hindrat dem. Överlag försöker respondenterna vara tillmötesgående och bemöta oron 
med respekt.  
    I Borell och Gerdners (2003) studie av grannreaktioner mot HVB-hem visas att många av de 
verksamheter som varit föremål för negativa reaktioner hanterat detta genom att på olika sätt skapa mer 
kontakt med grannar. Denna studie visar också exempel på detta genom de informationsmöten och 
öppet hus kvällar som har arrangerats inför etableringen av nya HVB-hem. En av kommunerna berättar 
också att de bjöd in de närmsta grannarna till ett informationsmöte för att bemöta en negativ 
tidningsartikel som skrivits av oroliga grannar. De verksamhetsansvariga önskade på så vis skapa bättre 
kontakt och hoppades övervinna de fördomar som fanns angående verksamheten. Dessutom framför 
respondenterna att de på olika sätt försöker mildra och ta grannarnas oro på allvar. Det berättas 
exempelvis att det kommit klagomål från gymmet som ansåg att killarna var högljudda och inte la 
hantlarna på rätt ställe. Då bemötte personalen kritiken genom att låta personal följa med och visa hur 
det går till. Därtill i en annan kommun har oro uppstått när ett gäng killar skulle åka med samma 
skolbuss som förskolebarnen. Vid detta tillfälle hanterades situationen genom att personal åkte med de 
första veckorna. Överlag är det vanligt förekommande att verksamheterna låter personal följa med de 
första gångerna vid nya fritidsaktiviteter. Dessa exempel visar att verksamheterna tar grannars oro på 
allvar och ses också som ett tillfälle att dämpa grannars oro. Vidare omnämns att även personalen måste 
tänka på hur de uppför sig för att inte skapa ytterligare irritation bland grannarna. Det är därför viktigt 
för personalen att tänka igenom sitt eget beteende. De kan exempelvis inte anlända till jobbet i full fart 
med sin bil, då det skapar dåliga rykten. Även Cameron och Crew (2006) diskuterar i sin studie att det 
är viktigt att personalen gör vad de kan för att smälta in i samhället och inte bli ett irriterande moment. 
De lät exempelvis inte personalens bilar stå parkerade på gatan. Vidare försökte de smälta in i samhället 
genom att plantera buskar med mera.   
     Analyserandet av respondenternas svar visar att HVB-hemmens placering och val av lokal har 
påverkat de reaktioner som uppstått. Störst reaktioner har uppstått när hemmen berört äldreboenden, 
vare sig det gäller samma lokaler, i närheten av eller de står tomma. Det har funnits oro bland invånarna 
över hur det ska gå att blanda unga och gamla. Dock har oron ofta lagt sig när inga problem uppstått. 
Många blir positivt överraskade över den respekt ungdomarna visar mot de äldre.  
     Studien har också pekat på att stor oro har visats när ett planerat boende ligger precis intill andra 
tomter och där grannarna fått lämna synpunkter angående bygget. Vid ett antal tillfällen har grannar 
överklagat beslutet. Minst reaktioner har varit bland de boenden som inte har några grannar i närheten. 
Dessa exempel går i enlighet med Dears (1992) argument som menar att ju närmare invånarna bor 
verksamheten desto större motstånd.  
      Dear (1992) argumenterar för att mindre samhällen ofta framkallar mer NIMBY-reaktioner än 
centralorter. Dock har inte alla respondenter i denna studie upplevt att de fått sämre respons från 
grannarna i de mindre samhällena jämfört med de centrala delarna. Vid ett tillfälle i denna studie har 
en respondent istället upplevt att det mindre samhället klappade i händerna när de kom och var glada 
över att de skulle få lite invandrare till området. Vidare har det upplevts att vissa reaktioner uppstått på 
grund av att de placerat flera verksamheter i ett och samma område. Dear (1992) menar att det kan bero 
på att grannområdet började känna en mättnad. Med mättnad menar Dear (1992) att det finns en gräns 
för hur många verksamheter ett samhälle kan acceptera.  
      Enligt Dear (1992) har olika typer av verksamheter olika acceptans. Med detta menar han till exempel 
att skolor är mer accepterande än ett fängelse. Några respondenter i denna studie framför att detta kan 
ha haft betydelse angående reaktionerna vid etableringen av några av deras HVB-hem. Respondenterna 
hävdar att de förväntade sig mindre reaktioner då de öppnade nya HVB-hem för ensamkommande barn 
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i före detta behandlings- och missbrukshem. Dessa respondenter ansåg att grannarna var vana vid 
annan social verksamhet vilket därmed kan ha påverkat acceptansen mot etableringen av dessa hem.  
     Vidare påstår Dear (1992) att ytterligare en vanlig faktor till uppkomst av NIMBY-reaktioner är 
storleken på den sociala verksamheten. I denna studie syns inga tecken på att det uppkommit fler 
reaktioner mot de hem som har fler ungdomar. Däremot upplever några av respondenterna att 
invånarna har svårt att skilja på ett HVB-hem för ensamkommande barn och ett asylboende. Därför tror 
några av respondenterna att det uppstår mer oro än nödvändigt på grund av att de förväntar sig en större 
mängd asylsökande till närområdet.     
 
 

8 Avslutning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den stora tillkomsten av ensamkommande barn och 
ungdomar under hösten 2015 påverkade HVB-hemmens verksamhet i Jönköpings län. Fokus har varit 
att se hur verksamhetsansvariga resonerar angående informationsstrategier och hur de hanterat 
eventuella reaktioner från samhället.  
     Studien har visat på hur personal inom en verksamhet i ständig och snabb förändring resonerar kring 
sitt arbete. Utifrån respondenternas svar kan det utläsas att utmaningarna var många under hösten 2015 
som till viss del även påverkat verksamheternas val av informationsstrategi och de reaktioner som 
uppstått i samhället. De största utmaningarna under hösten 2015 var att få tag i lokaler och kompetent 
personal och de större utmaningarna framöver är att arbeta i en verksamhet där de inte har en aning om 
vad de ska planera för. Dessutom har en större målgrupp av ensamkommande barn och det tuffare 
klimatet i samhället försvårat integrationsarbetet. 
    Det framkommer att respondenterna anser att det har placerats för många barn på vissa HVB-
hem. Några respondenter menar att det i vissa sammanhang bidragit till svårigheter att se varje individ 
och tillmötesgå barnens individuella behov. Det kan leda till konsekvenser som exempelvis bråk och 
andra tråkigheter. Tyvärr är det ofta den negativa bilden som speglas i media. Det är en bild som 
respondenterna framfört att de inte känner igen sig i. Det är dock troligt att den negativa bilden bidragit 
till det tuffare samhällsklimatet. Det är även tydligt att mycket av den oro och det motstånd 
verksamheterna möts av handlar om invandringspolitiken generellt och inte verksamheten i sig. Det är 
exempelvis något som märkts genom de oroliga samtal som kommit in.  
     Resultatet har visat att kommunerna i Jönköpings län har resonerat och använt sig av olika 
informationsstrategier inför etableringen av sina HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. 
Flertalet kommuner har valt att informera närområdet, medan andra kommuner valt att inte göra det. 
Det har även sett olika ut inom samma kommun, beroende på vilket boende. Det finns ingenting som 
säger att verksamheternas val av informationsmetod och informationsstrategi är vare sig rätt eller fel. 
Resonemanget kring val av informationsstrategi skiljer sig delvis på grund av hur förutsättningarna ser 
ut i den enskilda kommunen, tidpunkt, område, lokal, behov och så vidare. Det framkommer att 
strategin generellt anpassas utifrån situation. 
    Det framkommer dock att de flesta respondenterna i enlighet med samverkansansatsen anser det 
viktigt att skapa kontakter med närområdet och sprida information om verksamheten. Respondenterna 
lyfter fram att det är en handling som tar bort mycket av den oro som finns bland invånarna. Det är 
också ett sätt att hindra och förebygga uppkomst av negativa reaktioner från samhället. De flesta 
respondenterna anser att det personliga mötet är viktigt. Den vanligaste metoden att uppnå det är 
genom informationsmöten och öppet hus. De får då tillfälle att berätta om verksamheten och samhället 
får möjlighet att lyfta sin oro som respondenterna bemöter så gott de kan. Dock berättar respondenterna 
att de inte kallar till informationsmöten eller öppet hus vid etablering av varje HVB-hem. En avgörande 
faktor är hur situation och behovet ser ut kring enskilda fallet men grundprincipen är att informera. 
Studien har även visat att ett mindre antal av respondenterna inte är lika aktiva med informerandet. De 
har istället valt att hålla en lägre profil på grund av olika anledningar. Det finns inga tydliga kopplingar 
till den autonoma ansatsen då ingen pratar om att information leder till mer protester. De har ansett att 
det inte funnits något behov eller att det inte fanns tid under hösten 2015. 
    Respondenterna berättar att de mötts av mycket oro från samhället vilket främst resulterat i oroliga 
telefonsamtal och e-post eller oroliga frågor under informationsmöten och öppet hus. Respondenterna 
bemöter oron genom att lyssna och visa förståelse. Almgren berättar till exempel att han brukar svara 
“klart jag fattar du är orolig”. Genom att besvara oron möts motståndarna och respondenterna på 
jämnare nivå och kan därigenom lättare föra en diskussion. I några sammanhang har dock oron 
resulterat i en del vandalisering. Dock är många respondenter överens om att den stora flyktingvågen 
skapat stort engagemang hos civilsamhället vilket överväger det negativa. Kyrkor och föreningar vill vara 
med och hjälpa till på något sätt genom att aktivera ungdomarna. Detta är mycket positivt för 
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integrationen. Dock framkommer det att respondenterna upplever det som att ungdomarna har det 
svårt att skapa kontakter med svenskar utanför de aktiviteter de deltar i. 
   Respektive kommun i denna studie har erfarit någon form av grannmotstånd. Dear (1992) talar om 
fyra avgörande faktorer till uppkomst av NIMBY-reaktioner. Denna studie har fokuserat på att 
undersöka informationsstrategier, vilken är en av dessa faktorer. Dock framkommer det inga tecken på 
att val av informationsstrategi varit avgörande angående vilka reaktioner verksamheterna mötts av. 
Respondenterna har istället pekat på en koppling mellan HVB-hemmets placering och vilken sorts lokal. 
Det har till exempel visat sig att minst reaktioner uppstått vid de HVB-hem som är placerade långt ifrån 
grannar och mest reaktioner har uppstått när etableringen berört äldreboenden.   
     Dagens speciella flyktingsituation och mottagande av ensamkommande barn är en företeelse som 
inom politiken diskuterats fram och tillbaka om hur den bäst ska hanteras. En liknande situation 
uppstod i Sverige då de finska krigsbarnen anlände till Sverige men då under ordnade förhållanden och 
de flesta barnen placerades då i familjehem. Detta innebär att Sveriges regering och kommuner inte är 
vana vid ett plötsligt stort mottagande av ensamkommande barn som ska placeras på HVB-hem. Detta 
innebär att det kommer nya lagar och förhållningsregler som HVB-hemmen måste förhålla sig till. Precis 
som alla andra verksamheter som påverkats av de ensamkommande barnen så som skola, sjuk- och 
tandvård har verksamheterna fått arbeta fram nya strategier för att hantera deras situation på bästa sätt. 
Detta arbete kommer även fortsätta framöver.  
      

8.1 Framtida forskning 

Denna studie har varit begränsad till endast Jönköpings län. Detta är ett litet område i förhållande till 
hela Sverige. I framtiden skulle det vara intressant att genomföra en större, statistiskt representativ 
enkätstudie av svenska HVB-hem för ensamkommande barn. En sådan studie skulle också ge 
intressanta möjligheter att jämföra förhållanden i olika delar av landet och också till exempel jämföra 
förhållanden mellan större städer och glesbefolkade områden. Den kvalitativa metod som användes i 
den här studien har dock stora fördelar. Med en sådan metod ges en mer utförlig och komplex bild som 
inte alltid kommer fram i enkäter.  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Referenser 

 
Blaxter, Loraine, Hughes, Christina & Tight, Malcom. (2010). How to Research (4th ed.). Berkshire: 

Open Univeristy Press. 

  
Borell, Klas. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott – En kunskapsöversikt. Stockholm: 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 
 
Borell, Klas & Gerdner, Arne. (2001). NIMBY-forskningen. En kritisk översikt. Socialt perspektiv 
80(3/4): 13-31 
 
Borell, Klas  & Gerdner, Arne. (2003). Neighborhood Reactions toward Facilities for Residential Care: 
A Swedish Survey Study. Journal of Community Practice, 11(4), 59-80.  
 
Cameron, Theresa & Crewe, Katherine. (2006). Locating Children's Group Homes: The politics of 
Neighbourhood Participation. Planning Practice & Research, 21(3), 323-335.  
 
Dear, Michael. (1992). Understanding and Overcoming the NIMBY Syndrome. Journal of the 
American Planning Association, 58(3), 288.  
 
Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB  
 
Dalen, Monica. (2015). Intervju som metod (2. Uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning  
 
Eriksson, Christina. (2016-04-16). "Grannarna protesterar mot HVB-hem." NA Örebro. 
Hämtad från: http://na.se/nyheter/orebro/1.3762736-grannarna-protesterar-mot-hvb-hem (2016-05-
28). 
 
Grillo, Ralph. (2005). 'Saltdean can't Cope': Protests Against Asylum-Seekers in an English Seaside 
Suburb. Ethnic & Racial Studies, 28(2), 235-260. 
 
Hermansson, Hélène. (2007). The Ethics of NIMBY Conflicts. Ethical Theory & Moral Practice, 10(1), 
23-34. 
 
Hewstone, Miles. (2003). Intergroup Contact: Panacea for Prejudice? The Psychologist, 16(7) 
 
Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig 
analys. (2. uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning AB 
 
Hubbard, Phil. 2005. “Inapproiate and Incongruous”: Opposition to Asylum Centres in the English 
Countryside. Journal of Rural Studies 21:3-17. 
 
IVO - Inspektionen för vård och omsorg. (2015-10-12a). HVB och stödboende för ensamkommande 
barn. Hämtad från: www.ivo.se/ensamkommande-barn/(2016-05-19). 
 
IVO - Inspektionen för vård och omsorg. (2015-10-15b).  Svar på vanliga frågor som kommer till IVO.  
Hämtad från: http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/fragor-och-svar-ensamkommande-barn/ 
(2016-05-19). 
 
Länsstyrelsen. (2016). Om länet. Hämtad från: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/om-
lansstyrelsen/om-lanet/Pages/default.aspx (2016-05-19). 
 
Migrationsinfo. (2016-04-22). Ensamkommande barn. Hämtad ifrån: 
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/ 
(2016-05-19).     
 
Migrationsverket. (2016-02-15a). Människor flyr undan krig och våld. Hämtad från: 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-
i-varlden-2015.html (2016-05-19). 

http://na.se/nyheter/orebro/1.3762736-grannarna-protesterar-mot-hvb-hem
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/fragor-och-svar-ensamkommande-barn/
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/default.aspx
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html


31 
 

 
Migrationsverket. (2016-02-24b). Ensamkommande barn och ungdomar. Hämtad från: 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-
i-varlden-2015/Flyktingmottagandet-i-kommunerna/Ensamkommande-barn-och-ungdomar.html 
(2016-05-19)  
 
Migrationsverket. (2016-01-21c). Därför har så många ensamkommande afghanska barn sökt asyl i 
Sverige. Hämtad från:  http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-
ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html (2016-05-19).  
 
Migrationsverket. (2016-05-13d). Nya lagar 2016. Hämtad från: 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016.html (2016-05-19) 
 
Migrationsverket. (2016-05-23e). Anvisning av kommun. Hämtad från: 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Anvisningskommun.html (2016-05-28) 
 
Migrationsverket. (2016f). Anvisningar till kommunen av ensamkommande barn hela året 2015.  

Hämtad från: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159578c/1457679986272/Anvisning

ar+till+kommuner+av+ensamkommande+barn+2015.pdf (2016-05-19).         

 
Piat, Myra. (2000). Becoming the Victim: A Study on Community Reactions towards Group Homes. 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 24(2) 
 
Regeringskansliet. (2016). Frågor och svar: Lag och förordning om identitetskontroller vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/fragor-och-svar-lag-och-forordning-om-

IDentitetskontroller-vID-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-

landet/ (2016-05-28). 

 
Region Jönköpings län - Forum social välfärd. (2016-03-30). Hur går det för ensamkommande 
ungdomar i Jönköpings län? Hämtad från: http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=42978&childId=23801 
(2016-05-19). 
 
Rizzo, Anne Marie & Zipple, Anthony. M. (1992). Strategies for responding to community opposition 
in an existing group home. Psychosocial Rehabilitation Journal, 15(3) 
 
Socialstyrelsen. (2013-05). Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – en 
vägledning. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19030/2013-5-2.pdf (2016-05-19). 
 
Socialstyrelsen. (2015-05a). Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 
Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/ensamkommande-barn-
2015.pdf (2016-05-19). 
 
Socialstyrelsen. (2015-11-04b). Reglerna för HVB-hem förenklas. 
Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015november/reglernaforhvb-hemforenklas   
(2016-05-19).  
 
Tiberg Knutas, Anna-Maria. (2016). Att leva under asyl 1940 – finska krigsbarn i Stockholm. Hämtad 
från: http://www.stockholmskallan.se/Tema/Publicerat/Finska-krigsbarn-i-Stockholm-1940/ (2016-
06-02)  
 
Töppfer, Michael. (2016-02-09). "Efter protesterna - HVB-hemmet stoppas." Expressen.  
Hämtad ifrån: http://www.expressen.se/nyheter/efter-protesterna--hvb-hemmet-stoppas/ (2016-05-
28) 
 
 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015/Flyktingmottagandet-i-kommunerna/Ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015/Flyktingmottagandet-i-kommunerna/Ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Anvisningskommun.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Anvisningskommun.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159578c/1457679986272/Anvisningar+till+kommuner+av+ensamkommande+barn+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159578c/1457679986272/Anvisningar+till+kommuner+av+ensamkommande+barn+2015.pdf
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/fragor-och-svar-lag-och-forordning-om-IDentitetskontroller-vID-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/fragor-och-svar-lag-och-forordning-om-IDentitetskontroller-vID-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/fragor-och-svar-lag-och-forordning-om-IDentitetskontroller-vID-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet/
http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=42978&childId=23801
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19030/2013-5-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/ensamkommande-barn-2015.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/ensamkommande-barn-2015.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015november/reglernaforhvb-hemforenklas
http://www.stockholmskallan.se/Tema/Publicerat/Finska-krigsbarn-i-Stockholm-1940/
http://www.expressen.se/nyheter/efter-protesterna--hvb-hemmet-stoppas/


32 
 

 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

 

Informationsbrev 
 

 

Hej! 
 

Vi, Linn Eriksson och Frida Thorbjörnsson är två tredjeårs studenter ifrån Jönköpings högskola 

som läser Internationellt arbete med inriktning globala studier. Nu under våren kommer vi 

skriva vår kandidatuppsats.  
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamhetsansvariga resonerar kring planerandet 

och öppnandet av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi är intresserade av vilka 

eventuella informationsstrategier som används till närområdet, eventuella reaktioner därifrån 

och hur flyktingströmmen under 2015 har påverkat verksamhetens arbete med mera. 
 

För att kunna genomföra denna studie önskar vi nu komma i kontakt med verksamhetsansvariga 

för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn inom olika kommuner. Vi hoppas därför att 

du vill ställa upp på en intervju och hjälpa oss att genomföra denna studie. 
 

Intervjun förväntas hålla på omkring 30-60 minuter. Deltagandet är givetvis frivilligt och du 

kan när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjun kommer spelas in för att vi lättare ska 

kunna sammanställa resultatet. Du som informant kommer vara anonym.  
 

Hoppas du vill medverka för att möjliggöra denna studie och att vi kan höras av så snart som 

möjligt för att gå vidare. 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Linn Eriksson    Handledare: Mehek Muftee 

073-5869904    073-5928825 

erli13li@student.ju.se   mehek.muftee@ju.se   
 

Frida Thorbjörnsson    

070-4087632   

thfr1314@student.ju.se  
Bilaga 2 – Intervjuguide 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur länge har du varit ansvarig för HVB-hem verksamheten inom kommunen?  
 

2. Hur många ensamkommande barn har kommunen fått ta emot under 2015? Hur många har ni 
totalt? 

 
3. Hur många boenden har ni totalt? 

– Hur många av dessa har öppnats sedan början av 2015? 
 

4. Vart är era boenden placerade? (centralt, villaområde utanför centrum, landsbygd - 
invandrartätt område, höginkomstområde mm) 
 

5. Vilken typ av boenden är det? (Lägenheter, villa/hus, gammalt äldreboende, övrigt) 
 

6. Hur många barn bor på varje boende? 
 

Behov och planeringsfas av boenden 
 

7. Hur har behovet av HVB-hem i er kommun förändrat sig under den tid du varit ansvarig för 
verksamheten?  

 
8. Hur gick processen med etableringen av era boenden till?  

 
9. Vad avgjorde/ Hur har ni tänkt angående placeringen av era boenden?  

 

10. Har ni enligt dig fått tag i rätt typ av boenden? 
 
 

Frågor om informationsstrategier 
 

11. Vid öppnandet av era HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, har ni då valt att informera 
grannsamhället om etableringen innan öppningen? 
– Har det sett olika ut på olika boenden? 

 
A) Varför valde ni att informera eller inte informera? 
– Hade ni samma taktik på alla boendena? 

 
B) Om information, hur långt innan informerade ni? 
– Har det skiljt sig mellan era boenden? 

 
12.  Vilken/vilka informationsstrategier har ni använt er av? (Stormöten, mindre möten, 

informationsbrev i brevlådor, dörrknackning, öppet hus, lokaltidningen, radio, TV, övrigt). 
– Har ni använt er av olika strategier på olika boenden? 

 
A) Var ni först ut med informationen eller hann den ut genom annan källa? (media, rykten 

mm) 
 

B) Hur tycker du att denna/dessa strategier har fungerat? 
 

C) Vilken respons har ni fått ifrån allmänheten? (negativ/positiv/neutral) 
 

D) Finns det något som du tycker kunde ha gjorts annorlunda? 
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13.  Vilken typ av information är det ni ger ut?  
 

A) Finns det något som ni tycker är extra viktigt att informera om? 
 

 
Påverkan av den stora flyktingvågen 
 

14.  2015 var ju ett händelserikt år när det gäller flyktingfrågor i Sverige. Märkte ni av detta i ert 
arbete med att öppna era boenden?  
– Om ja: På vilket sätt? 

 
15.  Hur har etablering av era boenden påverkats av till exempel nyheter om bränder på boenden 

etc? 
 

16.  Har det blivit enklare eller svårare att driva en sådan här verksamhet? 
– På vilket sätt? 

 
17. Vad var den största utmaningen under hösten 2015? 

 
 
Förutfattade meningar och framtiden 
 

18.  Förväntade ni er några positiva eller negativa reaktioner ifrån grannar i början av planeringen? 
– I så fall vilka/vad? 

19.  Hur ser ni på verksamhetens framtid? 

 


