
 

 

 

Kandidatuppsats 

Vägen till att bli en del av samhället 
–  en studie om integrationsarbetet på ett HVB-hem 

för ensamkommande unga  
 

Författare: Kaltrina Gerbeshi  

Handledare: Glenn Sjöstrand 

Examinator: Anna-Maria Sarstrand 

Marekovic  

Termin: VT17 

Ämne: Sociologi 

Nivå: C-uppsats 

Kurskod: 2SO31E 



  
 

i 
 

Abstract 

Title:  The path to become a part of the society 

– a study about the integration work at a residental care home for unaccompanied youths 

Author: Kaltrina Gerbeshi 

 

The main purpose of this study is to research about how the staff at a residental care 

home strives to make the unaccompanied youths feel like they are a part of the society 

in Sweden. The purpose is also to explain how the staff at the care home legitimises 

their integrating actions. To accomplish the purpose, a qualitative approach was made; 

four staffs and three youths were interviewed at a care home in the southern part of 

Sweden. The theoretical approach were: social integration and social exclusion. The 

theoretical concepts in this study were: rules, norms, social norms and moral norms.  

 

The findings of this study was that the staff, mentors and the guardians of the youths 

were people that helped them understand the ”new” society by teaching them the mutual 

norms, values and attitudes in the society. The norms, rules and routines that were 

taught at the care home, were interpreted as social and moral norms that sets the 

framework of a ”correct behavior” in a given situation. To make the system of norms 

appear as legitimate to the youths, the staff explained why the norms are important to 

internalize as well as explaining what could happen if you would go against them. In 

this way, the youths corrected their behavior in relation to what the staff mediated and 

to what they thought was important themselves. To understand how the society works, 

including learning the norms, values and behaviours, were according to the staff a way 

for the youths to create a good start into the Swedish society. 
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1 Inledning 

År 2015 beräknade Migrationsverket att 7 800 ensamkommande asylsökande barn 

skulle anlända till Sverige, men istället anlände 35 400.  När en betydligt större andel 

sökte om asyl fick myndigheter samarbeta intensivt inför denna tuffa period 

(Migrationsverket, 2016a). När ett ensamkommande, asylsökande barn anländer till 

Sverige blir barnet anvisad till en ankomstkommun (Migrationsverket, m.fl. 2017: 8). I 

ankomstkommunen bor barnet i ett tillfälligt boende som socialtjänsten ordnat. Vidare 

anvisar Migrationsverket sedan en kommun som ordnar ett boende för barnet. 

Socialnämnden i den anvisade kommunen har ett ansvar över att erbjuda stöd till de 

behov barnet har. Barnet kan bli placerat i HVB-hem (hem för vård eller boende), 

familjehem eller stödboende (Migrationsverket, m.fl. 2017: 8-9). 

 

Tidigare studier har tagit upp på vilket sätt ensamkommande barns omgivning på HVB-

hem hjälper dem att bli en del av samhället, och kommer fram till att detta sker genom 

en integrationsprocess (Hessle, 2009, Aytar & Brunnberg, 2016, Höijer & Magnusson, 

2008). Det som dock saknas i tidigare studier är att utifrån ett sociologiskt perspektiv 

undersöka hur det går till när personalen på ett HVB-hem arbetar för att 

ensamkommande unga ska integreras i Sverige, det vill säga; hur går det till när 

ungdomarna introduceras till samhället? Vad lärs ut under integrationsarbetet och varför 

är detta viktigt att lära ut?  HVB-hem är en viktig aktör i ensamkommande ungas liv. 

Det är inom denna typ av boende som personal finns som arbetar för att introducera 

ensamkommande ungdomar för det ”nya” samhället. HVB-hemmens uppgift är att lära 

ensamkommande unga normer, språket och att förbereda ungdomarna för det 

individuella liv som väntar dem utanför boendet, som de tidigare studierna har lyft upp 

(Hessle, 2009, Aytar & Brunnberg, 2016, Höijer & Magnusson, 2008). På så sätt är det 

intressant att undersöka integrationsarbetet på ett HVB-hem, då det är inom denna miljö 

som ungdomarna lever sitt vardagliga liv; en plats där ungdomarna lär sig ett nytt språk, 

normer och sätt att leva på. 

 

I de tidigare studier som har studerat HVB-hem, saknas det en redogörelse för hur 

normsystemet (regler och normer) på ett HVB-hem avspeglar de normer och 

värderingar som råder i det svenska samhället. Det som även saknas är hur personalen 

på HVB-hem förmedlar normer och värderingar, och hur dessa normer legitimeras för 

de ensamkommande unga. Valet av ämne växte fram under min praktik på ett HVB-
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hem som studiens fokus ligger på, att dagligen observera hur personalen arbetar för att 

integrera ungdomarna i samhället blev intressant för mig att analysera vidare. Efter att 

ha läst tidigare studier om ämnet utmynnades följande syfte och frågeställningar i 

nästkommande kapitel. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka integrationsarbetet på ett HVB-hem och ta reda på 

hur det går till när personalen legitimerar deras ”integrerande” handlingar. Studien 

behandlar tanken av hur människor får andra i omgivningen till att dela en allmän och 

social verklighet som en själv. På så sätt är studiens syfte av sociologiskt intresse. 

Följande frågor ska besvaras under studiens gång: 

 

- Vad uttrycker normsystemet och hur förmedlas det?  

- Hur går det till när personalen legitimerar och upprätthåller det rådande 

normsystemet? 
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2 Bakgrund och begreppsdefinitioner 

I detta kapitel kommer begrepp att redogöras, vilka myndigheter som har ansvar över 

HVB-hem och slutligen vilken typ av verksamhet denna studie lägger fokus på. 

 

2.1 Ensamkommande barn 

Barn och unga som anländer till ett nytt land utan vårdnadshavare eller föräldrar och gör 

en asylansökan benämns ensamkommande barn (Migrationsverket, m.fl. 2017: 4). 

Individer som är under 18 år är enligt Migrationsverket m.fl,. ett barn (ibid.) Dock 

kommer begreppet ”ungdom” att användas i denna studie för att hänvisa till de 

ensamkommande unga i studien oavsett ålder. Detta eftersom att personalen på boendet 

som studiens fokus ligger på, använder begreppet ”ungdom” när de hänvisar till 

samtliga som bor på HVB-hemmet. 

 

2.2 HVB-hem 

Socialtjänsten utreder barnets behov och placerar därefter barnet i ett passande boende 

som kan uppfylla barnets behov (Migrationsverket, m.fl. 2017: 7). Barn och unga som 

är i behov av vård kan bli placerade i olika hem. Enligt  3 kap. 1 § SoF, är ett hem för 

vård och boende (HVB) en placering som riktar sin verksamhet åt individer som 

behöver vård eller behandling i ett hem (Socialstyrelsen, 2013: 26).  

 

2.3 Myndigheters ansvar 

Migrationsverkets övergripande ansvar är att ta emot och pröva ansökan om asyl 

(Migrationsverket, m.fl. 2017: 17). Ett annat ansvarsområde som Migrationsverket har 

är att anordna överenskommelser med kommuner som ensamkommande barn ska 

anlända till (ibid.). Vid det tillfället ensamkommande barn anländer till Sverige, blir 

barnen anvisade av Migrationsverket till kommuner som ansvarar för mottagandet av 

barnen. När ett ensamkommande barn har blivit placerad i en kommun utses en god 

man som ”företräder barnet i en förälders ställe” (Migrationsverket, m.fl. 2017: 8). En 

god mans viktigaste ansvar är att svara på frågor om barnets ärenden. Frågorna berör 

vart barnet ska gå i skolan, vilket boende barnet ska bo i samt frågor om barnets 

tillgångar (Migrationsverket, m.fl. 2017: 4). När barnet sedan fyller 18 år och blir 

myndig tar godmanskapet slut för barnets god man (Migrationsverket, m.fl. 2017: 4). 
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Länsstyrelsen har ett övergripande ansvarsområde som gäller att se över om det finns 

”beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot asylsökande ensamkommande barn 

och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd” (Migrationsverket, m.fl. 

2017: 17). Länsstyrelserna ser på så sätt till om det finns plats för kommunerna att ha 

kapacitet till att ta emot barnen, och om det finns beredskap gällande ”politisk vilja och 

organisatorisk förmåga” (ibid.). 

 

IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) ansvar är att se till att verksamheter som 

riktar sig till ensamkommande barn och unga sköter sitt arbete och att de erbjuder arbete 

av god kvalité. IVO utövar tillsyn över boenden och granskar kvalitetsinnehållet i den 

givna verksamheten (IVO, 2015). De lagar, mål och innehåll som finns i verksamheten 

som skrivs om i nästa kapitel är enligt socialtjänstlagarna. Verksamheten är således 

underordnade dessa lagar. Dessutom har verksamheten en skyldighet att rapportera 

eventuella missförhållanden genom en så kallad Lex Sarah-anmälan (Socialstyrlesen, 

2017a). 

 

2.4 Verksamhetsbeskrivning – HVB Blomman1
 

HVB-hemmet som studiens fokus ligger på har fått det fiktiva namnet ”HVB 

Blomman”. HVB Blomman är belägen i södra Sverige och startades år 2015. 

Verksamheten har nio platser för ensamkommande barn som är 15 till 18 år gamla. De 

ungdomar som är 18 år och över har möjlighet att bo i vårdplacerade platser strax 

utanför boendet tills de är 20. Vid detta tillfälle minskar insatserna från boendet medan 

ungdomarnas självständighet ökar. Verksamhetens övergripande mål är att lägga fokus 

på ungdomarnas mål, behov och arbeta med att barnen och ungdomarna utvecklar en 

självständighet och individualitet för att få en god start i samhället.  

 

Eftersom boendet är underordnat Socialtjänsten, IVO och kommunen, har verksamheten 

formulerat regler och rutiner efter dessa myndigheter. Personalen på boendet består av 

sex individer och en verksamhetsföreståndare, varav fyra av personalen och 

verksamhetschefen är kvinnor och de andra två är män. Socialstyrelsen (2013) menar att 

verksamhetschefen/föreståndaren som bedriver ett HVB-hem ska ha erfarenhet av att 

                                                 
1 Informationen om verksamheten har inhämtats under praktikperioden och information om 

personalens kompetens har hämtats från myndigheterna Socialstyrelsen och IVO. 
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driva samma typ av verksamhet tidigare, och ha lämplig högskoleutbildning med 180 

poäng. Detta är ett krav som chefen måste uppfylla (Socialstyrelsen, 2013: 52). De 

positioner som finns på boendet är verksamhetsföreståndare, kvalitetssamordnare, 

brandskyddsombud och värderingscoach. Dessutom arbetar samtliga från personalen 

även som behandlingsassistenter. Socialstyrelsen menar att den övriga personalen måste 

ha kunskaper och ”personlig lämplighet” för att kunna utföra de specifika mål som 

verksamheten har (Socialstyrelsen, 2013: 53). I just den här verksamheten är det krav på 

att minst hälften av personalgruppen har en högskoleutbildning. På så sätt utövar 

myndigheterna tillsyn över verksamheten för att verksamheten ska kunna bedrivas.  

 

På HVB Blomman är personalen kontaktpersoner till utvalda ungdomar. Personalen har 

ett ansvar över att boka tolk vid behov, skriva dokumentationer och följa upp behoven 

som ungdomarna har. Verksamheten dokumenterar och arbetar utifrån BBIC (barnens 

behov i centrum) där personalen får vägledning i att följa upp ungdomarnas behov 

(Socialstyrelsen, 2017b). Fokus ligger på att se över ungdomarnas sociala relationer, 

hälsa, säkerhet, känslor, utbildning med mera (ibid.). Andra dokumentationer som utförs 

är vård- och genomförandeplaner, dessa planer syftar till att ta reda på enskilda behov 

som ungdomarna har. Olika delmål och mål skrivs upp, och hur dessa mål ska uppfyllas 

går Socialsekreteraren igenom vid genomförandeplansmöten med ungdomen och 

kontaktpersonen. 

 

Personalen på HVB-hemmet följer en ”vardags- och helgschema” som vägleder deras 

arbetsuppgifter på boendet. Under vardagarna går ungdomarna i skolan, personalen 

väcker ungdomarna kl. 07:00 och serverar frukost i det gemensamma köket som alla 

ungdomar delar med varandra. Personal, och även vikarier, ska skriva en ”lägesrapport” 

under dagen och kvällen som omfattar vad som är aktuellt att göra nästkommande dag, 

vad som behöver handlas in och vilka ungdomar som har haft/ska ha viktiga tider (till 

exempel tandläkartid, läkartid).  

 

Utanför HVB Blomman finns fyra vårdplaceringsplatser, ungdomarna som bor i dessa 

placeringar har tillgång till eget kök, badrum och tillgång till en gemensam tvättstuga. 

Inne på HVB Blomman finns ett gemensamt vardagsrum, och ett samtalsrum som 

används vid läxhjälp samt vid genomförandeplansmöten och andra möten.  

Boendet har en hemliknande miljö med kök, vardagsrum, tvättrum, städförråd, 
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matförråd och enskilda sovrum. Personalen har nycklar till alla rum och ungdomarna 

har endast nyckel till sina egna sovrum. I det gemensamma köket hänger en 

whiteboardtavla med ungdomarnas namn på. Personalen fyller i namnlistan och skriver 

upp vem som är hemma, är sjuk och stannat hemma, har ärenden eller har gått till 

skolan. När ny personal börjar sitt pass på morgonen/under dagen, kan de gå igenom 

tavlan för att se över vilka ungdomar som är iväg och vilka som är hemma. Ett annat 

syfte med tavlan är att personalen fyller i vem som har kommit hem samt räknar in 

ungdomarna vid 22 tiden på vardagar och 23 tiden på helger. 

 

3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning, som i synnerhet har studerat barn och unga i behov av vård och som 

genomgår en integration- och socialisationsprocess, är studier huvudsakligen utförda i 

länder utanför Sverige. De studier som har gjorts i Sverige och i andra länder i Norden 

har lagt fokus på den den individualism och självständighet som förespråkas. 

 

Josefine Sala-Roca m.fl. (2012), Lutine de Wal Pastoor (2015), Höjer & Johansson 

(2012) och Hanne Bierens m.fl. (2007) har i sina artiklar belyst hur viktig skolans arena 

är för barn och ungas etablering i ett samhälle. Josefine Sala Roca m.fl. (2012) studie 

visar att skolan har en miljö där ungdomar placerade i vårdhem har möjlighet till att 

utveckla emotionella och sociala färdigheter. Detta sker genom att ungdomarna 

interagerar med andra och formar vänskapsrelationer (J. Sala-Rca m.fl. 2012: 1021). 

Studien visar att de ungdomar som har färdigheter av att bilda och utveckla sociala 

nätverk med nya människor efter att ha lämnat vårdhemmen, har även lyckats utveckla 

emotionella samt sociala färdigheter. Författarna förmedlar således vikten av att 

personalen fokuserar på varje individs behov och ger stöd utifrån insatser för att 

ungdomarna ska klara sig på egen hand efter att de har lämnat hemmen (J.Sala- Roca, 

m.fl. 2012: 1021f). 

 

Lutine de Wal Pastoor (2015) har i sin artikel skrivit om ensamkommande barn i Norge 

där skolan poängteras vara en viktig faktor i ungas socialisation i ett samhälle. 

Forskaren kommer fram till att skolan är en arena där barnen får hjälp med sin 

utmanande övergång till ett nytt land. Skolan är en plats där lärare, klasskamrater, 

vänner och undervisningen underlättar etablerandet för de nyanlända (de Wal Pastoor, 

2015). Till följd av att ensamkommande barn har lämnat sitt gamla nätverk efter sig i 
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det land de bodde i förut, möjliggör skolan ett sätt att forma nya sociala band i det nya 

landet (Beirens, m.fl. 2007). 

 

Liknande slutsatser som studierna ovan har Höjer & Johansson (2012) kommit fram till 

i sin studie om vårdplacerade ungdomars erfarenheter av sin skolgång i Sverige. 

Studiens resultat visade sig vara att lärarna, mentorerna och sjuksystrarna på skolan 

spelade en stor roll i hur ungdomarna kände sig uppmärksammade och uppskattade, 

vilket berodde på att dessa personer var engagerade i ungdomarnas behov och problem 

(Höjer & Johansson, 2012: 34). Skolan fungerade som en stabil plats där ungdomarna 

hade en struktur i sina liv och kände sig mer uppmärksammade än vad de upplevde i 

sina hemländer (ibid.). 

 

Marie Hessle (2009) och Osman Aytar & Ellinor Brunnberg (2016) har kommit fram till 

liknande slutsatser. De menar att ensamkommande barns signifikanta personer i sin 

omgivning är nyckelpersoner som hjälper dem att etablera sig i ett nytt samhälle. Marie 

Hessle har intervjuat unga vuxna tio år efter anländandet till Sverige som 

ensamkommande barn, och kom fram till att de unga vuxnas signifikanta personer 

såsom engagerade lärare, stödjande personal, terapeuter och psykologer hjälpte barnen 

att socialisera sig i Sverige. Informanterna i studien uttryckte att oroligheterna för sina 

familjer i hemlandet och den långa väntan på ett positivt besked påverkades deras 

tillvaro negativt i Sverige. Däremot möjliggjorde skolan att barnen fick en struktur i 

vardagen vilket medförde att de blev motiverade till att lyckas med studierna och var 

positiva över sin skolgång (Hessle, 2009: 107). Det svenska språket fick informanterna 

kämpa med att lära sig, och lärarna i skolan visade sig ha en stor roll för barnens 

”skolframgångar” (Hessle, 2009: 108). I Aytar & Brunnbergs studie studerade forskarna 

hur socialarbetare uppmärksammade barnens behov på flera HVB-hem i Sverige och 

hur de arbetade individuellt med barnen. För att förbereda barnen för det 

individualistiska och självständiga svenska samhället, arbetade socialarbetarna med att 

lära barnen att forma en självständighet, individualitet och att bli ansvarsfulla under sin 

tid på boendet. Detta ansågs vara något viktigt att lära sig just i Sverige menade en 

socialarbetare (Aytar & Brunnberg, 2016: 43). 

 

Liknande slutsatser har Höijer & Magnusson (2008) och Hopkins & Hill (2010) kommit 

fram till i studier om ensamkommande asylsökande barn på HVB-hem där personalen, 
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god man och vårdnadshavare har en funktion i barnens liv. Dessa personer visar och lär 

de ensamkommande barnen normer och värderingar som förespråkas i Sverige för att 

barnen ska få en god start i samhället. Till följd av att nyckelpersonerna lär ut normer 

och värderingar, kan barnen få möjlighet till att skapa en förståelse av samhället som 

påverkar integrationsprocessen på ett positivt sätt (Höijer & Magnusson, 2008). 

Hopkins & Hill har undersökt ensamkommande asylsökande barn på HVB-hem i 

Skottland och studiens resultat var att personalen visade barnen vilka sociala normer 

och beteenden som är önskvärda i Skottland. Detta ansåg personalen vara viktigt att lära 

ut till barnen för att de ska få en förståelse för vilka attityder och beteenden som finns i 

samhället, i syfte att underlätta barnens etablering (Hopkins & Hill, 2010: 405). 

Personalen menade att denna kunskap är viktig att lära ut på HVB-hem för att barnen 

ska veta hur de ska leva och bete sig efter att ha lämnat hemmen (ibid.).  

 

Marie Sallnäs (2000) och Susanne Højlund (2011) har studerat HVB-hem och dess 

struktur och menar att institutionerna ser ut på ett visst sätt i relation till de 

föreställningar som finns i ett visst samhälle. Sallnäs menar att en institution är uttryck 

för föreställningar och normer, och formad på ett visst sätt beroende på vem som bor på 

hemmen. Det vill säga att en institution kan formas i relation till hur ett barn eller 

ungdom ska vara i en viss kontext (Sallnäs, 2000: 66). Att miljön på HVB-hem liknar 

ett familjemönster är på grund av att den riktar sig till barn och unga. Således menar 

Sallnäs att organisationer, inklusive institutioner, påverkas av ”krafter som finns i 

organisatoriska strukturer och i deras relationer med omgivningen” (Sallnäs, 2000: 66). 

Højlund har även undersökt detta resonemang på danska HVB-hem. Författaren menar 

att Mary Douglas (1997) påpekat att rutiner angående hur barnen på boenden fördelar 

sin tid är en stor hjälp för att få en god start i samhället. Detta för att barnen får veta hur 

de ska agera och vara ansvarsfulla med sin tid. På så sätt menar författaren att barnens 

tid på boendet leder till att de får en förståelse för hur de ska agera efter att ha lämnat 

boendet (Højlund, 2011). 

 

Vidare har Wallin & Ahlström (2005) intervjuat 34 ensamkommande barn och 

ungdomar som anlände till Sverige när de var mellan 16–26 år. Elva av dessa individer 

intervjuades tio år efter att ha anlänt till Sverige (Wallin & Ahlström, 2005). De 

slutsatser som drogs var att de unga vuxna som ställde upp på intervju fick lära sig ett 

nytt språk och en ny kultur i Sverige. Att lära sig ett nytt språk var enligt informanterna 
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positivt, för dem innebar det att de kunde lyckas med att hantera sina 

levnadsförhållanden. Utvecklingen av sina språkkunskaper innebar för informanterna att 

möjligheterna till att få ett bra jobb och utbildning ökar (Wallin & Ahlström, 2005: 

138). Till följd av språkkunskaperna upplevde de unga vuxna att de kunde klara sig på 

egen hand, en informant som var ensamförälder upplevde att språket blev ett verktyg för 

att klara av att uppfostra sina barn utan ett stödsystem (Wallin & Ahlström, 2005: 139). 

 

3.1 Sammanfattande kommenterar 

Ovannämnda forskning visar att personal, god man, mentorer och lärare är viktiga 

personer för barn och unga i behov av vård, eftersom att de visar vägen och stödjer 

ungdomarna för att de ska få en god start i samhället. Dessa viktiga personer lär barnen 

och ungdomarna det som anses vara viktigt att ha med sig senare i livet; regler, att lära 

sig språket, sociala normer med mera poängterades vara viktiga att lära ut. 

Den tidigare forskningen har hjälpt mig i denna studie att ge mig en inblick på vad jag 

vill studera. Det jag ämnar att göra i relation till ovannämna tidigare forskning är att 

förfina idéer som tagits upp, såsom att undersöka integrationsarbetet och hur 

överföringen av normer går till på ett HVB-hem (Denscombe, 2014: 92ff). Det jag vill 

bidra med min studie är att förstå integrationsarbetet utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

Vidare även att identifiera vilket normsystem som existerar på detta boende och hur 

detta ter sig i organiserandet av integrationsarbetet samt hur det praktiskt går till när 

dessa normer överförs. Med hjälp av mina informanter vill jag ta reda på hur 

ungdomarna och personalen ser på normer och regler samt hur detta normsystem 

upprätthålls och legitimeras.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion kring de valde teoretiska 

utgångspunkterna och varför dessa är viktiga att ha med i studien för att förstå samt 

tolka det empiriska underlaget. 

 

Normsystemet som råder på HVB Blomman antas vara utformade med formella regler 

och rutiner samt med informella sociala och moraliska normer. Med hjälp av att 

undersöka och ta reda på normsystemet, kan ett beteendemönster lyftas fram som anses 

vara viktigt att lära ut för dessa ungdomar. Att även undersöka hur detta normsystem 
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upprätthålls genom ”rättsliga handlingar” (tillrättavisande) är viktigt för att ta reda på 

hur normerna legitimeras, vilket den moralsociologiska teoretiska utgångspunkten kan 

hjälpa mig med. Jag tänker att myndigheter som behandlar frågan om hur 

ensamkommande unga ska integreras i Sverige specialiserar sig på olika arbetsuppgifter 

för att möjliggöra en lyckad social integration. Ansvaret av att integrera 

ensamkommande unga ligger på samhällsnivå och det individuella ansvaret förflyttas 

sedan till individnivå (ensamkommande unga) som utifrån sina handlingar kan bli en 

del av samhället. Tillika ligger detta ansvar hos personalen som förespråkar statens 

tankar genom det sätt på vilket arbetsuppgifterna ter sig i det dagliga arbetet. På så sätt 

är de sociologiska begreppen; social integration och social exklusion relevanta i denna 

studie för att förstå varför normerna är viktiga för ungdomarna och vad normerna som 

lärs ut ger uttryck för. 

 

Med mina teoretiska utgångspunkter kan jag tolka och analysera hur personalen överför 

normer, kunskaper, värden och ideal och på vilket sätt personalen använder 

tillrättavisande som ett verktyg för att lära ungdomarna vad som anses vara rätt 

respektive fel i ett givet sammanhang.  

 

4.1 Social integration och social exklusion 

Kerstin Jacobsson har i sin rapport ”Durkheims moralsociologi och välfärdsstaten” 

skrivit om hur Émile Durkheim menade att det finns en länk mellan moralitet och 

samhället, där ”moralen är social” och att det är i samhällen som moraliska normer, 

ideal och värden produceras och överförs (Jacobson, 2006: 8). Ideal och värden lever 

genom sanktioner ”sociala eller rättsliga för att värna idealen” (Jacobsson, 2006: 6f).  

Vidare menar Durkheim att människor skapar strukturer inom sociala institutioner för 

att reglera ”sätt att handla, tänka och känna”, som anses vara rätt i vissa sammanhang, 

dessa strukturer existerar utanför individuella medvetanden och lever genom 

människors dagliga handlingar (Jacobsson, 2006: 7f). 

 

Vidare benämns mekanismerna bakom normer och värden för att bli en medborgare i 

denna studie som ’social integration’ (Jacobsson, 2006: 20). Jacobsson tar avstamp från 

Durkheim och menar att det är Durkheims tankar om moralen som är grunden till den 

sociala integrationen i ett samhälle (Jacobsson, 2006: 24). Det är moralen i samhällen 

som integrerar människor med likartade normer och moraliska värden som råder.  
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Social integration hänvisar till att människor inte blir exkluderade från kollektivet och 

hamnar utanför gruppen. Normerna samt idealen fungerar som verktyg för att hålla 

samman människor i samhället i den meningen att människor uppför sig på samma 

medborgliga sätt (Jacobsson, 2006: 24). Detta möjliggör att det sociala systemet av 

normer upprätthålls genom ett likartat ”kollektivt medvetande” och likartade 

beteendemönster, som till exempel individualiteten och självständigheten som 

förespråkas i det svenska samhället (Jacobsson, 2006: 11). Gemensamma normer och 

värderingar integrerar människor i det sociala livet, rättens roll i detta sammanhang blir 

således att upprätthålla normer och värden som värderas i en viss kontext. Detta sker 

med hjälp av rättsliga handlingar och sanktioner (tillrättavisande), som sätter ramar för 

hur handlandet ska vara och borde vara (Jacobsson, 2006: 24). Rättsliga handlingar 

stärker samhällets sammanhållning, moral och tro på en regel. Regeln ligger till grund 

för den gemensamma moral som människor har (Jacobsson, 2006: 15). 

 

I det moderna samhället med en arbetsdelning där människor har olika positioner och 

specialiserar sig inom olika yrken, leder till att en annan typ av sammanhållning krävs 

för att hålla samman människor. Durkheim benämner denna sammanhållning för 

’organisk solidaritet’ (Jacobsson, 2006: 20). Jacobsson argumenterar utifrån Durkheims 

tankar och menar att moralen om värden samt ideal om medborgerlighet syftar till att 

integrera människor (ibid.). Den organiska solidariteten som finns idag blir möjlig 

genom att människor värnar och upprätthåller relevanta ideal såsom: lika villkor, 

rättvisa, individualism och jämlikhet (Jacobsson, 2006: 20). Statens roll i detta 

sammanhang är att vara en ”integrerande kraft i komplexa samhällen”, genom att det är 

staten som kan sätta upp regler/lagar som förespråkar värden samt ideal och på så sätt 

reglera ”samhällets moraliska liv” (Jacobsson, 2006: 21). Det vill säga, det är staten 

som kan reglera värden och moralen, och bevara det som anses vara rätt i ett givet 

samhälle för att det ska bli möjligt för alla människor (ibid).  

 

Regleringen av samhällets moraliska liv sker genom arbetsdelningen som finns i det 

moderna samhället. Ruth Levitas (1998) författare för boken ”The Inclusive Society?”, 

har vidareutvecklat Durkheims tankar om social integration. Levitas menar att grunden 

för en social integration bygger på arbetets differentiering samt moralen i samhället 

(Levitas, 1998: 178f). För att människor inte ska riskera att bli socialt exkluderade kan 

en, utifrån Durkheims tankar, säga att staten organiserar arbete hos underliggande och 
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beroende myndigheter för att människor inte ska exkluderas. Dessa myndigheter har 

organisationsmedlemmar som blir specialiserade på att integrera och inte exkludera 

sociala grupper i samhället, som till exempel ensamkommande unga. Att hålla samman 

människor i samhället, och att människor ska kunna bli en del av det, blir således även 

en politisk fråga (ibid.).  

 

4.2 Normbegreppet 

Definitionen av normer som används i denna studie är den som Baier & Svensson 

(2009) har skrivit i boken Om normer. Författarna menar att normer innebär ”något som 

bestämmer eller gör anspråk på att bestämma något annat” (Baier & Svensson, 2009: 

34). Normer kan ses som Uppförande normer eftersom normer sätter ramar för hur 

människor ska uppföra sig utifrån konkreta direktiv vid olika situationer (ibid.). Normer 

existerar för att reglera beteenden och för att identifiera dem bör forskaren, enligt 

författarna, undersöka beteendemönstren (Baier & Svensson, 2009: 42). Ett exempel på 

beteendemönster är att när människor går emot normer kan detta väcka vissa reaktioner 

hos andra människor. På detta sätt blir normerna som råder synliga för omgivningen 

(ibid.)  

 

4.3 Regelbegreppet  

Den definition av regler som används i studien är hämtad från Region Gotlands 

hemsida. Peter Sandström menar att regler är något som bestämmer ett agerande som 

människor inom ett visst område måste följa (Sandström, 2013). Regler i denna studie 

hänvisar till uppskrivna (formella) regler om exempelvis rutiner som kommunen och 

myndigheter har formulerat i relation till verksamhetens mål och målgrupp. Meningen 

med reglerna på HVB-hemmet är att, likt normer, sätta ramar för ett önskvärt beteende. 

Skillnaden mellan regler och normer är att regler är formella normer som förbjuder och 

tillåter vissa beteenden, och är även regler som alla involverade måste följa. Normer är 

informella och förmedlar vad ungdomarna på boendet bör lära sig och utgå ifrån (Baier 

& Svensson, 2009: 122). Att poängtera skillnaden mellan regler och normer är viktigt 

eftersom HVB-hemmet som aktör lär ut både informella och formella normer, formella 

normer är just uppskrivna som verksamheten har kommit överens om med staten. 

Normer är informella, och normerna handlar om vad som anses vara vara viktiga för 

ungdomarna att känna till och följa. Konsekvenserna av att bryta mot formella och 

informella normer kan vara att till exempel bli tillrättavisad och/eller socialt exkluderad 
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vid olika situationer (Baier & Svensson, 2009: 159f).  

 

4.4 Sociala och moraliska normer 

Normer hänvisar till hur människor ska bete sig, och sociala samt moraliska normer kan 

sägas vara uttryck för dessa ”uppförande” normer. Författarna menar att normer 

tillskrivs utifrån objekt och de moraliska normernas objekt är att de riktar sig till andra 

individer (Baier & Svensson, 2009: 84f). Moraliska normer kan exempelvis hänvisa till 

att inte skada andra människor. Dessa normer ligger nära rättsliga normer, exempel på 

rättsliga normer är ”respektera sin nästas kropp, sin nästas integritet och sin nästas 

egendom” (ibid.). Baier & Svensson noterar att när människor talar om hur människor 

ska agera vid olika situationer refererar det till sociala normer vilka är normer som är: 

”sociala överenskommelser eller sociala konstruktioner” (Baier & Svensson, 2009: 45f). 

De sociala normernas objekt är sociala sammanhang som riktar sig till andra människor 

på ett indirekt vis. Exempel på sociala normer kan vara: ”klädkoder, etikett och liknande 

som beskriver vårt sociala sammanhang, vilka vi är och vilka vi tillhör”(Baier & 

Svensson, 2009: 85). Däremot innebär ”brott” mot sådana normer att det ”drabbar inte 

någon på ett direkt sätt”, det vill säga inte på samma sätt som brott mot moraliska 

normer (ibid.). Sociala normer integrerar människor genom exempelvis samma klädstil 

och samma sätt att vara på: en samhörighetskänsla formas mellan människor som 

uppför sig på samma sätt (Baier & Svensson, 2009: 85, 181). 

 

Författarna menar vidare att människor har värden som anses vara något gott, exempel 

på värden kan vara: trygghet, solidaritet och frihet. Normer kan ses som ett ”instrument 

för att uppnå dessa värden” (Baier & Svensson, 2009: 134). För att människor ska följa 

normer och tycka om dem behöver de även veta vad som händer om de inte följer dem. 

Något som uppstår vid normbrytande, eller tanken om normbrytande, är skuldkänslor 

hos människor som bryter normer. Det kan vara skuldkänslor om att den enskilda 

individen har överträtt det som är givet, och gått emot något som denne har lärt sig och 

internaliserat under integrationsprocessen. Under överföringen av normer får människor 

alltså även veta vad som kan hända när normer inte följs, som till exempel: 

skuldkänslor, utanförskap och olika typer av bestraffningar som till exempel ett 

tillrättavisande på ett HVB-hem (Baier & Svensson, 2009: 159f). Plikten av att följa 

normer och värden upprätthålls och bevaras med hjälp av sanktioner, som till exempel 

straff och tillrättavisande (Jacobsson, 2006: 9). Att inneha en skyldighet legitimeras 
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genom ett tillrättavisande som sätter ramar för hur handlandet ska vara och borde vara 

vid olika situationer (ibid.). Émile Durkheim menar att moraliska normer ligger nära till 

hands till rättsliga normer, genom att det finns ett band mellan rätten och moralen. Det 

medför att moralen lever genom rättsliga handlingar, regler och lagar förmedlar vad 

människor får göra och inte göra som har en anknytande till den gemensamma moralen i 

samhällen (Jacobsson, 2006: 14f). 

 

5 Metod och material 

I detta kapitel redovisas val av metod och urval. Därefter förs en diskussion om hur jag 

gick till väga med intervjuerna samt hur jag har bearbetat och analyserat det insamlade 

materialet. Slutligen redogör jag för de etiska överväganden som jag har tagit hänsyn till 

i relation till studiens syfte och till informanterna. 

 

5.1 Metodval 

För att belysa integrationsarbetet och förstå hur personalen på detta HVB-hem arbetar 

med ungdomarnas integration, är den kvalitativa forskningsansatsen den lämpligaste 

metoden för att ta reda på det som behövs för att besvara forskningsfrågorna. Fokus 

ligger på att få tillgång till, och studera erfarenheter och upplevelser, hos personalen 

samt ungdomarna på ett specifikt HVB-hem. Således blir denna studie en så kallad 

fallstudie. Med en fallstudie avser forskaren att förmedla och få djupgående kunskaper 

av ett särskilt fall i en viss kontext (Kvale & Brinkmann, 2014: 310f). Med min studie 

ämnar jag inte att generalisera till alla HVB-hem och alla ensamkommande unga i 

Sverige. Jag ämnar att istället studera ett beteendemönster och analysera hur 

integrationsarbetet kan hänvisas till gemensamma normer, ideal och värden som råder i 

det svenska samhället (Durkheim, 1974: xxv). Med studien vill jag generalisera 

teoretiskt, det vill säga hur teorierna i studien kan tillämpas på HVB-hem i Sverige, 

vilket benämns som ”analytisk generaliserbarhet” (Kvale & Brinkmann, 2014: 312). De 

teorier och begrepp som har skrivits i det förra avsnittet, är teoretiska begrepp som har 

utvecklats i samband med intervjuerna och från det som har observerats under 

praktiken. Detta för att ge en förklaring till det som har observerats och det som 

informanterna har uttryckt (Denscombe, 2014: 100). 

 

Två intervjuguider utformades (se bilaga), den ena för personalen och den andra för 

ungdomarna. Valet till att skriva två intervjuguider var för att kunna ta reda på hur 



  
 

15 

personalen arbetar med ungdomarnas integrationsprocess, samt intervjua ungdomarnas 

erfarenheter av, och synen på, integrationsarbetet samt normsystemet. De utformade 

intervjuguiderna är semistrukturerade i syfte att möjliggöra flexibilitet, vilket innebär att 

följdfrågor kan ställas till informanternas svar (Bryman, 2011: 206). Intervjuguidernas 

teman utformades i relation till studiens syfte och frågeställningar för att skapa en 

struktur under intervjuerna. I början av intervjuerna ställdes inledande och öppna frågor, 

för att sedan fokusera mer på djupa frågor som kan ge upphov till berättande svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014: 176f). Majoriteten av frågorna i intervjuguiderna 

utformades med hur-frågor istället för varför-frågor för att ge möjlighet till 

informanterna att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av olika situationer 

(Becker, 2008: 70f). 

 

5.2 Urval 

Urvalet som utgicks ifrån i denna studie var ett målinriktat urval, varpå informanterna 

valdes på ett strategiskt vis i relation till forskningsfrågorna (Bryman, 2011: 434). För 

att undersöka integrationsarbetet, var det fyra från personalgruppen och tre ungdomar 

som intervjuades. Inom personalgruppen intervjuades kvalitetssamordnaren, en 

ordinarie timvikarie och två behandlingsassistenter. Kvalitetssamordnaren tillfrågades 

om en intervju på grund av att samordnaren befinner sig på dagtid varje dag, och arbetar 

med kvalitetsutvecklingen på boendet. Således har samordnaren kärnfull information 

om arbetet och har varit med om situationer där exempelvis motstånd har uppstått. 

Behandlingsassistenterna och vikarien tillfrågades om att bli intervjuade eftersom de har 

arbetat på boendet under en lång tid, och har erfarenheter av att integrera ungdomarna 

genom att lära ungdomarna normer och värderingar, som har observerat under 

praktiken. 

 

Det blev tre pojkar som intervjuades från HVB Blomman, och det är endast pojkar som 

bor på detta boende. På så sätt fanns det inte möjlighet till att intervjua flickor. De 

ungdomar som tillfrågades om att ställa upp på intervju, baserades på kriterierna om de 

för det första hade möjlighet till att ställa upp på en intervju, och för det andra om de 

hade den språkförmågan som krävs för att förstå frågorna. Denna förmåga var viktig att 

ha eftersom beslutet togs att inte ha en tolk närvarande, på grund av att det finns en risk 

att tolken kan tolka frågorna på ett annat sätt än vad ungdomarna gör, som i sin tur kan 

påverka svaren. En av pojkarna är 17 år och de andra två är 16 år. Det blev tre pojkar 
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som intervjuades eftersom det inte fanns möjlighet till att intervjua fler ungdomar. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Tack vare min praktik hade jag möjlighet till att bygga tillitsrelationer mellan mig och 

ungdomarna samt mellan mig och personalgruppen. På så sätt kunde verkliga 

situationer observeras där ungdomarna berättade om sina livserfarenheter, hamnade i 

konflikter, utförde sina rutiner och levde sitt vardagliga liv. Jag kunde därmed hämta in 

en kärnfull kontextuell information på grund av hur jag betraktades av min omgivning. 

Av personalen betraktades jag även som praktikant, och jag kunde därför få tillgång till 

de formella normerna, som kommer att belysas under resultat- och analysavsnittet. 

 

Under min tid som praktikant hade jag även möjlighet till att möta ungdomarnas gode 

män. Eftersom ungdomarna är under 18 år skrevs ett informationsbrev (se bilaga) till  

respektive god man för att få möjlighet till att intervjua ungdomarna. I brevet fick de 

gode männen ta del av studiens syfte och av vilken skäl intervjuerna behövs för att få 

svar på frågeställningarna. Dessutom tydliggjorde jag vilka etiska principer som jag 

förhåller mig till, bland annat att ungdomarnas identitet och vart ungdomarna bor 

kommer att vara anonymt för utomstående. När jag befann mig på boendet tog jag 

tillfället i akt och frågade verksamhetschefen om jag hade möjlighet att skriva mitt 

examensarbete om detta HVB-hem samt om jag får intervjua ungdomarna och 

personalen. När jag fick ett godkännande berättade jag muntligt för både ungdomarna 

och personalen om studien som jag har tänkt att genomföra. Vid detta tillfälle tillfrågade 

jag även personalen och ungdomarna om de ville ställa upp på en intervju.  

Innan intervjuerna påbörjade med informanterna tydliggjorde jag vad sociologiämnet 

innebär och vilka etiska principer jag kommer att förhålla mig till. På så sätt fick 

informanterna en insikt av vilket ämne jag studerar och av vilken anledning intervjuerna 

behövs i denna studie. Under april 2017 intervjuades kvalitetssamordnaren, den ena 

behandlingsassisten och slutligen ungdomarna. Den andra behandlingsassistenten och 

vikarien intervjuades under hösten 2017, då urvalet behövde kompletteras ytterligare.  

 

Under den första intervjun med en ungdom la jag märke till att en del frågor behövde 

förenklas, i syfte att informanten förstod vad frågorna innebar. Detta utgick jag ifrån i 

de nästkommande intervjuerna med ungdomarna. På grund av att ungdomarna har ett 

begränsat språkförråd, kan det ha påverkat hur de har förstått frågorna och därmed de 
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svar de har gett. Däremot har jag som, tidigare nämnt, formulerat om frågorna under 

intervjuerna och varit tålamodig för att inte riskera att ungdomarna ger svar som de tror 

att jag vill höra. På så sätt har jag gett informanterna tid till att svara på frågorna och 

nämnt att de kommer att vara anonyma. Jag har även nämnt att ungdomarna kan svara 

hur de vill och poängtera sina egna tankar kring synen på och erfarenheterna av 

integrationsarbetet.  

 

Intervjuerna valdes att spelas in på min telefon för att jag ska kunna skriva ner allt 

ordagrant samt för att skriva ner de uttryck som informanterna använde sig av (Bryman, 

2011: 420). Innan intervjuerna påbörjade frågade jag informanterna om deras 

godkännande att få spela in intervjuerna, och jag anser inte att inspelningen kan ha 

påverkat informanterna på ett negativt sätt. Intervjuerna blev ungefär mellan 30-40 

minuter långa och transkriberades samma dag som de genomfördes för att komma ihåg 

alla detaljer. 

 

För att den insamlade empirin ska vara trovärdig har jag utgått ifrån flera procedurer för 

att identifiera validiteten i det insamlade materialet (Creswell, 2014: 201). Jag har 

exempelvis ställt öppna frågor som ger ”informanterna tillfälle att komma med 

innehållsrika och fylliga uttalanden” (Dalen, 2007: 118). Innehållsrika och fylliga 

uttalanden ger läsaren en inblick på informanternas livsvärld, syn på sig själv och sin 

omvärld (Creswell, 2014: 202). Andra sätt för att säkerställa validitet som har använts, 

och som har nämnts förut, är att lära känna informanterna som möjliggjordes under 

praktiken. Under praktiken fick jag en detaljerad blick på integrationsarbetet och hur 

tillrättavisande används som ett verktyg för att ungdomarna ska ta till sig normer, ideal 

och värden. Under praktiken fick jag även en detaljerad blick på hur ungdomarna lever 

på boendet i en viss miljö med vissa rutiner och regler. Genom att jag befann mig på 

fältet under en längre tid kunde det som informanterna uttryckte under intervjuerna 

bekräftas med det som har observerats. Ytterligare ett sätt för att säkerställa validiteten 

användes verktyget ”deltagarvalidering” (Kvale & Brinkmann, 2014: 236). 

Deltagarvalidering innebär att forskaren ställer frågor till informanterna om det som har 

observerats för att få bekräftelse om det är korrekt eller ej (ibid.). 

 

5.4 Analys av material 

Under transkriberingen av materialet fick informanterna fiktiva namn, och för att 
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säkerställa anonymitet kommer all information som kan identifiera informanterna inte 

nämnas. Under analysen av materialet har jag arbetat efter att vara objektiv och inte låta 

min egen förförståelse kring ämnet påverka hur jag tolkar materialet. På så sätt har jag 

endast arbetat efter att utgå ifrån den material jag har samlat in och från vad jag har 

observerat under praktiken (regler, rutiner och motstånd). Under intervjuerna med 

informanterna har jag även fört anteckningar om hur varje informant har tolkat frågorna.  

 

Materialet sorterades med en kombination av tematisk och strukturell analys där 

liknande teman som genomsyrade informanternas berättelser identifierades. De 

huvudteman som återkom visade sig vara: normer och regler som anses vara viktiga att 

lära ut och känna till, hur överföringen av normer går till och hur personalen 

upprätthåller samt legitimerar normerna och reglerna. I relation till dessa huvudteman, 

formulerades följande underteman: ”Kunskapsförmedlingen av samhället och kulturen”, 

”Att få en fungerande vardag”, ”Vikten av att lära sig språket”, ”Ideal och värden”, ”Att 

ha ett eget ansvar och Uppförandenormer”, ”Att vara mottaglig och daglig 

kommunikation”, ”Tillrättavisande”, ”Vikten av att vara ansvarsfull och självständig” 

och ”Att inte sticka ut ur mängden”. Dessa teman återkom vid intervjuerna med 

informanterna, och jag har därför använt mig av dessa huvudteman och underteman för 

att strukturera upp empiriredovisningen.  

 

Vidare har informanternas svar jämförts för att hitta liknelser och skillnader mellan 

synen på, och erfarenheterna av integrationsarbetet samt normsystemet, vilket kommer 

att lyftas upp i resultat- och analysdelen (Rennstam & Wästerfors, 2015: 126f).  

 

5.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets etiska principer följdes noggrant under studiens gång och vid 

intervjuerna belyste jag vilka etiska principer som följs och vad dessa innebär för 

informanterna och studien. De etiska principer som har följts under studiens gång är 

informationskravet; information om vad studies syfte är och vilken information som 

behövs från informanterna belystes innan intervjuerna påbörjades. Det som även 

tydliggjordes var att informanterna kan frivilligt avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Förhållningen till samtyckeskravet var 

viktig, detta på grund av att ungdomarna var under 18 år och ”undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär” eftersom studien handlar om hur ungdomarna integreras på nytt 
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efter att de har flytt från ett annat land. Således behövdes ett samtycke från deras 

respektive god man och från verksamhetschefen om att få möjligheten till att intervjua 

ungdomarna (Vetenskapsrådet, 2002: 9).  

 

En annan etisk princip som följdes var konfidentialitetskravet, varpå det tydliggjordes 

för informanterna och gode männen att informanternas identitet kommer att förbli 

anonymt genom att de har fått fiktiva namn, samt att övriga uppgifter kommer att förbli 

anonyma för utomstående. För att ytterligare säkerställa anonymitet har även HVB-

hemmet fått ett fiktivt namn och inspelningarna från intervjuerna har raderats från 

telefonen för att ingen ska kunna komma åt materialet (Vetenskapsrådet, 2002: 12). 

Slutligen följdes nyttjandekravet genom att informanterna, gode männen och 

verksamhetschefen har fått information om att all material som har samlats in ska endast 

användas för studien (Vetenskapsrådet, 2002: 14). 

 

6 Resultat och analys 

Följande avsnitt inleds med en presentation av informanterna. Vidare redogörs resultatet 

och analysen av empirin som har samlats in. Jag har lyft fram relevanta citat från 

informanterna i relation till studiens syfte och frågor, och undertill citaten görs en 

tolkning samt analys av resultatet. Information och observationer av ADL-träning, 

rutiner och regler som nämns i analysdelen har inhämtats under praktiken samt från 

intervjuerna. 

 

6.1 Presentation av informanter 

Linda är 55 år och arbetar som kvalitetssamordnare på HVB Blomman. Linda har 

arbetat med ensamkommande barn sedan november 2015 och har gått på utbildningar 

inom företaget, såsom RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och Motiverande 

samtal (MI). Under vardagen arbetar Linda med administrativa uppgifter som berör 

kvalitetsutvecklingen på HVB-hemmet och att upprätta olika planer. 

 

Sofia är 49 år och arbetar som behandlingsassistent samt värderingscoach och har 

arbetat på verksamheten i ett år. Sofia har arbetat med ensamkommande barn sedan 

2013. Även Sofia har erfarenheter av utbildningarna inom företaget som nämndes ovan. 

Vidare har Sofia erfarenhet av att arbeta på kyrkans HVB-hem och på ett annat boende i 

en kommun. Under vardagen arbetar Sofia med de arbetsuppgifter som personalen har, 
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och med administrativa uppgifter såsom att skriva planer, ringa samtal och ha kontakt 

med god man. 

 

Sara är 49 år och har arbetat på boendet som ordinarie timvikarie i ett år. De tidigare 

erfarenheter Sara har av att jobba med ensamkommande barn är nio månader på ett 

annat boende, Sara har även erfarenhet av att jobba på ett transitboende. 

 

Vera är 45 år och har arbetat på boendet i två år och ett par månader. Förutom att arbeta 

som ordinarie anställd, arbetar hon som brandansvarig och har dagligen en överblick på 

brandvarnarna samt brandlistan. 

 

Elias är 17 år och har bott på boendet i nästan ett år och fyra månader. Elias bor just nu 

i en vårdplaceradplats utanför boendet tills han är 19-20, vid detta tillfälle kan han sedan 

bo i en utslussningslägenhet.  

 

Alex är 16 år och har bott på boendet sedan 2015.  

 

Can är 16 år och har bott på boendet sedan sommaren 2016.  

 

 

6.2 Förmedlandet av normer och regler 

6.2.1 Kunskapsförmedlingen om samhället och kulturen 

Att flytta till ett nytt land innebar en osäkerhet för ungdomarna. Frågor om hur de ska 

gå tillväga när de har anlänt utan sina föräldrar och hur de ska finna trygghet, var oklara 

för dem. Att byggnaderna ser annorlunda ut, språket är annorlunda, och att människor 

beter sig annorlunda var faktorer som innebar stora förändringar vid anländandet 

menade samtliga ungdomar (Alex, Elias & Can). Ungdomarna sökte sig därmed efter en 

ny trygghet i det nya landet där bland annat ungdomarnas omgivning kunde 

åstadkomma detta. Ett genomgående tema vid intervjuerna med ungdomarna var att 

deras omgivning har hjälpt dem med de svårigheter som har uppstått, som till exempel 

att förstå sig på nya rutiner, regler, samhället och kulturen. Personal, lärare, mentorer 

och god man poängterades som viktiga personer, eftersom att de har lärt dem kunskaper 

om samhället som ungdomarna upplevde var viktigt för dem att känna till:  
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För mig, min god man och personalen på boendet och min mentor har hjälpt 

mig. Till exempel idag (17 april) är det en traditionell dag i Sverige, det är 

påsk. Det är inte jag som vet, utan personal vet och skolan. Vi kommer att få 

veta detta, de måste berätta till oss att vi har påsk och att vi har lov. Jag 

måste fråga varför? Vad är påsk? Vad är det som är speciellt? När jag 

kommer till skolan så får jag information om kulturen och från boendet 

också. – Alex 

 

Även Can berättar att hans omgivning har hjälpt honom att förstå samhället: 

 

Allt var svårt, för innan till exempel brukade jag inte tvätta kläder eller laga 

mat. De första dagarna var svårt men nu är det lättare. Mycket skillnader. 

Lagar, regler, naturen, husen och människor. Personalen hjälper mig mycket 

och min mentor hjälper mig förstå svenska ord. […] Första dagarna var det 

jättesvårt, till exempel du har ingen jul innan men nu är det annorlunda. 

Skolan är annorlunda här, du måste till exempel från morgon till 

eftermiddagen 8-15.. 16. Skolan är jätteannorlunda från innan. - Can 

 

En punkt som Elias tog upp under intervjun, var att hans mentor har lärt honom om 

kulturen i Sverige: 

 

Ja kulturen.. Just nu förstår jag att i Sverige finns det andra religioner. När 

jag kom hit visste jag inte något om kristendom och buddhism så mycket. 

Men nu fattar jag att många religioner finns och måste respekteras. – Elias 

 

Att bli en del av samhället genom att förstå samhället och att känna till 

myndigheter/platser, är en del av integrationsarbetet menar samtliga informanter från 

personalgruppen. Sofia poängterade det på följande sätt: 

 

De sociala nätverken är viktiga. Boendet är belägen centralt där ungdomarna 

bör lära känna och kommunicera med medborgarna i staden. Att man går till 

Skatteverket, Försäkringskassan, biblioteket, gallerian på stan, gå till skolan. 

Då kommer man in i samhället och förstår mer av det tänker jag, hur allting 

fungerar. Men innan man liksom har landat här så är det nog diffust. Det tar 

nog längre tid än vad vi tror för att förstå ”hur fungerar samhället 

egentligen?” […] Sen det här att man lär sig hur man åker buss, bussen går 
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på vissa tider, man betalar på bussen och sånt – Sofia 

 

Ovanstående citat i detta avsnitt visar att ungdomarnas mentorer, gode män, skolan och 

personalen förmedlar kunskaper om samhället och kulturen. Dessa individer som har 

nämnts i citaten, fungerar som ungdomarnas kunskapsförmedlare genom att de visar 

vilken kultur som råder, i syfte att ungdomarna ska känna till sin omvärld. Personalen 

menar att genom att ungdomarna förstår samhället och exempelvis känner till 

myndigheterna, kan detta underlätta integrationsprocessen av att bli en medborgare i 

samhället (Sofia & Sara). Detta uttalande kan förstås i enlighet med Durkheims tankar 

om den sociala integrationens funktion. Att ungdomarna blir en medborgare kan 

möjliggöras genom att de interagerar med omvärlden, lär sig kunskaper samt lär sig hur 

allmänheten går till väga under vardagen (Jacobsson, 2006). Ruth Levitas (1998) skriver 

att det centrala i organiserandet av arbete är att människor ska bli socialt inkluderade 

(Levitas, 1998: 178f). Utifrån citaten kan tolkningen göras att ungdomarna får 

kunskaper om samhället när de till exempel går i skolan, går till banken, myndigheter 

etc. Att lära sig kunskaper om samhället, kan enligt personalen möjliggöra att 

ungdomarna blir en del av samhället och förhindras att bli socialt exkluderade från 

allmänheten, till följd av att förstå sin kontextuella omvärld och kulturen (Levitas, 

1998). 

 

6.2.2 Att ha en fungerande vardag 

De mål som personalen ska, och vill uppnå med verksamheten, är en sådan hemlik miljö 

som möjligt i syfte att ungdomarna känner en trygghet och har möjlighet till en 

fungerande vardag. Personalen uttrycker att på grund av boendets utformning och 

regler, ska ungdomarna över tid utveckla en självständighet och klara av situationer på 

egen hand i samhället. Det vill säga, ungdomarna förväntas att så småningom uppfylla 

det som krävs i samhället och förstå hur det mesta ”fungerar” (Linda, Sofia, Vera & 

Sara). Linda uttryckte under intervjun att till följd av boendets struktur bör ungdomarna 

lära sig hur de till exempel ska boka tid i tvättstugan, och att denna kännedom är viktig 

att ha vid utslussningen i samhället (Linda). Sofia uttrycker boendets struktur på 

följande sätt: 

 

Vi vill att pojkarna ska känna sig trygga och få en kontinuerlig vardag, bli 

sedda och bli bekräftade utifrån de behov som finns. Sen om man har en 

fungerande hemmiljö så är det även lättare att integreras, alltså, att man går i 
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skolan och till fritidsaktiviteter. Att försöka ha en struktur för att kunna 

skapa sociala nätverk är något vi försöker säga till ungdomarna. […] På ett 

sätt är vi som en slags förälder, alltså personalen. I det hära att normerna 

kommer när jag ska försöka agera i en slags vuxenhet – Sofia. 

 

Likt Sofia poängterade Sara under intervjun att personalen försöker få ungdomarna till 

att bli delaktiga i allting för att de så småningom ska integreras: 

 

Jag försöker få dem att bli delaktiga i typ aktiviteter för att få en fungerande 

vardag. […] Jag brukar säga ”Ja men gör det! Så funkar det, du gör rätt!” Då 

frågar de ibland ”men hur gör svenskar?” Då säger jag. ”De gör precis som 

du.” Alltså, så att de blir delaktiga och att de vet att de gör det precis likadant 

– Sara 

 

Under intervjun med Vera bekräftades det Sara nämnde under sin intervju. Vera menar 

att personalen strävar efter att ungdomarna ska vilja gå ut och känna till samhället de 

lever i. Vera belyste även att ungdomarna brukar komma fram till personalen för att 

fråga hur svenskar agerar vid olika sammanhang, för att vara i linje med hur svenskar 

agerar och lära sig av andras beteende. Vera beskriver boendets mål på följande sätt: 

 

Vårt mål är att ungdomarna ska anpassa sig och assimilieras i det svenska 

samhället. Vi ska fungera som de ”vuxna” på ett boende. Vi ska lära 

ungdomarna kunskaper om samhället, visa vilka aktiviteter som finns, 

uppmuntra till att gå i skolan. För att ungdomen ska känna att de assimileras 

i samhället så jobbar vi med dem hela tiden. Berättar hur det fungerar, till 

exempel alla myndigheter, hur fungerar skolan och sånt. – Vera 

 

Citaten ovan belyser att personalens uppgift på HVB-hemmet är att integrera 

ungdomarna och introducera dem för samhället. Personalgruppen menar att de arbetar 

efter att lära ut kunskaper och normer om hur samhället fungerar för att ungdomarna ska 

bli delaktiga, ”anpassa sig” och ”assimileras”. På HVB-hemmet fungerar personalen 

som viktiga personer i ungdomarnas liv; när ungdomarna har frågor om samhället, kan 

personalen hjälpa och vägleda dem när de känner sig osäkra. Det är inom denna miljö 

som personalen förbereder ungdomarna inför det självständiga livet i samhället. För att 

ungdomarna ska få en ”lyckad” integration, menar personalen att det är viktigt med en 

fungerande vardag, där ungdomarna har en struktur som vägleder dem i det vardagliga 
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livet när vardagen upplevs vara diffus. På så sätt kan HVB-hemmet ses som en viktig 

aktör i ungdomarnas liv, då det är inom denna miljö som ungdomarna får lära sig 

kunskaper och normer om samhället. 

 

Vidare uttryckte personalgruppen att trygghet och en fungerande vardag är viktigt att 

uppnå för ungdomarna. Normerna om att ungdomarna ska skapa sociala nätverk, gå till 

fritidsaktiviteter, gå till skolan och lära sig kunskaper om samhället kan tolkas som 

”instrument” för att uppnå struktur i ungdomarnas vardag (Baier & Svensson, 2009: 

134). Dessa normer kan tolkas som ”värden” då det är något som personalen vill att 

ungdomarna ska uppnå, dessa värden kan sägas ha implementeras i normsystemet som 

råder på detta boende (ibid.). På grund av att implementeringen kan ungdomarna ta del 

av normsystemet och göra dem till sina egna attityder; att vilja gå ut och träffa nya 

människor, delta i aktiviteter, på grund av att det anses vara gynnsamt för ungdomarna 

senare när de lämnar boendet. Både Vera och Sofia reflekterade kring sin roll under 

intervjuerna. Deras roll som kunskapsförmedlare fungerar på ett liknande sätt som när 

en förälder lär sitt barn normer och kunskaper i sitt hem, där även HVB Blomman har 

en hemliknande miljö med en struktur varpå ungdomarna kan lära sig att internalisera 

normer, ideal och värden. 

 

6.2.3 Vikten av att lära sig språket 

Att befinna sig i en omgivning som på olika sätt motiverar ungdomarna till studier eller 

till att tala svenska, var punkter som samtliga ungdomar tog upp som viktigt för dem 

och deras framtid. Ungdomarna betonade att skolan, vänner och elever ger dem 

motivation i vardagen samt engagerar dem till att bland annat lyckas med sina studier. 

Can uttryckte att han upplever att han ”kommer in i samhället” när han pratar med sina 

svenska vänner. Vidare betonade Alex att när han är i skolan och möter andra elever får 

han en känsla av att han kan göra ”detta”, men att det kanske tar längre tid för honom 

(Alex). Vidare menar Elias att han upplever att han kommer in i samhället, och blir 

motiverad till att bli det, när han agerar med till exempel en butikssäljare: 

 

Just nu känner jag att jag kommer in i samhället. Till exempel när jag går till 

en affär med min kompis så säger han alltid till mig gå fram och fråga den 

här personen detta och detta, att jag inte ska vara blyg… När jag pratar med 

butikssäljare känner jag.. jag kände liksom ”Yes!” Jag fick en känsla att jag 

klarar det här och att jag inte behöver någon som hjälper mig just nu. – Elias 
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Citaten ovan illustrerar att ungdomarna exponeras för det sociala genom att de agerar 

med andra människor, och observerar hur andra agerar i omgivningen, samt får 

motivation på detta vis. Alex blir motiverad till att lyckas med sina studier när han 

befinner sig skolan och observerar hur andra elever i skolan agerar. Vidare blir Elias 

motiverad när hans kompis uppmuntrar honom till att prata med butikssäljaren för att 

Elias ska våga prata svenska med andra människor. Sådana interaktioner leder till att 

ungdomarna kan känna att de kan bli en del av samhället genom att agera med dess 

”delar” och prata svenska såsom Elias och Can gör.  

 

Personalen har i de föregående avsnitten förmedlat att de vill att ungdomarna ska ut ur 

boendet och träffa nya människor samt utforska sin omvärld för att integreras i 

samhället. Personalen förespråkar att ungdomarna ska till skolan, till gallerian och agera 

med medborgarna, vilket leder till att ungdomarna kan uppleva att de är en del av 

helheten. Under intervjun med Sofia poängterade hon att ungdomarna bör interagera 

med ”samhället”, där interaktionen bidrar ungdomarna med kunskaper om samhället 

(Sofia). När Elias kommunicerar med andra människor kan det tolkas som att Elias 

känner ett sammanhang, det vill säga att han klarar ”det här”. ”Det här” kan tolkas som 

att Elias känner att han kan självständigt kommunicera med andra individer, utan att ha 

en tolk eller personal närvarande som tolkar och översätter samtalen. 

 

Språket och kunskaper om samhället har i de föregående avsnitten visat sig vara viktigt 

för ungdomarna att lära sig, för att få kunskaper om och förstå det rådande samhället. 

Det finns även andra normer som förmedlas och poängteras vara viktiga att lära ut, som 

till exempel olika ideal och värden såsom: jämställdhet, att passa tider och att vara 

ansvarsfull. Dessa normer kommer att lyftas upp och utvecklas i de nästkommande 

avsnitten.  

 

6.2.4 Ideal och värden 

Med avstamp från Ruth Levitas bok, specialiserar sig individer inom olika myndigheter 

och kommuner för att organisera arbete hos exempelsiv HVB-hem. HVB-hemmen 

organiseras för att uppnå ett syfte, vilket är att integrera människor i samhällen (Levitas, 

1998). Ett tema som genomsyrade personalens intervjuer var att en jämlik syn på 

kvinnan och mannen är en värdegrund i det svenska samhället, och att denna 

värdegrund är viktig att lära ut till ungdomarna (Sara, Linda & Vera). Elias poängterade 
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under sin intervju att i det land han flydde ifrån studerade inte tjejer och killar 

tillsammans, då tjejer och killar studerade vid olika tider. Detta var en stor skillnad 

menade han när han insåg att både tjejer och killar studerar tillsammans i Sverige. Elias 

menade vidare under intervjun att personalen lär honom och de andra ungdomarna att 

tjejer och killar ska behandlas på samma sätt (Elias). Personalen menar att det är viktigt 

att lära ungdomarna hur en ser på tjejer och hur en behandlar tjejer för att få det att 

fungera i samhället (Sara, Linda & Vera). Förklaringen till att lära ut detta synsätt, beror 

på att de har upplevt att ungdomarna kommer från en kultur med en ojämlik syn mellan 

mannen och kvinnan - där mannen värderas högre än kvinnan. Sara betonar det på 

följande sätt: 

 

Ta till exempel synen på tjejer. Den är jätteviktig att ändra på till vår syn, så 

att de inte ser på tjejer som att de inte har något värde. […] Att det ska vara 

jämlikt mellan mannen och kvinnan, det tycker jag är viktigt att de lär sig, att 

vi har samma värde alla människor. För att det är den synen i Sverige, så är 

det liksom. Jag vill inte att de ska hamna utanför. – Sara 

 

Vikten av att lära ut en jämlik syn på mannen och kvinnan nämnde även Vera: 

 

Den nya synen kan krocka lite med det gamla de är vana vid. De kommer 

från en annan kultur. Men det verkar som att de har insett hur det är i 

Sverige, att det är mer jämlikt mellan könen. Det kan hända att de frågar 

”Varför ska jag laga mat, varför ska jag städa?” eftersom det är rutiner som 

kvinnor brukar göra i deras kultur. Då försöker vi lära dem att det är mer 

jämlikt här. – Vera 

 

Resultatet ovan visar att samma villkor, rättvisa och jämlikhet är värden och ideal som 

personalen lär ut till ungdomarna. Vera menar vidare att det kan uppstå en kulturkrock 

då ungdomarna har visat att de har haft en ojämlik syn på kvinnor. Dock försöker Vera 

få ungdomarna att förstå att det är mer jämlikt i Sverige än i deras hemländer. 

Utifrån Saras citat, görs tolkningen att jämlikhet mellan könen är en värdegrund som 

hon lär ut för att ungdomarna inte ska hamna utanför. Sara menar att det kommer att bli 

svårt för ungdomarna att integreras i Sverige om de inte har detta synsätt. Enligt Sara 

behöver ungdomarna ha detta synsätt för att få det att ”fungera” och bli en del av 

samhället, annars försvåras integrationen menar hon. Att få det att ”fungera” kan tolkas 
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som att om ungdomarna inte lär sig denna värdegrund, kan de hamna utanför och ha 

svårigheter att integreras på grund av olikheter i värdegrunder. Denna värdegrund som 

har lyfts fram menar informanterna är viktiga för ungdomarna att ta till sig för att klara 

sig i det rådande samhället. 

 

Detta kan knytas an till Jacobsson (2006) som i sin rapport tar upp att den organiska 

solidariteten lever genom moralen och värden. Om det kollektiva har en jämlik syn på 

kvinnan och mannen, leder det att till att människor allmänt förväntas att anamma 

samma värderingar (Jacobsson, 2006: 24). Staten och myndigheterna som påverkar 

HVB Blomman är organiserade och specialiserade på olika uppgifter till följd av den 

nya arbetsdelningen (Levitas, 1998: 179). Det finns en reglering av moralen i samhället 

som syftar till att medborgare ska ha liknande värderingar och förhålla sig till normer. 

Regleringen syftar till att individer ska bli socialt inkluderade, vilket är ett 

förhållningssätt som personalen utgår ifrån med ungdomarna på boendet (Jacobsson, 

2006: 24).  

 

Staten och andra myndigheter (Socialtjänsten, Kommunen, Migrationsverket) 

organiserar integrationsarbetet på HVB-hemmet, och själva integrationsarbetet kan 

sägas uttrycka att människor ska inte bli socialt exkluderade från samhället. Dessa 

tankar om social integration och social exklusion, kan appliceras på hur personalen 

jobbar med att integrera ungdomarna dagligen med de värderingar och moraliska 

grunder som råder i det svenska samhället. Personalen på detta boende lär ut värden 

som råder och förespråkas på en kollektiv nivå, för att dessa ska bli möjliga för 

ungdomarna. De värden och ideal som lyfts upp är jämlikhet, rättvisa och samma villkor 

mellan könen, dessa värden upplever personalen är viktiga för ungdomarna att känna till 

och ha med sig för att få det att ”fungera” och bli en medborgare (Linda, Sara & Vera). 

Dessa värden förespråkas för att samhället i stort ska fungera, vilket sker genom att 

människor beter sig på samma medborgliga sätt, utifrån en uppsättning likartade värden 

och moraliska grunder (Jacobsson, 2006).  

 

6.2.5 Att ha ett eget ansvar 

Vid anländandet till boendet fick ungdomarna information av personalen om vilket 

ansvar ungdomarna har och vilka arbetsuppgifter personalen arbetar med. Can berättade 

att personalen berättar för honom att han måste städa och tvätta eftersom att det är 
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ungdomarnas egna ansvar. Alex menade att vid anländandet till boendet fick han 

information om att han har vissa skyldigheter, såsom att tvätta, städa och göra sina 

läxor: 

 

Liksom vi äger vårt rum och det tillhör mig, jag måste städa, ta hand om 

mina grejer, jag måste tvätta mina kläder själv. Och att det kommer ingen 

som säger till mig du måste till skolan, du måste göra dina läxor, utan detta 

är mina grejer, detta är mitt ansvar har jag fått veta. Jag måste göra mina 

läxor, gå till skolan. Jag visste inte själv tvätta kläder i början, vi frågade 

dem ”vi vet inte hur man städar och tvättar”. De hjälpte först sen nu kan jag 

göra själv, jag behöver inte fråga. – Alex 

 

Likt Alex, påpekar även Elias ansvaret han har på boendet:  

 

På boendet.. det jag vet är att tiden är jätteviktig. Till exempel att man måste 

boka tid när du tvättar dina kläder och när du har möte med någon person 

måste du träffas den exakta tiden ni har bestämt. För i Sverige är tiden 

jätteviktig, det är så det är i samhället, man måste följa det. – Elias 

 

Att tiden är viktig att känna till, har även Linda noterat under sin intervju. Linda menar 

att det är viktigt att hålla ett löfte, och om en ungdom har lovat att komma vid en viss 

tid är det viktigt att vara där och ta sina konsekvenser om det händer att ungdomen blir 

sen. Detta är något som personalen förmedlar till ungdomarna menar Linda. Vidare 

menar Linda att personalen sätter inte upp lappar överallt om regler, förutom 

tvättscheman. Valet av att inte sätta upp lappar är för att inte uppnå en 

”institutionskänsla” och för att ungdomarna ska ”bara veta det och bara leva med det” 

(Linda). Att tiden är viktig har illustrerats genom tvättscheman som ungdomarna kan 

fylla i när de ska boka tvättid. Sara noterade under sin intervju att personalen förklarar 

för ungdomarna att tiden som har bokats för tvätt är viktig att hålla reda på, eftersom att 

när ungdomarna flyttar till egen lägenhet måste de sätta upp egen tvätt tid. Vidare 

poängterade Sara att hon brukar säga följande till ungdomarna när hon förklarar vikten 

av att hålla reda på tiden; ”Det är den tiden du har. Du kan inte komma ner när du vill. 

Det är så det fungerar där ute.. typ att allting styrs. Det finns regler för allting” (Sara). 
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Resultatet ovan visar att personalen har gått igenom vilka skyldigheter ungdomarna har 

att förhålla sig till i relation till den gemensamma uppsättningen regler och rutiner. 

Personalen förmedlar de formella och informella normerna till ungdomarna genom att 

berätta att ungdomarna måste ansvara för sitt eget och lära sig att tvätta, städa och boka 

sin egen tid. Vidare har det uttryckts att personalen inte sätter upp lappar överallt om 

reglerna, i syfte att ungdomarna ska över tid bara ”veta” och ”leva” med det. Att 

ungdomarna ska bara ”veta” att de ska tvätta, städa och vara ansvarsfull med sin tid, är 

ett sätt för personalen att integrera ungdomarna i en verklighet med värden och regler 

som de gemensamt ska följa och dela med varandra.  

 

Personalen har i detta avsnitt visat på att de praktiserar ideal och normer i vardagen för 

att ungdomarna ska internalisera dem, i syfte att veta vad som är rätt och fel i deras 

mening. Detta kan dras parallelt till Durkheim (2006), som menar att människor formar 

strukturer inom institutioner för att praktisera sätt att ”handla, tänka och känna” som 

anses vara rätt i vissa sammanhang (Jacobsson, 2006: 7). Ett exempel på strukturer 

inom denna kontext är normsystemet som råder. I detta fall poängteras vikten av att 

ungdomarna generellt ska vara ansvarsfulla, men även att specifikt vara ansvarsfulla 

med sin tid. Elias har i detta avsnitt visat att han har förstått sig på normernas existens 

kring tider genom att Elias nämnde att han vet att tiden är viktig, på grund av att han har 

fått lära sig det på boendet, och att det anses vara viktigt av samhället i stort. Genom 

reglerna, normerna och rutinerna på boendet förmedlas ideal och moraliska värden som 

anses vara rätt på HVB-hemmet för dessa ungdomar. HVB-hemmet reglerar det som 

anses vara rätt genom att förmedla att ungdomarna ska vara punktlig med tiden, städa 

sitt rum, tvätta sina egna kläder och ha ett ansvar. 

 

Som har nämnts förut, reglerar staten moralen och värden som exempelvis, 

självständighet och individualitet, för att det ska bli möjligt för alla. Att det blir möjligt 

för ungdomarna sker i relation till vad kommunen och vad andra myndigheter (till 

exempel socialtjänsten) förespråkar, som formulerar rutiner och regler utifrån dessa 

värden (Jacobsson, 2006: 21). Normerna på boendet handlar om att ungdomarna 

förväntas att bli individuella, självständiga och lära sig att ta hand om sig själva under 

sin tid på boendet. Under första delen av praktiken observerade jag att Elias inte förstod 

att ungdomarna behöver boka tid för att tvätta då han ville tvätta utan att boka tid. Vid 

detta tillfälle fick personalen ingripa och notera följande: ”detta är inte så det funkar, i 
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samhället måste man boka tid”. Utifrån detta uttalande, fick Elias en inblick på att det är 

viktigt att följa denna regel utifrån vad personalen förmedlade vid detta tillfälle. Det vill 

säga att ungdomarna får veta att det är så det fungerar och att ”ute” i samhället måste 

individer själva boka tid. Tidsbokning och att lova något berör dessutom andra 

människor, vilket kan tolkas som moraliska normer. Detta eftersom att om individer 

bryter normerna påverkar det även andra människor (Baier & Svensson, 2009). 

 

I detta avsnitt visar det sig att personalen förmedlar innebörden av normerna och vikten 

av att följa dem, för att ungdomarna ska inse varför det är viktigt att känna till dem och 

att de ska och bör följa det rådande normsystemet på HVB-hemmet. I nästa avsnitt 

kommer jag att gå igenom uppförandenormer som anses vara viktiga att lära ut till 

ungdomarna. 

 

6.2.6 Uppförandenormer 

Hur ungdomarna ska uppföra sig vid exempelvis matbordet, eller i relation till andra 

människor, är punkter som personalen lär ut till ungdomarna. Under intervjun med Elias 

nämnde han att han har fått lära sig av sin mentor hur han ska bete sig vid matbordet med 

fokus på hans etikett:  

 

[…] Min mentor har lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig hur det är i livet 

och hur man kan träffa någon annan person och hur man pratar med 

varandra. Eller hur man sitter vid matbordet, att inte använda telefonen och 

hur man sitter med kniv och gaffel när man äter. – Elias 

 

På samma sätt som Elias nämner kulturen om etiketten vid matbordet, har även Linda 

nämnt under sin intervju. Linda menar att ungdomarna kan ibland äta mat med sina 

fingrar och att ”detta inte är så vanligt här”, och att detta kan skiljas sig från en svensk 

kultur som råder kring etiketten vid matbordet (Linda). Linda menade vidare att det har 

att göra med hur man är uppfostrad och att i Sverige ”kommer man att sticka ut om man 

äter så här om man äter ute” (Linda). Även Sofia förklarar hur personalen lär ut normer 

som berör beteendet: 

 

När jag försöker lära ungdomarna så tänker jag på hur vi har det här på 

boendet, hur man äter, att man plockar undan efter sig och att man inte 

spelar musik högt vid matbordet. Många av killarna kommer från kulturer 



  
 

31 

där man inte pratar när man äter.. och det har varit en ganska stor grej här. 

Men i Sverige sitter man och pratar när man äter, det är de stunderna man 

umgås. Det är ett exempel på hur vi försöker lära barnen den kultur som 

finns i Sverige och de börjar förstå det mer och mer varje dag. – Sofia 

 

Ovanstående citat visar att personalen lär ungdomarna uppförandenormer som berör hur 

ungdomarna ska bete sig vid matbordet. Det vill säga att de ska äta med kniv och gaffel, 

inte ha telefonen med sig samt att personalen uppmuntrar ungdomarna till 

konversationer vid matbordet. Sofia noterar att det är viktigt att konversera vid 

matbordet eftersom det är då människor umgås. Detta belyser ett kulturellt sammanhang 

som råder i det svenska samhället, där det är vanligt att sitta och konversera vid 

matbordet. Personalen lär ut denna kultur till ungdomarna som kommer från en kultur 

där det inte är vanligt att tala vid matbordet. Förmedlandet av denna kultur har 

observerats under praktiken, flertal gånger uppmuntrade personalen ungdomarna till att 

samtala om olika ämnen och fick säga åt ungdomarna att inte spela musik vid 

matbordet.  

 

Att tala om hur viktigt det är med etiketten och beteendet vid matbordet kan knytas an 

till sociala normer som existerar i samhällen. Baier & Svensson (2009) skriver att 

sociala normer har objektet sociala sammanhang, och att människor som sitter vid 

matbordet och samtalar med varandra formar en samhörighetskänsla (Baier & 

Svensson, 2009). Genom att människor samtalar med varandra och väljer att inte ha 

telefonen vid matbordet vid sociala sammanhang, kan människor uppleva en gemenskap 

på grund av ett likartat beteende. På så sätt sätter denna sociala norm ramar för ett 

korrekt beteende i en viss kontext (vid matbordet), och detta beteende lär personalen 

ungdomarna i det vardagliga livet (Baier & Svensson, 2009: 42, 48).  

 

Linda uttryckte att det är vanligt att det sker att ungdomarna äter med händerna och inte 

med kniv och gaffel, vilket kan tolkas som att det ”gamla” från den kulturella kontext i 

länderna ungdomarna bott i förut lever kvar. Det gamla sättet att vara lever då kvar som 

kan påverka hur ungdomarna tar till sig de ”nya” normerna. Genom att personalen 

förmedlar normer och attityder kring etiketten vid matbordet, kan det tolkas som att de 

försöker påverka ungdomarnas tidigare normer till att överensstämma med de normer 

som finns i det svenska samhället. Vid dessa sociala sammanhang lär personalen ut 

sociala normer som anses vara viktiga för ungdomarnas integrationsprocess.  
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6.3 Hur förmedlandet av normer och regler går till 

6.3.1 Att vara mottaglig och daglig kommunikation 

Personalen menar att interaktionen i köket fungerar som en plats för dem att lära ut 

normer till ungdomarna. När ungdomarna kommer in på boendet får de tvätta händerna 

vilket Linda påpekar ”i princip varje gång” hon möter en ungdom i köket. Linda menar 

att ungdomen ska ”tänka på sin nästa, skölja sin tallrik och sätta in den i diskmaskinen” 

när de är i köket, vilket personalen påminner ungdomarna om (Linda). Linda menar att 

dessa interaktioner ska människor ta vara på:  

 

Sådana här tillfällen ska man ta vara på och utnyttja det. Och absolut inte 

konfrontativt, jag tror det kan bli lite motstånd. Då säger vi istället ”Ni borde 

göra så här” eller ”Skulle du kunna?” när det gäller att städa och så. – Linda 

 

Både Sofia och Sara uttryckte att överförandet av normer sker på ett implicit sätt. Sofia 

och Sara menar att det sker när de håller på med saker, när ungdomarna frågar om saker 

de undrar över eller när personalen och ungdomarna ser på TV. Sara menar att 

personalen försöker hjälpa ungdomarna till rätta med hur saker och ting fungerar: 

 

Man pratar med dem. De frågar jättemycket också. Man försöker hjälpa dem 

till rätta.. ja.. Och lära dem hur saker funkar. […] Men kan tänka mig att när 

jag lär ut någonting, typ, så säger jag ”okej, du vill inte lära dig nu, kom till 

mig när du är redo för att lära dig, när du är villig för det”. Man kan inte lära 

någon som inte vill. Är man inte mottaglig så, då går det inte. – Sara 

 

Uttalandet från Linda illustrerar att människor bör inte lära ut normer på ett 

konfrontativt sätt, utan tvärtom att människor bör tala med en mildare ton. Detta 

förhållningssätt utgår personalen ifrån i det dagliga arbetet. Hur personalen förmedlar 

kunskaper och attityder blir på så sätt viktigt att tänka på för att förhindra att motstånd 

uppstår. För att kunna överföra normer och attityder behöver ungdomarna vara villiga 

till att lyssna på personalen, menar informanterna från personalgruppen (Sofia, Sara & 

Linda). Enligt Sofia och Sara sker överföringen av normer på ett implicit sätt i det 

vardagliga livet och inte på ett konfrontativt sätt. Sofia menade att hon lär ut normer när 

de ”håller på med saker” eller när de ”ser på något TV-program”, vilket enligt Sofia och 

Sara nämnde gjorde skillnad för hur ungdomarna uppfattar normer, än om det sker vid 

till exempel bokade samtal. 
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Vidare uttrycker ungdomarna vid intervjuerna att en daglig kommunikation möjliggör 

för dem att veta vad som är tillåtet att göra respektive inte göra (Elias, Can & Alex). 

Ungdomarna menade att det är viktigt för dem att veta vad andra tycker om deras 

agerande, eftersom att de på så vis får en inblick på det som anses vara ”fel”, för att  

ändra till det som anses vara ”rätt”. Citaten i detta avsnitt, och i de föregående avsnitten 

kring förmedlandet av normer, visar att personalen vanligtvis lär ut exempelvis normer 

om att gå till skolan, göra läxor, etiketten, och att städa efter sig under vardagliga 

situationer. Med hjälp av den dagliga kommunikationen kan ungdomarna internalisera 

dessa normer och lära sig vad som är rätt respektive fel. Den dagliga kommunikationen 

(informella samtal) som sker i till exempel vardagsrummet eller i köket, gör att 

normerna och reglerna som lärs ut vid dessa tillfällen är inte strikta och påtvingande på 

individen. Dessa informella samtal medför att ungdomarna kan skapa en förståelse för 

normer och regler under vardagliga situationer.  

 

Ett exempel på informella samtal, är att personalen använder sig av så kallad ADL-

träning (aktiviteter i det dagliga livet) där personalen tränar och uppmuntrar ungdomen 

till att självständigt laga mat, tvätta sina kläder och städa efter sig, vilket har observerats 

under praktiken. Denna ADL-träning sker just vid vardagliga situationer, såsom i köket 

och i tvättstugan. ADL-träningens syfte är att ungdomen ska anamma ett förväntat 

beteende, det vill säga att de ska utveckla en självständighet. ADL-träningen kan 

dessutom tolkas som en kollektiv värdering av självständigheten som förespråkas i 

Sverige. Ungdomar förväntas att över tid lära sig att vara ansvarsfulla och kunna ta hand 

om sig själva. På så sätt kan HVB-hemmet ses som en social institution som har 

påverkats av denna självständighet, genom att det råder en hemliknande miljö med 

personal som lär ut normer och regler till ungdomarna som ska integreras i samhället 

(Jacobsson, 2006: 7f).  

 

Att vara mottaglig och den dagliga kommunikationen har betonats vara de viktigaste 

sätten för personalen att förmedla normer och regler till ungdomarna. I nästa avsnitt 

kommer jag att utveckla hur personalen legitimerar de normer och regler som har 

presenterats och redogjorts för i de föregående avsnitten. 
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6.4 Upprätthållandet av normer och regler 

6.4.1 Tillrättavisande  

När motstånd sker gentemot normer och regler, uttryckte två av informanterna från 

personalgruppen att vid sådana situationer förmedlar de för ungdomarna att det är: ”bara 

så det fungerar här” och att ”det är så det fungerar i Sverige” (Linda & Sofia). Linda 

uttryckte att när ungdomarna ska sköta sina dagliga sysslor eller när de försöker bryta 

mot regler, förmedlar hon att ”det är bara så”, för att legitimera normernas existens och 

att ungdomarna inte ska gå emot regler (Linda). Ungdomarna påpekade under 

intervjuerna att de får ett tillrättavisande av personalen och vänner på följande vis: 

 

Till exempel om jag inte går till skolan frågar personalen mig: ”Varför sitter 

du hemma?” ”Du måste gå till skolan, om du inte går till skolan får du 

absolut inte pengar från CSN”. Om jag inte städar mitt rum säger personalen 

varför jag inte gjort det och att jag kan bli sjuk. Och att jag måste tvätta mina 

tallrikar, skölja av dem annars blir det inte rent när vi stoppar i 

diskmaskinen. Och när jag bråkar eller tjafsar med killarna, då kommer 

personalen och säger till mig ”nej ni får inte bråka, det är inte bra”. – Alex 

 

Likt Alex, uttrycker Can att hans kompisar brukar säga till när han gjort något ”fel”: 

 

Mina kompisar vet allt om mig. Om jag inte pratat svenska på ett tag säger de 

till mig att jag måste göra det för att lära mig. Eller när jag inte gör läxor så 

säger de till mig att jag måste göra dem, att det är inte bra att inte göra det för 

det påverkar mina betyg. –Can 

 

Citaten ovan visar att personalen förmedlar för ungdomarna att om de inte går till 

skolan eller inte gör läxor kommer något att ske, det vill säga att studiemedlet dras in 

eller att betygen försämras. Förmedlandet av dessa fraser kan tolkas som att personalen 

och vänner försöker se till att ungdomarna formar en viljan till att gå till skolan och göra 

sina läxor. Fraserna: ”att man kan bli sjuk” och ”men det är bara så” som personalen 

använder gentemot ungdomarna, kan tolkas som ett sätt för dem att legitimera 

normernas existens samt att ungdomarna ska bli ansvarsfulla och sköta sina dagliga 

sysslor. Dessa uttalanden kan liknas vid vad Jacobsson (2006) noterar i sin rapport, att 

människor förmedlar till andra att de innehar en skyldighet kring normer. Skyldigheten 

påpekas genom ett tillrättavisande, personalen visar för ungdomarna hur ramarna för 
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normerna är och borde vara (Jacobsson, 2006: 9). Personalen försöker på så sätt visa 

vart normernas ramar ligger, genom att påpeka att ”det här är rätt och att det här är fel” 

samt att ungdomarna har en skyldighet till att förhålla sig till normernas ramar. Enligt 

ungdomarna berättar personalen för dem att om de inte går till skolan eller städar sitt 

rum innebär detta något negativt, att handlingen är felaktig och att normsystemet bör 

följas då det är en del av reglerna på boendet (Alex & Can). 

 

Alex påpekade att om han inte städar efter sig och sköljer sin tallrik kommer det att 

påverka hans hygien och även andras. Alex nämnde vidare att personalen förmedlar att 

ungdomarna inte ska bråka med andra eftersom det påverkar relationer, i Cans fall 

nämnde vännerna att om han inte pratar svenska på ett tag försämras hans språkförråd.  

Detta kan knytas an till Baier & Svensson (2009), som menar att under överföringen av 

normer blir människor upplysta om vad som händer om de inte följer normer. 

Konsekvenserna kan bestå i: ”skuldkänslor, utanförskap och olika bestraffningar” (Baier 

& Svensson, 2009: 159f). Genom att använda konsekvenser för att visa vad som kan 

hända när ungdomarna inte följer ett ”korrekt” beteende, försöker personalen påverka 

ungdomarna till att acceptera normerna samt att de ska sträva efter att förhålla sig till 

dem. Detta leder till att normsystemet lever kvar och legitimeras genom att 

omgivningen påpekar konsekvenserna för handlingarna och förklarar varför normerna 

är viktiga.  

 

Samtliga informanter (både ungdomarna och personalen) nämner att ungdomarna är 

nyfikna och ställer frågor till personalen om hur en ska leva och gå till väga i Sverige. 

Det kan handla om frågor om till exempel hur en söker till gymnasium, hur en stavar ett 

ord, städar eller frågor om läxor. Personalen besitter en position på detta boende som 

kan vägleda ungdomarna vid olika situationer. Utifrån citaten i detta kapitel försöker 

personalen påverka ungdomarnas tankesätt till att överensstämma med vad de anser 

vara rätt och fel för ungdomarna (Jacobsson, 2006: 9). I likhet med Durkheims tankar 

om att sanktioner används som ett verktyg för att stärka tron på regler och normer, är 

det tydligt att tillrättavisandet används här som ett sätt för personalen och vänner i Cans 

fall, att ”övervaka” integrationsprocessen (ibid.). Sanktionerna används som ett verktyg 

av personalen och vännerna för att se på att ungdomarna har med sig det perspektiv på 

världen som de (samhället) vill att de ska ha. Det vill säga att ungdomarna ska vilja gå 

till skolan, prata svenska och vilja vara självständiga (Jacobsson, 2006: 9f). När detta 
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inte sker används tillrättavisande som ett verktyg för att ungdomarna ska anamma ett 

förväntat beteende och förväntas följa det i fortsättningen (ibid.).  

 

Att gå till skolan, bli ansvarsfull och prata svenska för att utöka sitt språkförråd, är ideal 

och förväntningar som ungdomarnas personalen (och vänner) har förmedlat för dem. 

Dessa ideal och normer anses vara viktiga att lära ut, eftersom skolan ger exempelvis 

ungdomarna möjligheter till en god framtid och för detta krävs ett språkförråd som inte 

är begränsat. När Can uppmuntras till att prata svenska, kan det tolkas som att vännerna 

påpekar för honom att det är viktigt att utöka sitt språkförråd för hans framtid. Vidare 

blir Alex tillrättavisad kring att han måste till skolan, att gå till skolan möjliggör för 

Alex att lära sig kunskaper och bli en del av samhället. Skolan möjliggör dessutom att 

ensamkommande unga kan träffa och lära känna nya människor, som tidigare studier 

har nämnt som väsentligt under integrationsprocessen (de Wal Pastoor, 2015).  

 

Tillrättavisandet kan på så sätt tolkas som en sanktion och en rättslig handling genom 

att den externa mekanismen (tillrättavisandet) används för att värna de gemensamma 

idealen och normerna som personalen (och vänner) förespråkar för ungdomarna 

(Jacobsson, 2006: 7). 

 

6.4.2 Att inte sticka ut ur mängden 

Att inte sticka ut ur mängden menade informanterna från personalgruppen är en del utav 

integrationsarbetet för ungdomarnas integrationsprocess. De menade att till följd av att 

lära ungdomarna hur samhället fungerar, ska ungdomarnas hindras från att hamna 

utanför och sticka ut på ett negativt sätt. På så sätt menar personalen att ungdomarnas 

vilja till integration gynnar ungdomarna, genom att de inte hamnar i utanförskap, som 

personalens citat illustrerar i detta avsnitt: 

 

”Så gör man i Sverige” kan vi ju säga. Vi har haft den där gången där 

ungdomarna stod och skrek på varandra. Då pratade vi om det efteråt, om 

man står och skriker så på en buss till exempel eller här ute, då kan det ge ett 

väldigt dåligt intryck. För att i Sverige skriker man inte så på varandra, det 

kan ge negativ uppmärksamhet. – Sofia 

 

Likt Sofia om att ungdomarna inte ska riskera att hamna utanför och sticka ut, nämner 

även Linda och Sara under sina intervjuer. Linda menar att det är viktigt att ungdomarna 
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behåller sitt ursprung, men att de ska vara ”så pass anpassade så att de inte sticker ut på 

ett negativt sätt” (Linda). Det är genom att lära ungdomarna sociala koder som enligt 

Linda är ”ett sätt för dem att inte sticka ut och vara annorlunda än någon annan” och att 

ungdomarna minskar risken av att hamna utanför om de känner till och lär sig ”sociala 

koder”. Likt Linda uttrycker sig Sara på följande sätt: 

 

Svenska regler och rutiner tycker jag är viktiga att lära ut. Alltså... De ska 

absolut inte glömma bort sin kultur. Men de ska lära sig att anpassa sig efter 

regler så att de håller sig innanför ramarna. Att ungdomarna ska ut i 

samhället och integreras bland alla svenskar är det vi jobbar efter. – Sara 

 

Utifrån Sofias citat, har det beskrivits att ”negativa konsekvenser” kan uppstå för 

människor som skriker högt på en buss eller offentligt bland folk. För att legitimera 

normen om att inte skrika högt i grupp använder Sofia frasen: ”Så gör man i Sverige”, 

vilket kan ses som en ”informell” fras som berör hur samhället i stort tänker om denna 

sociala norm. Jacobsson (2006) tar upp i sin rapport att normer fungerar som verktyg för 

att hålla samman människor i samhället, och att det sker genom att människor uppför 

sig på samma vis (Jacobsson, 2006: 24). För att övertyga människor om den verklighet 

som existerar, använder Sofia denna typ av fras för att vidmakthålla denna norm genom 

att illustrera en verklighet som det kollektiva i Sverige följer. Enligt Sofia kommer det 

att vara negativt om ungdomarna går emot normen om att människor inte ska tala högt 

offentligt. Personalen förmedlar normer för att ungdomarna ska få en inblick av hur 

andra i det svenska samhället agerar, och att de bör således ligga i linje med 

allmänheten för att inte avvika från normer som människor följer.  

 

Både Linda och Sara belyser att om ungdomarna lär sig sociala koder/normer leder det 

till att ungdomarna kan uppleva sig vara inkluderade i mängden. Att lära ungdomarna 

normer, gör att ungdomarna känner till dem och lär sig även att inte gå emot dem. Detta 

sker genom att personalen belyser att det kan uppstå konsekvenser som till exempel att 

ungdomarna avviker och sticker ut på ett negativt sätt. Lindas uttryck kan på så sätt 

tolkas som att hon förespråkar för ungdomarna att de ska lära sig normer för att de ska 

känna att de är en del av samhället. Att lära sig sociala normer fungerar i denna mening 

som ett sätt att förhindra att ungdomarna blir socialt exkluderade i samhället (Levitas, 

1998).  
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Sara nämner under intervjun att ”svenska regler” är viktiga att lära ut, vilket kan tolkas 

som en fras och ett sätt för personalen att legitimera de rådande reglerna och normerna. 

Att personalen nämner att normerna och reglerna är just svenska, är ett sätt att poängtera 

för ungdomarna att det är regler som är vanliga i Sverige. På så sätt är dessa regler just 

”svenska”, och eftersom ungdomarna lever i ett svenskt samhälle, är det viktigt för dem 

att känna till normerna och förhålla sig till dem i vardagen. Dessa fraser som personalen 

har lyft fram i detta avsnitt, kan sägas syfta till att upprätthålla en allmän verklighet som 

det kollektiva delar med varandra. Normer och regler som anses vara viktiga att känna 

till i Sverige reproduceras på detta HVB-hem. Hur normerna lärs ut samt hur personalen 

legitimerar dem i syfte att normerna ska bli en del av ungdomarnas vardagliga liv, är 

förhållningssätt som personalen tänker på för att ungdomarna ska internalisera 

normerna. 

 

6.4.3 Vikten av att vara ansvarsfull och självständig  

Ungdomarna belyste under intervjuerna att de på olika sätt upplevde att de inte var vana 

vid rutinerna på boendet. Rutiner såsom att laga mat, tvätta och städa nämndes under 

intervjuerna som rutiner de inte utgick ifrån innan boendet, och att det var rutiner som 

var svåra för dem att förhålla sig till. Dock upplever de att personalen och andra i 

omgivningen (mentor, god man) hjälper dem med att förstå rutinerna samt förklarar för 

dem hur de ska gå till väga när de utför dem. Ungdomarna menar vidare att synen på 

rutinerna har ändrats från en osäker och misstänksam syn, till en positiv syn (Alex, Can 

& Elias). Elias påpekade exempelvis att personalen säger att det är bra för honom att 

städa sitt rum, eftersom att det kan annars bli smutsigt och att ungdomarna kan bli sjuka 

om bakterier bildas (Elias). Den förändrade synen på rutiner har enligt ungdomarna 

påverkat dem att se sig på sig själva som mer ansvarsfulla och att de tar hand om sig 

själva, vilket är viktigt senare i livet påpekar bland annat Alex: 

 

Om ett halvår när jag fyller 18, då är det mitt ansvar. Jag måste göra mina 

sysslor. Efteråt är det ingen som säger till mig när jag har lämnat boendet. 

Personalen säger att jag måste lära mig att göra mina grejer men att de kan 

hjälpa mig om jag behöver hjälp. Det är ju en del av mitt liv, i livet måste 

man göra de viktigaste sakerna, utan att laga mat kan jag inte leva. Med 

smutsiga kläder kan man inte gå ut. Man måste kunna detta. – Alex 
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Can beskriver synen på reglerna på följande sätt: 

 

Innan kunde och brukade jag inte tvätta kläder eller laga mat själv. Det är 

lättare nu. Det är bra att jag gör rutiner, till exempel att tvätta kläder och 

städa rummet.. det är inte bra att inte göra det för det kan finnas bakterier. 

Personalen säger att det är viktigt att lära sig innan jag flyttar ut. – Can 

 

Ungdomarna hävdar att rutiner och regler är positiva på grund av att de utvecklar dem 

som person. Personalen belyser för ungdomarna att rutiner är positiva, genom att 

återigen, berätta varför det är viktigt med rutinerna och varför de existerar. Alex menade 

att ingen kommer att vara vid hans sida och berätta hur viktigt det är att följa rutiner på 

egen hand. Istället förmedlar personalen att Alex själv måste anamma detta beteende 

innan han lämnar boendet för att kunna klara sig själv. Vidare får ungdomarna veta att 

om de inte städar eller tvättar blir följden att de inte har en god hygien och att det bildas 

bakterier. Ytterligare något som Alex tog upp är att om han inte lär sig att laga mat själv 

kan han inte ”leva” som Alex beskrev det. Det finns, som nämndes förut, krav på att 

personalen förmedlar för ungdomarna att de ska och bör utveckla en självständighet. Att 

ungdomarna över tid ska lära sig att laga mat, boka tid själva samt tvätta kläder är 

punkter som ungdomarna måste och bör lära sig. 

 

De rutiner och regler som ovanstående informanter upplever är viktiga, är ett exempel 

på att de har förstått att det finns önskvärda förväntningar som de ska förhålla sig till. 

Informanterna känner ett behov av att uppträda på ett sätt, att vara ansvarsfulla och 

självständiga, på grund av att personalen har förmedlat hur viktigt det är, vilket 

personalens citat illustrerar i de föregående avsnitten. Dessa uttalanden från 

ungdomarna kan knytas an till Jacobsson som skriver att människor formar en plikt till 

att följa normer och värden, vilket leder till att dessa normer och värden upprätthålls och 

lever kvar (Jacobsson, 2006: 9). Normsystemet på detta boende är både informella och 

formella normer dels genom att ungdomarna måste lära sig att anamma ett självständigt 

beteende och dels att de innehar en vilja till att göra det (ibid.). Viljan sker på så sätt 

genom att en integrationsprocess där personalen (och vänner i vissa fall) lär ut allmänna 

och rådande attityder samt värderingar om normerna. Personalen arbetar och strävar 

efter att ungdomarna ska bilda en förståelse av att de behöver forma en vilja till 

normerna. 
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Ytterligare något som resultatet ovan visar, är att när ungdomarna uttrycker att regler 

och rutiner är ”bra” för dem kan detta tolkas som en subjektiv mening. Däremot kan 

denna fras relateras till en social värld som människor delar med varandra. Det kan 

framstå som bra för ungdomarna allteftersom personalen har bestämt att dessa rutiner 

och regler är bra att lära sig och utgå ifrån. När en handling relateras till dess objekt, 

samt ”erkänns” vara en bra idé, hänvisar det till det kollektivas attityder om ideal och 

värden (Jacobsson, 2006). Ungdomarna agerar på så sätt utifrån den sociala världen med 

sina handlingar. Rutinerna och reglerna på boendet kan tolkas som strukturer som berör 

kollektiva värderingar om vad som är rätt och fel, då de existerar utanför individen 

(Jacobsson, 2006: 7). Dessa rutiner och regler som har nämnts såsom att lära sig att 

tvätta, städa och diska sker främst i människors hem. HVB-hemmets hemliknande miljö 

kan på så sätt tolkas som en medveten handling, och inte som en slump. Det finns kök, 

badrum, vardagsrum, tvättrum samt egna rum som ungdomarna kan leva sitt vardagliga 

liv i. Det finns på så sätt en struktur där ungdomarna ska lära sig ett självständigt 

beteende samt lära sig regler, normer och eventuellt göra dem till sina egna.  

 

Personalen har som uppgift att integrera ungdomarna på nytt i det nya samhället och det 

här ansvaret ligger på HVB-hemmet. Kommunen och andra myndigheter som boendet 

är beroende av ser över att personalen sköter detta jobb. Integrationsarbetet utförs och 

bestäms genom att företaget och kommunen har ett kontrakt med varandra om att vissa 

mål ska uppfyllas, som nämndes förut, att ungdomarna ska över tid bli självständiga och 

individuella. När ungdomarna lär sig detta kan de bo i vårdplacerade platser utanför 

boendet som Elias gör, och när dessa ungdomar har fyllt 20 år kan de bo i 

utslussningslägenheter. Miljön som råder på boendet gör att ungdomarna kan lära sig 

rutiner och bli ansvarsfulla, vilket kan knytas an till de gemensamma normer i det 

svenska samhället. Normer om att när ungdomar blir 18 år blir de även myndiga, de ska 

kunna klara sig själv och flytta hemifrån (vårdplacering i denna kontext). HVB-hemmet 

har således den funktionen till att förbereda ungdomarna inför det självständiga livet 

som väntar dem utanför boendet. 
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7 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka integrationsarbetet på HVB Blomman och ta 

reda på hur det går till när personalen legitimerar deras integrerande handlingar. Denna 

studie har bidragit till en förståelse för vilka normer, regler, ideal och värden som är 

viktiga att lära ut och varför dessa förmedlas, samt vad dessa normer och värden innebär 

på en samhällelig- och individnivå. Vidare har denna studie lett till en förståelse av hur 

det praktiskt går till när personalen arbetar för att integrera ungdomarna samt hur 

personalen legitimerar deras handlingar. För att ta reda på studiens syfte har följande 

frågeställningar besvarats: ”Vad uttrycker normsystemet och hur förmedlas det?” och 

”Hur går det till när personalen legitimerar och upprätthåller det rådande 

normsystemet?”.  

 

Av resultatet framgår det, i likhet med tidigare studier, att personalen har väglett 

ungdomarna genom att lära ut kunskaper och normer om den givna omvärlden (Hessle, 

2009, Aytar & Brunnberg, 2016, Höijer & Magnusson 2008). Kunskaps- och 

normförmedlandet leder till att ungdomarna kan bilda en förståelse av hur samhället ser 

ut i Sverige och hur det ”fungerar”. Personalen har bland annat lärt ungdomarna hur de 

ska agera i relation till andra människor, vad de ska tänka på som kan påverka andra 

samt hur de ska agera och leva ett självständigt liv. Att tänka på hur ens agerande kan 

påverka andra människor och hur ungdomarna ska bete sig vid olika sociala 

sammanhang, var punkter som togs upp under intervjuerna. En faktor som nämndes 

vara viktig att lära ut var hur tiden ska fördelas, vilket har även nämnts i tidigare studier 

på danska HVB-hem som väsentligt att lära ut vid integrationsarbete (Højlund, 2011). 

 

De övergripande svaren från personalgruppen om hur de lär ut normer och hur de 

legitimeras, är att genom att förklara för ungdomarna varför normerna existerar och 

varför det är viktigt för dem att internalisera normerna. Detta sker genom att personalen 

belyser att det är en del av integrationen och att ungdomarna inte ska riskera att hamna 

utanför. Den sociala integrationens funktion visade sig i denna studie vara att 

ungdomarna ska bli medborgare och att de inte ska bli socialt exkluderade i samhället. 

Personalen menade att utanförskapet hindras till följd av att ungdomarna skapar en 

förståelse av det givna samhället samt bildar en förståelse för moralen och 

värderingarna som råder. Personalen menade vidare att de har krav på att ungdomarna 

ska utveckla en självständighet och bli individuella över tid. Uppsättningen av normer 
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som lärs ut uttrycker de kollektivas gemensamma ideal som existerar i det svenska 

samhället, och som enligt personalen och kommunen anses vara viktiga att lära ut för 

ungdomarna.  

 

En annan slutsats som kan dras från resultatet är att tillrättavisandet används som ett 

verktyg för att ungdomarna ska följa och acceptera normsystemet. Ungdomarna menade 

att personalen säger till dem när de har agerat på ett ”felaktigt” sätt för att sedan berätta 

vilka konsekvenser som kan uppstå i relation till det felaktiga agerandet. Detta utgår 

personalen ifrån för att ungdomarna ska/vill få en inblick på hur de kan ändra på sitt 

beteende och tankesätt för att överensstämma med de normer och värderingar som 

värderas och bör utgås ifrån. Med den hemlika miljön på boendet vill personalen uppnå 

en struktur i ungdomarnas vardag, vilket enligt dem leder till att ungdomarna ska kunna 

klara sig på egen hand vid utslussning. Hemmets struktur och miljön har på så sätt 

formats i relation till vem verksamheten riktar sig till, det vill säga till ensamkommande 

unga, vilket är en punkt som har även tagits upp i en tidigare studie (Sallnäs, 2000).  

 

8 Diskussion 

HVB Blomman är ett fall och en bild av hur integrationsarbetet kan se ut för just dessa 

ensamkommande unga. På så sätt ser förmodligen inte all integrationsarbete likadant ut 

på alla HVB-hem och för alla ensamkommande unga. Ungdomarna och personalen som 

intervjuades tänker givetvis inte exakt likadant. Som sagt, det som har ämnats att 

studera är ett beteendemönster som kan relateras till gemensamma rådande normer. Den 

teoretiska utgångspunkten tros kunna tillämpas på andra HVB-hem i Sverige. Detta på 

grund av att miljön och arbetet på HVB-hem i Norden har en del liknelser som kan 

jämföras med ideal och värden i ett land, något som har nämnts i nordiska studier 

(Højlund, 2011, Aytar & Brunnberg, 2016).  

 

Den tidigare forskningen har varit hjälpsam att utgå ifrån eftersom att författarna har till 

exempel visat hur skolan kan ses som en social arena där ungdomar lär sig beteenden 

och ett normsystem som råder. Att utgå ifrån detta synsätt med HVB Blomman var 

hjälpsamt, eftersom att på detta sätt kunde beteenden och normer som lärs ut analyseras 

genom att se på hur det tar sig i uttryck i denna typ av ”arena” med en viss miljö. Det 

som vore intressant att undersöka i framtida studier är hur integrationsarbetet ser ut för 
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både ensamkommande pojkar och flickor på HVB-hem och studera detta utifrån ett 

genusperspektiv. Detta för att se huruvida det finns skillnader mellan vad personalen lär 

ut och hur personalen lär ut normer och värderingar. Dessutom vore det intressant att 

undersöka om personalen förväntar sig ett beteende från pojkar som kanske skiljer sig åt 

från flickor samt tvärtom. För min studie fanns det inte möjlighet till att intervjua fler 

ungdomar eller flickor. Genom att ha ett större urval i framtida studier möjliggör det ett 

bredare perspektiv på integrationsarbetet. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide personal 

Allmänt: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat på detta boende? 

3. Vad har du för erfarenheter med att arbeta med ensamkommande barn? 

4. Vad vill ni uppnå med verksamheten? 

5. Hur ser en vardag ut för personal? 

 

Integration 

6. Hur ser du på integration? 

7. Hur arbetar du på boendet för att ungdomarna ska lära sig kunskaper om samhället i 

Sverige? 

8. Har ni krav från myndigheter av att lära ungdomarna värderingar och normer som finns i 

samhället? Om ja, vilka då? 

9. Uppstår det konflikter när du lär ungdomarna kunskaper om samhället? Om ja, kan du 

nämna en händelse och hur hanterade du konflikten? 

 

Tillhörighet 

9. Hur upplever du att du arbetar med att ungdomarna ska känna att de tillhör och är en del 

av samhället? 

10. Vilka rutiner och regler anser du är viktigast att lära ut på boendet för ungdomarna och 

varför? 

11. Vad tycker du är det viktigaste att ungdomarna lär sig på boendet som de kan ta med 

sig efter utslussning och varför? 

12. Har du upplevt att ungdomarna haft problem med att anpassa sig efter regler och 

rutiner? Om ja, vilka tekniker/metoder använder du dig av? 

13. Har det uppstått motstånd mot teknikerna. Om ja, vad hände vid denna situation och 

vad gör ni för att lösa konflikterna? 

14. Hur lär ni ut vad ungdomarna får göra respektive inte göra? 

15. Har du upplevt att du har behövt säga till när en ungdom har gjort något som anses vara 

”fel”? Om ja, hur brukar en sådan situation se ut och vad blir lösningen? 

 

 



  
 

49 

Hinder 

16. Hur har du upplevt att ungdomarna har känt sig när de anlände till Sverige? 

17. Finns det några hinder ni stöter på hos ungdomarna? 

18 Hur tror du att hindren påverkar ungdomarna?  

19. Hur hanterar ni dessa hinder hos ungdomarna?  
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Bilaga B – Intervjuguide ungdomarna 

Inledande frågor: 

1. Hur gammal är du?  

2. Vad tycker du om att göra på din fritid? 

3. Hur länge har du bott här på boendet? 

4. Kan du berätta om hur din vardag ser ut? 

 

Integration: 

5. Vilka upplevelser hade du när du anlände till Sverige och till boendet?  

6. Vad tycker du var det svåraste att vänja dig vid efter att du anlände till boendet? 

7. Vad tycker du är annorlunda i Sverige från det du är van vid i det land du bodde i förut? 

8. På vilket sätt hjälper personalen dig att förklara saker du inte förstår? Kan du ge några 

exempel? 

9. Upplever du att du får den hjälp du känner att du behöver i skolan? På vilket sätt då? 

10. Har du upplevt några svårigheter med att förstå kulturen, språket m.m.? 

Följdfråga: Kan du berätta några exempel om när detta har hänt? Vad hände då?  

11. Vilka personer tycker du har hjälpt dig med att förklara hur samhället ser ut i Sverige? 

12. Hur får du veta vad du får göra på boendet? 

13. Har du fått vara med om att personalen har sagt till dig att du har gjort något som 

ansågs vara fel? 

14. Har du fått vara med om att dina kompisar har sagt till när du gjort något som ansågs 

vara fel?  

 

 

Tillhörighet: 

15. Känner du dig som en del av helheten i samhället? 

Om ja, Vad har du lärt dig som har gjort att du känt dig som en del av samhället?  

16. Anser du att skolan får dig att känna dig som en del av helheten/samhället?  

Om, ja på vilket sätt?  

17. Anser du att aktiviteter är viktiga för att känna att du är den av helheten? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Synen på sig själv: 

18. Är det några rutiner som du har fått lära dig på boendet? 
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Följdfråga: Hur tror du att du påverkas av de rutiner som du fått lära dig? Hur får det dig 

att känna dig? 

19. Hur tror du att andra uppfattar dig som person?  

Följdfråga: Tycker du att det är viktigt vad andra personer tycker om dig?  

20. Hur vill du att människor ska tänka om dig? 

21. Hur ser du på framtiden? 

Följdfrågor: Framtidsplaner?  

22. Hur tycker du att du är som person nu till skillnad från hur du var innan du anlände till 

Sverige?  

23. Vad tror du har gjort dig till den person du är idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

52 

Bilaga C – Informationsbrev – HVB Blomman 

Hej!  

Mitt namn är Kaltrina Gerbeshi och jag är en sociologstudent på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och syftet med min studie är att 

undersöka hur ensamkommande unga och personal ser på integrationsarbetet på HVB-

hem. Valet av ämne växte fram när jag praktiserade på HVB-hemmet under tre månader. 

  

Min plan är att intervjua X ungdomar på boendet och jag kommer att förhålla mig till de 

etiska principerna, vilket gör att all information som sägs och alla personliga uppgifter om 

informanterna kommer att skötas på ett sätt så att utomstående inte får tillgång till 

informationen. Detta innebär att namn, vart man bor, vilket land man har flytt från kommer 

inte att nämnas i min uppsats. 

 

För att genomföra min studie skulle jag behöva ert samtycke till att fråga X ungdomar om 

de vill ställa upp på en intervju. Ungdomarna kommer att bli tillfrågade om jag kan spela 

in intervjun i syfte att det blir enklare för mig att skriva ner intervjuerna ordagrant. 

De inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att jag har transkriberat dem och 

ungdomarna kan avbryta sin medverkan när som helst. 

 

Har ni frågor får ni gärna kontakta mig på genom att maila till: kg222fq@student.lnu.se 

 

Jag är väldigt tacksam om jag får möjlighet till att intervjua några av ungdomarna för min 

uppsats! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kaltrina Gerbeshi
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