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ABSTRACT 
 

Sweden has had an increase in refugees in recent years, while the situation in the housing 

market has been increasingly constrained. Housing has in earlier research been shown to 

form an important part of the integration of refugees in society. In Sweden, refugees have the 

option to arrange for their own housing (in Swedish ‘Eget boende’, EBO) or be 

accommodated by the immigration authorities (‘Anläggningsboende’, ABO). This study aims 

to examine how the national strategies EBO and ABO are applied in municipal practice 

through a case study of Botkyrka municipality. The primary source material for this study 

consists of interviews conducted with people who are working with the accommodation of 

refugees, but also related government official reports. The study indicates that there are a 

number of problems related to the strategies EBO and ABO. Interviewees expressed a desire 

for a more equitable and planned receiving system. As is argued in the study, social housing, 

housing subsidies and investigating the municipal housing companies' competitive 

opportunities, are important solutions that could provide refugees with better chances on the 

Swedish housing market. In sum the study contributes in part to a deeper understanding of 

the relationship between the Swedish housing market, policies and long-term planning, and 

in part of the opportunities for persons with newly granted residence permits to establish 

themselves on the Swedish housing market.  

 

Keywords: Refugees, asylum seekers, housing, migration, integration, planning, segregation. 

 

English title: New in Sweden, new on the housing market – A study of the housing situation 

for refugees.  
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SAMMANFATTNING 
 

Sverige har haft ett ökat flyktingmottagande de senaste åren, samtidigt som situationen på 

bostadsmarknaden blivit allt mer ansträngd. Bostaden har i tidigare studier visat sig vara 

viktig för flyktingars etablering i samhället. I Sverige kan en asylsökande välja mellan att 

ordna ett ‘Eget boende’ (EBO) alternativt att bo i Migrationsverkets Anläggningsboenden 

(ABO). Om en asylsökande beviljas uppehållstillstånd, kan den som nyanländ i ABO bli 

anvisad en bostad i en kommun. En nyanländ som bott i EBO under asyltiden fortsätter göra 

det när den fått uppehållstillstånd. Denna studie syftar till att undersöka hur de nationella 

strategierna EBO och ABO omvandlas till kommunal praxis genom en fallstudie i Botkyrka 

kommun. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes intervjuer med personer 

som har arbetsuppgifter kopplade till asylsökande och nyanländas boende, men även 

rapporter och artiklar studerades.     

     

Studien indikerar att det finns ett antal problem kopplade till boendestrategierna EBO och 

ABO. EBO kan innebära osäkra boendeförhållanden för individen karakteriserade av 

trångboddhet och otrygghet. Ur ett kommunperspektiv innebär EBO svårigheter i planering 

för funktioner som skola och bostadsförsörjning eftersom kommunen saknar vetskap om hur 

många EBO som är bosatta i kommunen. ABO kan innebära trångboddhet men också att 

individen får vänta länge på att etableringsinsatserna kan startas. Studien visar att det finns 

skillnader i vilka möjligheter boende i ABO och EBO har för att få en permanent bostad. 

Enligt materialet från intervjuerna finns en önskan om ett mer jämlikt och planerat 

mottagningssystem. Genom att testa lösningar som social housing, bostadsbidragslöfte och 

utreda de kommunala bostadsbolagens konkurrensmöjligheter skulle nyanlända kunna få en 

bättre chans på bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis bidrar studien med en djupare 

förståelse av relationen mellan bostadsmarknad, politik och långsiktig planering och om vilka 

möjligheter nyanlända har att etablera sig på bostadsmarknaden. Studien ringar också in 

problem som uppkommer i arbetet mellan stat, region och kommun när det gäller bostäder 

för nyanlända, och ger rekommendationer på möjliga lösningar. 

 

 

Nyckelord: Nyanlända, asylsökande, flyktingar, migration, bostad, planering, etablering, 

segregation.   
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1 INLEDNING  
 

Att människor flyr sina hem är inget nytt. Genom historien finns många exempel på 

händelser eller omständigheter som lett till att människor lämnar allt bakom sig för att 

försöka nå en plats som ger förutsättningar att kunna gå vidare. Anledningen till att 

människor lämnar sina hem och allt som de byggt upp är många. Det kan vara krig och 

förföljelse, naturkatastrofer eller ekonomiska skäl. Under de senaste åren har ett stort antal 

flyktingar kommit till Sverige. Det innebär utmaningar för den flyende individen på flera 

nivåer, exempelvis när det kommer till möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Vår utgångspunkt är att det råder brister i hur det fungerar idag och att det delvis beror på att 

vi har en ekonomiskt och socialt segregerad bostadsmarknad där vissa grupper har svårare 

att ta sig in på grund av deras bakgrund, vilket försvårar möjligheten för nyanlända att kunna 

etablera sig på bostadsmarknaden så snabbt som möjligt. Bostaden är viktig i relation till 

nyanlända och deras förutsättningar att skapa ett nytt liv. Bostaden berör frågor om 

demokrati och livsmöjligheter. Då antalet asylsökande och nyanlända ökat mycket på kort tid 

samtidigt som vi ser en ökad brist på bostäder blir det viktigt att studera strategierna som är 

kopplade till asylsökande och nyanländas boende.  

 

Boverket (2015c) identifierar bostadsbristen som ett av de främsta hindren när det kommer 

till mottagandet av nyanlända. Detta beror främst på bristen på billiga hyresrätter och 

alternativa boendeformer. De kommuner som fungerar som tillväxtmotorer med en 

fungerande arbetsmarknad och god infrastruktur ökar chansen för etablering och är därmed 

mer attraktiva för nyanlända att flytta till jämfört med glesbygdskommuner där tillgången på 

bostäder är bättre (ibid.).  

 
Figur 1 visar antalet asylsökande mellan åren 2000 och 2015, det lägsta antalet kom år 2005 med 17 530, 2015 var 
antalet 162 877 (Migrationsverket, u.d.). 
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Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, se figur 1, (Migrationsverket, u.d.), 

motsvarande siffra 2014 var 81 301 personer (Migrationsverket, u.d.), alltså en ökning med 

mer än 100 procent. Ökningen innebär att antalet personer som befinner sig i Sverige har 

ökat med mer än en procent på ett år - endast på grund av asylinvandring. Det innebär en 

utmaning för det svenska mottagningssystemet eftersom systemet inte är dimensionerat för 

den mängd asylsökande som kom hösten 2015. Till detta tillkommer också ett positivt 

flyttningsnetto och födelsenetto. Bostadsbyggandet har inte hängt med i samma takt vilket 

innebär en utmaning för samhällsplaneringen på kort och lång sikt.  

 

Boendet och bostaden är en essentiell del av vad som definierar oss som människor och avgör 

våra livsvillkor. Enligt Phillips (2006) har bostaden stor betydelse för asylsökande och 

nyanlända när det kommer till att skapa en känsla av säkerhet och tillhörighet. Boendet är 

enligt Abramsson et al. (2002) en av de viktigaste förutsättningarna som bestämmer 

levnadsvillkor och hur etablerad en person kan bli i samhället. Att ha en bostad underlättar 

också när det kommer till tillgången på sjukvård, utbildning och arbete. Därmed möjliggörs 

chanserna till ett oberoende och självständigt liv (Phillips, 2006). När asylsökande och 

nyanlända hamnar utanför bostadsmarknaden får de därför svårt att ta del av samhällets 

fördelar och svårare att komma ut på arbetsmarknaden (ibid). Enligt Abramsson et al. 

(2002) börjar de flesta flyktingar sin bostadskarriär på bostadsmarknadens ‘lägsta nivå’, dvs 

där det är lättast att få en bostad. Chase (2013) har i en studie om ensamkommande 

flyktingbarn visat på vikten av att finna en plats att tillhöra och en roll i världen för att kunna 

skapa en positiv känsla för framtiden. Chase (2013) belyser vikten av att arbeta på flera 

nivåer, då unga som upplevt traumatiska händelser och flytt till ett för dem nytt land behöver 

få en känsla av plats, tillhörighet och säkerhet. För att skapa detta räcker det inte med att 

‘bara’ erbjuda ett säkert land utan också att kunna ge stabilitet, rutin och förutsägbarhet 

(Chase, 2013). Chase studie kan ses i ljuset av att platsen är av betydelse för alla flyktingar. 

 

De flesta asylsökande och nyanlända inom Stockholms län (cirka 59 %) bor i ‘Eget boende’ 

(EBO), exempelvis genom att vara inneboende hos en släkting eller bekant (Migratonsverket, 

2016e). Värdfamiljen erbjuds ingen ekonomisk kompensation för att de tar emot släktingar 

eller bekanta. Att välja EBO kan ses som ett rationellt val då den asylsökande/nyanlända 

kommer närmare arbetsmarknaden och de som personen känner sedan tidigare. På grund av 

att arbetsmarknaden är koncentrerad till områden där det redan är en stor bostadsbrist, blir 

en egen bostad svår att få. Detta resulterar i att den som väljer EBO kan leva som inneboende 

under lång tid med svåra boendeförhållanden som följd1. En av anledningarna att välja EBO 

är att arbetsförmedlingens etableringsinsatser kan startas så fort den nyanlända blivit 

kommunmottagen (Boverket, 2015c) och för att ‘Anläggningsboende’ (ABO) inte ses som ett 

attraktivt val. Skälet till att inte välja ABO är att personen kan behöva dela rum och/eller 

lägenhet med okända personer och att de inte får välja själva var de ska bo (Boverket, 2008).  

 

Mycket tyder på att migrationen i världen inte kommer minska vilket gör bostadens koppling 

till etablering intressant att studera. I forskningen om asylsökande och nyanländas boende 

saknas studier kring hur nationella strategier gällande bostadsförsörjningen för asylsökande 

och nyanlända omvandlas till kommunal praxis. Tjänstepersonernas erfarenheter och 

reflektioner kring strategierna och vad deras kunskap kan lära oss är ett perspektiv som 

sällan lyfts - här fyller vår studie en kunskapslucka och bidrar även med rekommendationer. 

                                                        
1 Läs mer i avsnitt 8.1. 
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2 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
 

Anläggningsboende (ABO) innebär att den asylsökande bor på Migrationsverkets boenden 

tills uppehållstillstånd beviljas. Då kommunplaceras personen och kan få hjälp med att hitta 

en bostad eller hittar sitt eget boende (EBO). Från 1 mars 2016 en gäller ny anvisningslag 

som fördelar nyanlända till alla kommuner.  

 

Asyl definieras enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716) 1 kap 3§ “med asyl avses i denna lag 

ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller 

alternativt skyddsbehövande”.  

 

Asylsökande innebär en person som har kommit till Sverige, men inte fått sitt asylskäl prövat 

(Migrationsverket, 2016a).  

 

Boende innebär i denna uppsats en plats i en bostad som delas med andra, där någon annan 

än den asylsökande/nyanlända står på kontraktet (exempelvis att vara inneboende). Även 

migrationsverkets anläggningsboenden och platser på vandrarhem/hotell ryms under denna 

benämning. 

 

Bostad innebär i denna uppsats en permanent plats att bo på hyrd i första eller andra hand, 

alternativt en bostadsrätt eller äganderätt. 

 

Bostadsbidrag finns att söka för barnfamiljer och unga och är baserat på den inkomst som 

finns inom familjen i förhållande till den kostnad som bostaden har. 

 

Eget boende (EBO) innebär att den asylsökande eller nyanlända är inneboende hos 

släktingar eller bekanta. Asylsökande och nyanlända som bor i EBO har olika rätt till 

ekonomiskt stöd. EBO var 2015 den vanligaste boendeformen för asylsökande och nyanlända 

i Stockholms län (Migrationsverket, 2016c).  

 

Etablering innebär i denna studie att en nyanländ ingår i ett sammanhang som innebär 

bostad, arbete och upplever sig att vara en del av samhället. 

 

Etableringsinsatser är alla aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för och som de 

genomför tillsammans med olika aktörer för att nyanlända ska komma in samhälls- och 

arbetslivet på bästa sätt. Insatserna bygger på lagen (SFS 2010:197) om etableringsinsatser 

som började gälla den 1 december 2010 (Botkyrka kommun, 2013). 

 

Flykting är enligt utlänningslagen (SFS 2005:716) 4 kap. 1§ “en utlänning som befinner sig 

utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 

skydd.” 

 

Medborgarskap går att ansöka om fyra år efter att ett uppehållstillstånd beviljats. För så 

kallade statslösa gäller att de vistats sammanhängande i Sverige i minst fyra år 

(Migrationsverket, 2015b). För barn gäller andra regler. 
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Nyanländ innebär i denna uppsats en person som är mottagen (folkbokförd) i en kommun, 

har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl och har varit bosatt i Sverige 

upp till tre år (Migrationsverket, 2014). 

 

‘Social housing’ innebär i denna uppsats att bostäder ‘öronmärks’ specifikt åt personer med 

låga inkomster. Oftast förvaltas dessa bostäder av staten som garanterar att hyran är 

överkomlig. ‘Social housing’ finns inte i Sverige, men är vanligt i en rad andra länder.   

 

Trångboddhet innebär i denna studie att fler än två personer bor per sovrum. Kök och 

vardagsrum inkluderas inte. En person i en etta är inte trångbodd (KSL, 2012). 

 

Upphållstillstånd är enligt Utlänningslagen (2005:716) 2 kap 4§ “ ett tillstånd att vistas i 

Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning 

(permanent uppehållstillstånd).” Enligt 5§ gäller att “en utlänning som vistas i Sverige mer 

än tre månader ska ha uppehållstillstånd.” Upphållstillstånd skall enligt 5 kap. 1§ ges till 

“flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i 

Sverige har rätt till uppehållstillstånd.” 
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3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om de olika boendealternativen som finns 

för asylsökande och nyanlända. Genom att intervjua personer med arbetsuppgifter kopplade 

till asylsökande och nyanländas boende avser studien lyfta strategiernas för- och nackdelar. 

En avsikt med studien är att nå en djupare förståelse om relationen mellan bostadsmarknad, 

politik och långsiktig planering och vilka möjligheter nyanlända har att etablera sig på 

bostadsmarknaden. Studien lyfter eventuella problem som uppkommer i arbetet mellan stat, 

region och kommun när det gäller bostäder för nyanlända, och identifierar möjliga lösningar. 

 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Hur reflekterar tjänstepersoner som har arbetsuppgifter kopplade till asylsökande 

och nyanländas boende kring de nationella strategierna EBO och ABOs för- och 

nackdelar? 

 

2. Hur möts bostadsmarknad, politik och långsiktig planering när det kommer till 

bostadsförsörjningen?  

 

3. Vilka eventuella problem uppkommer i arbetet mellan stat, region och kommun när 

det gäller bostäder för nyanlända? 

 

4. Vad skulle behöva göras för att underlätta nyanländas etablering på 

bostadsmarknaden?  

 

3.2 AVGRÄNSNINGAR      
       

Studien har pågått under drygt fyra månader, från slutet av januari till slutet av maj 2016. 

Tidsramen har inneburit att vissa avgränsningar har varit nödvändiga. Det gäller antalet 

intervjuer som kunnat genomföras men även i vilken omfattning litteratur kopplat till ämnet 

har kunnat studeras. Avgränsningen gäller för vilka förvaltningar inom Botkyrka som valts ut 

för fallstudien. Där har Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansetts mest 

relevanta då dessa förvaltningar är de inom kommunen som främst berörs av de nationella 

strategierna EBO och ABO.  

         

För att göra mängden material hanterbar har huvudfokus riktats specifikt mot boendefrågan. 

Bostaden har i andra studier (t.ex. Phillips, 2006; Magnusson Turner & Hedman, 2014) visat 

sig påverka hur en flykting kan knyta an till en plats och borde således också påverka chansen 

för etablering i samhället. Självklart finns andra faktorer som påverkar hur väl en person 

etablerar sig i ett nytt land, exempelvis arbetsmarknad2 och infrastruktur. Det är troligt att 

flera faktorer hänger samman och att det genom att isolera en av dessa inte går att skapa en 

helt övergripande bild. Att ta reda på vilken faktor som är viktigast för nyanländas etablering 

i samhället ligger utanför ramen för denna studie. På grund av vår studiebakgrund tycker vi 

                                                        
2 För mer information kring arbetsmarknadens förutsättningar för integration se exempelvis (Joyce, 
2015). 
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att det är intressant att studera bostadens betydelse för etableringen av nyanlända och vilka 

verktyg samhällsplaneringen har för att svara mot ett stort tillskott av människor. 

 

Ensamkommande barn och deras boendesituation har inte inkluderats i studien. Vi har 

specifikt valt ut Botkyrka som en exempelkommun då kommunen de senaste åren tagit emot 

och haft en relativt stor inflyttning av asylsökande och nyanlända sett till befolkningsmängd. 

Botkyrka ligger i Stockholms län och ingår i en regional arbetsmarknadskontext. Studien går 

inte närmare in på hur andra kommuner i Sverige hanterat frågan om asylsökande och 

nyanländas bosättning. På grund av att Migrationsverket har haft ovanligt mycket att göra så 

har vi inte intervjuat dem. Den nationella politiken har en central roll när det kommer till att 

upprätta strategier och ramar för hur arbetet med asylsökande och nyanländas boende ska gå 

till. Politiker har dock aktivt utelämnats från materialet då ett tjänstepersonsperspektiv 

eftersträvats, med undantag för en politiker i Botkyrka då personen har arbetsuppgifter 

kopplade till nyanlända.  
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4 DISPOSITION 
 

Kommande kapitel i studien disponeras som följande: 

 

Kapitel 5 beskriver studiens metod och forskningsdesign. 

 

Kapitel 6 – 8 beskriver studiens bakgrund. Kapitel 6 handlar om bostaden genom tiderna, 

kapitel 7 beskriver historisk migration och den svenska asylprocessen, kapitel 8 redogör för 

de nationella strategierna för asylsökande och nyanländas boende. 

 

Kapitel 9 presenterar studiens teori. 

 

Kapitel 10 beskriver empirins första del kopplat till frågeställning 1 vilken är: Hur reflekterar 

tjänstepersoner som har arbetsuppgifter kopplade till asylsökande och nyanländas boende 

kring de nationella strategierna EBO och ABOs för- och nackdelar? 

 

Kapitel 11 beskriver empirins andra del kopplat till frågeställning 2 och 3: Hur möts 

bostadsmarknad, politik och långsiktig planering när det kommer till 

bostadsförsörjningen? Vilka eventuella problem uppkommer i arbetet mellan stat, region 

och kommun när det gäller bostäder för nyanlända? 

 

Kapitel 12 beskriver analys med utgångspunkt från empirin. 

 

Kapitel 13 presenterar våra rekommendationer som svar på frågeställning 4: Vad skulle 

behöva göras för att underlätta nyanländas etablering på bostadsmarknaden? 

 

Kapitel 14 består av en sammanfattande diskussion och forskningsförslag. 
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5 METOD OCH FORSKNINGSDESIGN 
      

I kapitlet redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt. Studiens material kommer från 

intervjuer men även från dokument och utredningar. För att skapa en förståelse för ämnets 

kontext studerades dokument och utredningar inom ämnesområdena nyanländas och 

asylsökandes boende samt svensk bostadspolitik och svensk bostadsforskning under studiens 

förste skede. Därefter identifierades de viktigaste nationella strategierna för asylsökande och 

nyanländas bosättning, dessa har kommit att fungera som ett ramverk för hur frågan 

hanteras på kommunal nivå och ansågs därav nödvändiga att inkludera i utformandet av 

studien.  

 

För att få en förståelse för hur frågan om nyanländas etablering på bostadsmarknaden 

hanteras på ett mer generellt plan och för kunskap om relationen mellan bostadsmarknad, 

politik och planering, gjordes intervjuer med representanter från myndigheter och 

förvaltningar som arbetar med frågan. För att sätta ämnet i en praktisk kontext valdes 

Botkyrka kommun ut för en fallstudie. Fallstudien utgår ifrån material som samlats in via 

intervjuer, men också från strategier och dokument på kommunens hemsida. Fallstudien 

fokuserar på hur de nationella strategierna EBO och ABO tar sig uttryck på en kommunal 

nivå och ger ökad förståelse för hur den lokala nivån tar sig an frågan om asylsökandes och 

nyanländas boende. I studiens sista skede kompletterades materialet med teorier med 

avsikten att nå en fördjupad förståelse och för att till sist kunna ringa in problem och ge 

rekommendationer kring möjliga lösningar.    

     

5.1 FORSKNINGSDESIGN 
 

Detta är en kvalitativ studie där huvudmaterialet samlas in via intervjuer och där Botkyrka 

kommun fungerar som exempel. Att beakta och fokusera på öppen, mångtydig empiri är 

centralt när det kommer till kvalitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008: 17). En del av 

en kvalitativ studie är att sortera och välja bort material som anses irrelevant. Det innebär 

också att tolka, eller försöka skapa en förståelse för fenomen utifrån innebörden som 

människor ger dem (ibid.). All insamlad data och teori kan inte användas för att få ihop en 

uppsats med en röd tråd. De val som görs i tolkningen av vad som är relevant för studien 

påverkar slutresultatet. Med det sagt behöver inte övrigt material vara irrelevant, men ligger 

utanför ramen för att besvara studiens frågeställningar (Law, 2003). För att öka studiens 

trovärdighet har en transparens eftersträvats angående det insamlade materialet. Till 

exempel har empirin som samlats in genom intervjuer presenterats i ett eget kapitel där 

resultaten redogörs snarare än analyseras. Det är dock viktigt att vara medveten om att även 

det empiriska materialet kan vara påverkat av en analytisk process, främst genom att det 

varit nödvändigt att göra ett urval av materialet. Antalet undersökta objekt och dess 

representativitet är inte det viktigaste i den kvalitativa undersökningsmetoden som bygger på 

synsättet att varje företeelse är unik (Molina, 1997). Law (2003) styrker Molinas argument 

eftersom han menar att det inte finns möjlighet att reproducera samma resultat i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Eftersom objektivitet inte heller är möjligt inom den 

samhällsvetenskaliga forskningen, måste forskaren enligt Law (2003) istället vara medveten 

om sin egen position och hur det kan påverka resultatet av forskningen. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008: 23) gynnas respektive missgynnas olika sociala intressen utifrån vilka 

frågor som ställs (och inte ställs). Individer, även forskare, är alltid präglade av sitt förflutna 
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och därav aldrig fria från förutfattade meningar i sina tolkningar (ibid.). Författarna menar 

vidare att vi har möjlighet att utveckla våra perspektiv genom att medvetet reflektera över 

dem (ibid.). Att ha ögonen öppna kring vad som lyfts fram och vad som inte nämns och om 

vilken ‘agenda’ som får ta plats i intervjuer och text är viktigt för analys av materialet (Law, 

2003).  

 

Vi har under studien haft kontorsplats på konsultfirman WSP, avdelningen Analys och 

strategi. Studien är inte en del av något befintligt projekt på WSP utan vi kontaktade dem 

angående examensarbetet med syfte att få möjlighet att se arbetet på en konsultfirma men 

också diskutera med yrkesverksamma. Vi har under studien diskuterat frågor med bland 

annat Patrick Joyce, som har praktiskt erfarenhet av integrationspolitik på nationell nivå. 

Under arbetet med studien höll vi i en workshop på WSP där vi presenterade och diskuterade 

våra preliminära resultat. Vi fick synpunkter på saker vi kunde förtydliga i vårt skrivande och 

även idéer till analysen av resultatet. Det var uppenbart att frågan om asylsökande och 

nyanländas boende var en het fråga där det fanns blandade åsikter. Det positiva med att sitta 

på ett företag och skriva är att det ger en praktisk inblick i hur arbetslivet fungerar och att vi 

fått chans att diskutera studien med fler än vi annars fått. Att vi suttit på WSP och skrivit kan 

ha påverkat materialet eftersom vi har lyft det med en mängd människor som alla haft olika 

bakgrunder och syn på ämnet. 

 

Den här uppsatsen har två författare. Genom att vara två skapare och tolkare av studien krävs 

ett medlande i arbetsprocessen, vilket inneburit att studiens olika steg noggrant diskuterats 

och övervägts. Law (2003) skriver att det inte finns någon singulär realitet, utan att det finns 

multipla realiteter. Författarnas bakgrund och realiteter har tillsammans skapat den 

tolkningsram som studien utgått ifrån och kommer återspeglas på olika sätt genom 

uppsatsen. På grund av stor medial bevakning om ämnet asylsökande och nyanlända hösten 

2015 väcktes ett intresse hos oss. Vi hade inte mycket tidigare kunskap om ämnet och tyckte 

att det kunde vara intressant att studera asylsökande och nyanländas etablering på 

bostadsmarknaden.  

 

5.2 INTERVJUER 
 

Studiens material består i huvudsak av intervjuer. 13 personer har intervjuats vid 11 tillfällen. 

Intervjuerna har pågått mellan 30 - 90 minuter och genomfördes mellan 18 februari och 11 

april. Vid alla tillfällen intervjuades en person av studiens båda författare, förutom vid 

intervjun med Arbetsförmedlingen, då tre tjänstepersoner närvarade vid samma tillfälle. 

Intervjupersonerna valdes för att de alla på något sätt har arbetsuppgifter som är kopplade 

till asylsökande och nyanländas bosättning. Genom att läsa rapporter och tidigare studier om 

ämnet blev det tydligt vilka myndigheter och organisationer som kunde vara relevanta att 

inkludera i studien. För att få med en tydlig inriktning mot samhällsplanering var en 

målsättning att hitta intervjupersoner med kompetens både inom planering och kring frågan 

om asylsökandes och nyanländas boende. Detta gick dock inte alltid att uppnå, i vissa fall var 

intervjupersonens yrkesroll inte inriktad mot planering utan endast asylsökande och 

nyanländas boende. De flesta intervjupersonerna kontaktades efter en rekommendation från 

respektive organisations eller myndighets kontaktcenter. En del av de personer som 

intervjuats blev aktuella efter rekommendationer från andra intervjupersoner. Nedan följer 

en tabell med förteckning över respektive intervjuperson, arbetsgivare och arbetsroll. 
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Förvaltning/myndighet Befattning Kodning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Botkyrka kommun 

Planeringschef A  

 Planchef B  

Socialnämnden, Botkyrka kommun Ordförande/politiker C 

Socialförvaltningen, Botkyrka 
kommun 

Flyktingsamordnare D  

Botkyrkabyggen Kundchef E  

Tillväxt och 
Regionplaneförvaltningen, 
Stockholms Läns Landsting (SLL) 

Regionplanerare F  

Enheten för arbetsmarknads och 
rättighetsfrågor, Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

Utvecklingsledare G  

Kommunförbundet/ Kommunerna 
i Stockholms Län 

Processledare H  

Boverket Utredare I  

Tillväxt och samhällsbyggnad, 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) 

Bostadspolitisk expert J  

Enheten för integration och 
etablering, Arbetsförmedlingen  

Handläggare K   

 Handläggare L   

Bosättningsenheten, 
Arbetsförmedlingen 

Handläggare M  

Figur 2 visar intervjupersonernas befattning på respektive förvaltning/myndighet och ett angivet kodnamn vilket 
används i resten av studien. 

       
Samtliga intervjuer har varit av en semistrukturerad karaktär, där en intervjuguide använts 

för att föra samtalet kring vissa teman. För att inte leda den intervjuades svar åt någon 

specifik riktning har frågorna varit av en öppen karaktär. Följdfrågor har ställts för att få mer 

utförliga svar. Frågorna har anpassats till intervjupersonens roll men följt samma tematik 

under alla intervjuer. Det har funnits möjligheter för de intervjuade att själva ta upp ämnen 

som de velat lyfta. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Alla intervjupersoner 

har gett samtycke till att delta i studien. Trots detta har intervjupersonerna fått en viss 

anonymitet genom att deras namn inte publiceras i uppsatsen. För att ändå tydliggöra vilken 

intervjuperson som sagt vad har varje person fått ett kodnamn (se tabellen ovan, figur 2). 

Även fast intervjupersonerna anonymiseras i studien, är det rimligt att någon som känner till 

myndigheterna/organisationerna skulle kunna ta reda på vilka intervjupersonerna är. Vi har 

varit öppna med våra intervjupersoner angående vilka andra vi pratat med samt ibland 
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nämnt saker som uppkommit under intervjuerna. Detta har gjorts för att kunna skapa fler 

dimensioner i samtalen och för att få en mer övergripande bild av situationen. Det 

intervjupersonerna säger under intervjuerna är personliga uppfattningar behöver inte 

sammanfalla med vad respektive myndighet förespråkar.   

 

När det kommer till intervjuer är det av vikt att uppmärksamma att det finns faktorer som 

kan påverka materialet som produceras under intervjun. Beroende på vilken förförståelse 

som finns hos intervjuaren, påverkas formulering av frågor och tolkning av 

intervjumaterialet. När personer med en planerarroll intervjuats är det troligt att större fokus 

funnits kring bostadsfrågan och att fler följdfrågor ställs kring den tematiken då det funnits 

en ömsesidig förståelse för planeringskontexten. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

intervjuandet är ett hantverk som behöver övas genom praktik.  De menar vidare att 

intervjun som kunskapsproduktion genom samtal är intersubjektiv och social, och att 

kunskapen konstrueras i samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Under vissa 

intervjuer har det funnits en spänning mellan professionell distans och personlig vänskap, 

vilket kan ha påverkat tolkningarna av materialet på olika sätt. En gruppintervju med 

tjänstepersoner från Arbetsförmedlingen gjordes inom ramen för studien. Trost (2005: 26) 

anser att en risk med gruppintervjuer är att upplägget kan påverka de intervjuade att inte 

lägga fram sina personliga åsikter. Den gruppintervju som gjordes initierades av 

tjänstepersonerna själva, som kände varandra sedan innan vilket troligtvis minskar risken för 

det Trost nämner. 

 

Alla intervjuer spelades in vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kan påverka 

intervjutillfället genom att göra intervjupersonen obekväm. För oerfarna intervjuare kan 

materialet tydliggöras och analyseras lättare om det spelas in (Kvale och Brinkman, 2014). 

När intervjuerna transkriberas försvinner tonfall vilket kan göra att nyanser i det sagda går 

förlorat. Ibland har det varit bullrigt och stökigt kring intervjusituationen vilket stört 

samtalet och gjort det svårare att fokusera på det som sägs, vid de tillfällena har 

inspelningarna varit till stor hjälp. Vid alla intervjuerna har personerna själva fått välja var 

intervjun ägt rum. Vi har kommit till dem och till en plats som de troligen är bekväma på. Att 

vi varit två som intervjuat kan ha haft påverkan på det producerade materialet. Att bli 

utfrågad av två personer samtidigt kan eventuellt uppfattas annorlunda än att bli intervjuad 

av en. Enligt Trost (2005) finns det fördelar med att vara två som intervjuar ifall de som 

intervjuar är samspelta. Fördelar som Trost (2005) belyser är att det kan ge fler perspektiv 

och att det ger en större möjlighet för att väcka tankar som inte hade uppstått om 

intervjuaren varit ensam. Trost (2005) skriver att det är viktigt att vara medveten om att 

maktbalansen kan bli rubbad när två intervjuar då den intervjuade kan känna sig 

underlägsen. Vi har dock uppfattat det som att intervjupersonerna inte ansett det vara något 

farligt eller obekvämt att bli intervjuade av oss, vilket kan hänga samman med att vi är 

studenter.  

 

Enligt Molina (1997: 17) finns ett dilemma med forskning som handlar om människor, då 

forskaren riskerar att tala om andra människor istället för att prata med dem. Denna studie 

tenderar att beröra frågor som kan vara av mer eller mindre känslig karaktär. Boendet och 

bostaden kan ses som en laddad fråga då den är en essentiell del av vad som definierar oss 

som människor och avgör våra livsvillkor. I denna studie har vi valt att intervjua personer 

som på något sätt har en yrkesroll där frågor om asylsökande och nyanländas 

boendesituation är aktuella. Genom att vi endast intervjuat tjänstepersoner samt en politiker 
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och inte någon asylsökande eller nyanländ finns risken att studien antar ett ‘uppifrån 

perspektiv’. Avsikten med studien är dock att nå kunskap om hur frågorna om asylsökande 

och nyanländas boende behandlas på förvaltningsnivå och därmed få in den långsiktiga 

planeringsaspekten.  

 

När materialet från intervjuerna redovisas i studien har längre uttalanden sammanfattats och 

gjorts kortare. Kvale och Brinkman (2014) kallar det för ‘meningskoncentrering’ vilket 

hänger samman med ‘meningstolkning’ då empirin analyseras djupare vilket öppnar upp för 

mer kritiska tolkningar. Det är alltid möjligt att göra multipla tolkningar av kvalitativt 

material (Law, 2003). Ett krav på objektivitet, skulle enligt Kvale och Brinkman (2014) 

förutsätta att ett uttalande bara har en enda korrekt och objektiv mening. Enligt Trost (2005) 

öppnar kvalitativa intervjuer även upp för olika tolkningar av de ställda frågorna hos 

intervjupersonerna. Trost (2005) skriver att det inte är bra att intervjuaren delar med sig av 

sina åsikter i en intervjusituation, detta kan påverka den intervjuade i dess tankebanor. Från 

ett mer reflexivt perspektiv som bl.a. Law (2003) representerar är det omöjligt att ens 

position inte lyser igenom ändå, att således vara uppmärksam på att en har gett uttryck för 

sina egna åsikter kan därför vara värt att notera. Vi anser det vara intressant med 

bakomliggande motiv till hur samhällsplaneringen hanterar boendesituationen för 

asylsökande och nyanlända och det händelseförlopp som lett fram till nuvarande synsätt.  

 

5.3 FALLSTUDIE BOTKYRKA 
 

I denna studie används Botkyrka kommun som exempel för att skapa förståelse för 

fenomenet asylsökandes och nyanländas boende och för hur de nationella strategierna EBO 

och ABO tar sig uttryck inom kommunal praxis. Enligt Yin (2003: 41) kan en fallstudie 

fungera för att fånga specifika omständigheter och därav exemplifiera ett fenomen. Enligt 

Bryman (2008) ger fallstudien som metod förutsättningar att studera något detaljerat i dess 

verkliga kontext. Genom att studera Botkyrka kommun och deras arbete med asylsökande 

och nyanländas bosättning är målet att skapa en förståelse för hur bosättningsstrategier från 

nationellt håll kan påverka arbetet och samhällsplaneringen i en kommun. Studien har inga 

ambitioner att beskriva hur flera eller alla kommuner i Sverige uppfattar de nationella 

bosättningsstrategierna för asylsökande och nyanlända. Resultaten från fallstudien går därav 

inte att generalisera, istället används teori och tidigare rapporter och forskning för att sätta 

materialet i ett större sammanhang.  

 

Botkyrka valdes ut till fallstudien för att kommunen, sett till befolkningsmängd, haft och har 

en stor inflyttning av asylsökande och nyanlända. Inflyttningen har främst skett genom ’Eget 

boende’ (EBO). 2015 bodde 1373 asylsökande i EBO i kommunen (Migrationsverket, 2016e) 

och 2015 beviljades 309 uppehållstillstånd till boende i EBO (Migrationsverket, 2016d). Det 

är oklart hur många nyanlända som bor i EBO i kommunen eftersom nyanlända som bor i 

EBO räknas som vilken kommuninvånare som helst. Under 2016 kommer 158 nyanlända 

anvisas till Botkyrka från anläggningsboenden (Botkyrka kommun, 2016a). Andra skäl till att 

Botkyrka valdes till studien var för att vi var nyfikna kring hur kommunen hanterat frågorna 

om EBO och ABO då vi uppfattat att kommunen inte förekommit i offentliga sammanhang 

när ämnet avhandlats. Totalt intervjuades fem personer verksamma inom Botkyrka 

kommun. 
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Botkyrka är en mellanstor kommun i södra Stockholms län med 89 425 invånare (SCB, 

2016). Botkyrka kommun har en totalareal på 197 km² och ligger mellan Stockholm och 

Södertälje. Kommunen består av fem kommundelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, 

Tullinge och Tumba-Grödinge. Medelåldern i Botkyrka är 37 år. Drygt 56 procent av 

invånarna är antingen födda i ett annat land eller har föräldrar som båda är födda utomlands. 

Det talas cirka 100 språk inom kommunen. Det finns omkring 33 100 bostäder i Botkyrka, 

varav cirka 21 000 i flerbostadshus (64 procent) och cirka 12 000 (36 procent) i småhus. Av 

lägenheter i flerbostadshus ägs cirka 55 procent av det kommunala bostadsföretaget AB 

Botkyrkabyggen. Andelen bostadsrätter är 35 procent. I kommunen finns 5 000 arbetsplatser 

och 23 800 arbetstillfällen. Av kommunens 38 000 förvärvsarbetare har cirka 12 000 jobb i 

hemkommunen. Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren med 6000 anställda Den 

öppna arbetslösheten är 5,3 procent (februari 2015) (Botkyrka kommun, 2016b).  
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Figur 3 visar en karta över Botkyrka kommun. Kartan visar Botkyrkas planer på utveckling och de regionala 
stadskärnorna (Botkyrka kommun, 2014). 
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6 BOSTADEN GENOM TIDERNA 
 

I kapitlet presenteras en beskrivning av Stockholmsregionens bostadsmarknad, begreppet 

bostadsbrist beskrivs och vilka konsekvenser detta kan ha. 

 

6.1 STOCKHOLMSREGIONENS BOSTADSMARKNAD 
 

Stockholmsregionen präglas av en stark ekonomisk och befolkningsmässig utveckling. I 

regionen bor 2,2  miljoner människor och här finns 1,1 miljoner anställda. Den starka 

befolkningstillväxten spås fortsätta och 2030 bedöms länet ha över 2,6 miljoner invånare 

(Länsstyrelsen, 2015b). Enligt internationella bedömningar är Stockholmsregionen en av de 

snabbast växande huvudstäderna i Europa (ibid.). Att växa med 30 000–40 000 invånare 

varje år ställer höga krav på regionens utveckling. I Stockholm råder bostadsbrist som 

påverkar företags tillväxtmöjligheter men också möjligheten för människor att hitta en 

bostad. För att kunna möta de utmaningar som Stockholmsregionen står inför behöver 

bostadsmarknaden fungera bättre än vad den gör idag. Trots att bostadsbyggandet ökar i 

Stockholm har det blivit svårare för allt fler hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden 

(Länsstyrelsen, 2015b).  

 

BOSTADSBRIST 
 

I Sveriges största städer finns ett akut problem med en växande bostadsbrist (t.ex. Boverket, 

2012; Stockholms stadsmission, 2014). Detta kan ha negativa effekter på den ekonomiska 

tillväxten, öka trångboddheten och minska möjligheten att bilda nya hushåll (Boverket, 

2015c: 106). Personer utan eget kapital har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden 

(t.ex. Stockholms stadsmission, 2014). Enligt Stockholms handelskammare (2014) är 

tillskottet av bostadsyta ojämnt fördelad över regionen och inlåsningseffekter hindrar idag 

flyttkedjor vilket spär på den ojämlika fördelningen av bostadsyta. Genomsnittlig kötid för ett 

hyreskontrakt i Stockholmsregionen var 2015, 8,2 år. Det är en ökning jämfört med 2014, då 

kötiden var 7,7 år (Bostadsförmedlingen i Stockholm, 2016). Tillsammans med ökande 

bostadspriser kan detta leda till hemlöshet (t.ex. Stockholms stadsmission, 2014; 

Länsstyrelsen, 2015a). Bostadsmarknaden står inför en ännu större utmaning i samband med 

en snabbt ökande befolkning på grund av ett stort nettoinflyttande (Boverket, 2011). 

Inflyttningsnettot var år 2014 78 410 personer i Sverige (SCB, 2016). Antalet inflyttande till 

Botkyrka från utlandet var år 2015 1110 personer (SCB, 2016). Flyttningsnettot till Botkyrka 

var -150 personer 2015 (SCB, 2016) till skillnad mot 581 personer 2014 (SCB, 2015). I dessa 

siffror är inte asylsökande inräknade vilket gör att siffrorna inte är helt tillförlitliga. Det finns 

ingen indikation på att detta skulle vara en trend och därför undersöks detta inte vidare. 

 

Flyktingar som kommer till Sverige kan välja på att hitta sitt ‘Eget boende’ (EBO) hos 

släktingar eller vänner, alternativt ta hjälp av Migrationsverket som tillhandahåller 

anläggningsboenden (ABO) runt om i landet (Migrationsverket, 2015e). Boverket (2015c) och 

Länsstyrelsen (2015a) skriver att bostadsbristen i tätbebyggda områden är det främsta 

hindret för nyanländas etablering på bostadsmarknaden. Det finns större möjligheter för 

bostad i glesbygdskommuner där det dock finns brist på andra av samhällets nyttofunktioner 
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såsom kommunikationer, hälso- och sjukvård, SFI eller praktikplatser. Detta kan vara en 

anledning till att nyanlända väljer att inte flytta dit (Boverket, 2015c).  

 

Både ABO och EBO är tillfälliga boendelösningar. Boverket (2015c) efterfrågar en modell för 

en långsiktig lösning som passar personer som är nya på bostadsmarknaden men som också 

löser de mest akuta behoven. Det uppstår en intressekonflikt med andra samhällsgrupper 

som också söker sig till städer där det finns arbets- och/eller studieplatser. Utrikes födda har 

det generellt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden (t.ex. Joyce, 2015). Även andra 

grupper, till exempel unga, kan ha svårigheter på arbetsmarknaden. Konsekvenserna av detta 

är att samma grupper har det svårare på bostadsmarknaden eftersom de då saknar kapital att 

efterfråga en bostad (Stockholms handelskammare, 2014). Flera författare beskriver att det 

pågår en strukturell diskriminering av utrikesfödda på den svenska bostadsmarknaden (t.ex. 

Magnusson Turner & Hedman, 2014; Molina, 1997; Ahmed et al, 2010). Problemet är enligt 

Stockholms handelskammare (2014) inte att den nyproducerade ytan av bostäder är för liten, 

utan att nyproduktion är för dyrt. Enligt Boverket (2015c) beror bristen på bostäder i 

attraktiva orter på långsamma planprocesser och långa utredningstider.   
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7 HISTORISK MIGRATION OCH DEN SVENSKA 

ASYLPROCESSEN  
 

I detta kapitel går vi igenom migration och den svenska asylprocessen. Kapitlet börjar med 

ett avsnitt som presenterar migrationen till och från Sverige. Därefter redovisas hur 

asylprocessen går till. Detta kan i sin tur användas för att läsa nästa kapitel; 8 Nationella 

strategier för asylsökande och nyanländas boende. 

 

7.1 HISTORISK MIGRATION TILL OCH FRÅN SVERIGE 
 

Sveriges historia är präglad av migration. Migration har förekommit ända sedan grundandet 

av Sverige (Boguslaw, 2012). Det är orsaker både inom och utanför landet som påverkat 

migrationsströmmarna till och från Sverige. Den historiska aspekten av migration är viktig 

att nämna då den genom historien har format Sverige till det samhälle det är idag. Sveriges 

gränser har förändrats genom historien vilket också har påverkat migrationen. 

 

Från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget var Sverige ett land präglat av 

utvandring (Boguslaw, 2012). Efter andra världskriget förändrades situationen och Sverige 

blev ett mottagarland. Invandringen kom att karakteriseras av arbetskraft (1945-1973), 

flyktinginvandring (1974-1984), flyktinginvandring och ‘hela Sverige strategin’3 (1985-1995), 

flyktinginvandring och införandet av EBO (1994) samt utvidgning av EU (1995-) (Molina, 

2000; Boguslaw, 2012).  

7.2 ASYLPROCESSEN 
 

Alla asylsökande som kommer till Sverige har rätt att få sin ansökan om asyl prövad. Enligt 

Migrationsverket (2016a) har asylsökande även rätt till boende och ekonomiskt stöd under 

ansökningsperioden. Det är Migrationsverkets uppdrag att erbjuda boende till alla 

människor som ansöker om asyl i Sverige. När den asylsökande väntar på att registreras 

hamnar den på ett ankomstboende. Så snart ansökan blivit registrerad måste den 

asylsökande lämna ankomstboendet, antingen genom att själv ordna med boende eller då en 

plats blivit ledig i något av Migrationsverkets boenden. Det handlar främst om boende i 

lägenheter (så kallat anläggningsboende), men ibland även om boendeplatser på vandrarhem 

eller andra anläggningar. Om den asylsökande väljer att låta Migrationsverket hjälpa till med 

boende måste den acceptera den plats som erbjuds, vilket kan vara var som helst i Sverige. 

Det gäller även om den asylsökande för uppehållstillstånd i Sverige och fortsatt behöver hjälp 

med att ordna boende. Arbetsförmedlingen är den instans som formellt hjälper nyanlända 

med boendet i en kommun, så kallad kommunplacering, som en del i den nyanländas 

etableringsplan (ibid.). I Stockholm valde år 2015 cirka 59 % av de asylsökande att ordna sitt 

boende själva, så kallat EBO, vilket oftast innebär att de är inneboende hos en släkting eller 

bekant (Migrationsverket, 2016e). Motsvarande siffra i landet är cirka 26 % (ibid.). 

                                                        
3 Hela Sverige strategin gick ut på att få en jämnare fördelning av flyktingar i landet. 
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Figur 4 visar asylprocessen och olika former av boenden (Migrationsverket, 2015e). 
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8 NATIONELLA STRATEGIER FÖR ASYLSÖKANDE OCH 

NYANLÄNDAS BOENDE 
 

I detta kapitel beskrivs de viktigaste nationella strategierna för asylsökande och nyanländas 

boende, ‘Eget boende’ (EBO) och ‘Anläggningsboende’ (ABO). Nyanländas anvisning från 

ABO genom ‘lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning’ (SFS 

2016:38) kommer också att presenteras. 

 

8.1 EGET BOENDE – EBO  
 

När det kommer till flyktingar har exempelvis Danmark en planerad fördelning av 

asylsökande och nyanlända mellan landets kommuner (Myrberg, 2015). Det främsta 

argumentet är att flyktingar och asylsökande inte ska hamna i områden med många 

utrikesfödda (Andersson et al., 2010). Enligt Myrberg (2015) fungerar flyktingmottagandet 

bättre i Danmark än i Sverige eftersom flyktingarna blir mer jämnt fördelade mellan landets 

kommuner. Det är dock värt att notera att Danmark tagit emot färre flyktingar sett till 

befolkningsmängd än vad Sverige gjort. Sverige hade under åren 1985-1994 ett liknande 

system som Danmark. Den problematik som då uppmärksammades var att flyktingar och 

asylsökande flyttade från den kommun de blivit anvisade till och förlorade därmed det stöd 

som samhället gav. Arbetsmarknaden var också utsatt i vissa kommuner och kunde inte ta 

emot mer arbetskraft. En annan stor brist som uppmärksammades med anvisningarna var 

att flyktingarnas sociala nätverk begränsades av att anvisas till en specifik plats där de inte 

hade några naturliga kontakter (ibid.). I Sverige infördes 1994 regler som innebar att 

flyktingar fick större valfrihet kring boendeort, vilket i sin tur har varit problematiskt för ett 

antal kommuner som då fått ta emot ett stort antal flyktingar (Andersson et al., 2010: 247-

248). 

 

Asylsökande och nyanlända fick, genom Lag om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137), 

möjlighet att välja ‘Eget boende’ (EBO) som boendeform. Eget boende innebär i praktiken 

oftast att den asylsökande eller nyanlända är inneboende hos släktingar och bekanta 

(Boverket, 2008). Borevi & Bengtsson (2014: 2605) skriver att EBO främst tillkom som ett 

sätt för staten att spara pengar då de inte skulle behöva bekosta eller förmedla boenden i lika 

hög grad som tidigare. I dagsläget får värdfamiljen ingen ekonomisk ersättning för att de tar 

emot en asylsökande eller nyanländ i EBO. Ett annat argument för EBO var att om den 

enskilde individen tar ansvar kommer den lättare komma in i samhället. Innan reformen 

lämnade flera kommuner synpunkter om att det fanns en risk att svårigheter i form av ökad 

trångboddhet och fattigdom. Detta avfärdades dock av dåtidens regering och ansvarig 

utredare (Borevi & Bengtsson, 2014: 2606). Problem uppstod då fler än väntat valde EBO. 

 

Några kommuner har varit missnöjda och pekat på problem som uppstår för de asylsökande 

och nyanlända men också för de mottagande kommunerna. De problem som särskilt 

uppmärksammats med EBO är trångboddhet4 och osäkra boendeförhållanden för de 

asylsökande och nyanlända (t.ex. Boverket, 2008; Boverket, 2015b; Borevi & Bengtsson, 

2014). Det är vanligt att asylsökande och nyanlända flyttar runt för att inte ligga värdfamiljen 

                                                        
4 Både för värdfamiljen och för de asylsökande/nyanlända. 
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till last. Detta kan försämra barnens skolgång och försvåra kommunens och myndigheters 

chans att hålla kontakt med den asylsökande. Det finns i dagsläget heller ingen kontroll över 

standarden på boendet. Enligt Stockholms handelskammare (2014: 15; se även SCB, 2012 

och SCB 2014) ökar trångboddheten i socioekonomiskt svaga områden medan den är 

oförändrad eller svagt minskande i områden med småhus. EBO kan vara en av förklaringarna 

till den utvecklingen.   

 

Enligt Boverket (2008) innebär EBO en belastning för kommunerna främst efter att de 

asylsökande har fått uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har de rätt till 

etableringsinsatser, lika rätt till kommunal service som andra folkbokförda och behov av en 

permanent bostad. Det kan dock dröja år innan en nyanländ får en egen bostad och ofta 

krävs det att de flyttar runt mycket. Det är framförallt barnen som drabbas av den osäkra 

boendesituationen (ibid.). Något som uppmärksammats som positivt med EBO är att det har 

visat att personer som under asyltiden bott i EBO har större chans att ha förvärvsarbete 

jämfört med dem som under asyltiden bott i ABO (Boverket, 2008; 2015b). Skillnaden är 

dock liten - två procent fler män och kvinnor som bott i EBO har förvärvsarbete jämfört med 

män och kvinnor som bott i ABO. De som bor i EBO tenderar dock att inte delta i 

etableringen i lika stor grad som ABO-gruppen (Boverket, 2015b).  

 

8.2 ANLÄGGNINGSBOENDE – ABO  
 

Anläggningsboende (ABO) har egentligen flera namn och former. För att göra det så enkelt 

som möjligt att förstå begreppet kommer vi enbart använda oss av ‘ABO’ för att benämna 

Anläggningsboende. ABO innebär att den asylsökande bor i Migrationsverkets boenden fram 

till dess att den fått sitt uppehållstillstånd. ABO kan både anordnas i vanliga lägenheter som 

Migrationsverket hyr, eller i korridorsboenden (Boverket, 2015b). ABO finns runt om i hela 

landet och den asylsökande har rätt till dagsersättning beroende på vad det är för typ av 

boende och om mat ingår (Migrationsverket, 2015d).  

 

En person som får uppehållstillstånd efter att ha bott i anläggningsboende kan bli anvisad en 

plats i en kommun och blir därmed kommunplacerad5. En person som bor i ABO kan när 

som helst byta och flytta till EBO. I uppsatsen benämns för enkelhets skull ABO fortsatt som 

ABO även efter att en person fått uppehållstillstånd. 

 

Ensamstående delar rum i ABO (Boverket, 2008: 28). Familjer bor i samma rum, men kan 

behöva dela lägenhet. Ordet ‘anläggning’ kan enligt Boverket (2008)  

uppfattas som negativt laddat och påminna om ord som ‘flyktingläger’, vilket kan vara en 

anledning till att asylsökande väljer bort boende i ABO. Bilden av ABO som sprids är negativ 

enligt Boverket (2008). Eftersom ABO kan associeras med tristess, stagnation och 

utanförskap väljer många asylsökande att ordna eget boende (Boverket, 2008). Om ABO ska 

vara ett alternativ till EBO hävdar Boverket (2008: 30) att ABO måste bli bättre. 

 

  

                                                        
5 Det vill säga folkbokförd i en kommun. 
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ANVISNINGSLAG FÖR NYANLÄNDAS BOSÄTTNING 
 

Lagen och förordningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde 

i kraft 1 mars 2016 (SFS 2016:38; SFS 2016:39). Innan 1 mars 2016 anvisades de personer 

som fått uppehållstillstånd till kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan 

länsstyrelserna och kommunerna. Eftersom lagen är ny för i år, saknas utvärderingar kring 

utfallet av implementeringen. I lagrådsremissen framgår att syftet med den nya lagen är att 

upprätthålla en jämn fördelning av nyanlända som mottas i landets kommuner (Regeringen, 

2015) . Prioritet ges till nyanlända som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden samt 

till kvotflyktingar. Händelser i omvärlden påverkar Sverige genom att många söker asyl och 

beviljas uppehållstillstånd här, vilket i sin tur ökar behovet av kommunplaceringar. I tidigare 

lagstiftning fanns inga krav på hur avtalen mellan kommunerna och länsstyrelserna skulle se 

ut. Men eftersom antalet frivilliga anvisningsplatser inte uppgått till de nivåer som behovet 

anger har flertalet nyanlända blivit kvar på anläggningsboenden runt om i landet. Detta 

försenar och försvårar etableringen i samhället. Istället för att vänta på en anvisningsbar 

plats väljer flertalet nyanlända att flytta till EBO. Argumentet för ett nytt system för 

mottagande av nyanlända är att det ska bidra till goda planeringsförutsättningar och att 

långsiktighet i planeringen kan säkerställas (Regeringen, 2015). 

 

I lagrådsremissen över regeringens förslag, lyfter några kommuner att denna nya lag inte 

kommer att lösa grundproblemet - att många bosätter sig på egen hand vilket skapar en 

snedfördelning av antalet nyanlända. Eftersom syftet med lagen är att fördela de nyanlända 

som sitter fast på anläggningsboendena och öppna upp för nya platser där, är förhoppningen 

att fler ska välja att bosätta sig i ABO. Boendeförhållandena förväntas kunna bli bättre om 

färre väljer att bosätta sig på egen hand. På grund av olika förutsättningar i landets 

kommuner ställs inga särkrav på vad för typ av boende som ska ordnas. Eftersom lagen syftar 

till en jämn fördelning av de nyanlända måste de folkbokföras inom kommunen. Lagen ger 

dock inga påföljder till de kommuner som trots lagen vägrar att ta emot de nyanlända som 

anvisats dem. 

 

Lagen som trädde i kraft 1 mars 2016 innebär inte att ansvaret mellan kommun och stat 

förändras. Lagen hjälper kommunerna att få överblick över de som kommer till kommunen 

via anvisning. Kommuner som tidigare inte gjort överenskommelser eller tagit emot få 

nyanlända blir nu ‘tvingade’ att ta emot fler, vilket kan underlätta för de kommunerna som 

tidigare haft högt mottagande, genom EBO. Den nya lagen innebär ingen förändring i 

kommunens ansvar gentemot de nyanlända som har bosatt sig själva inom kommunen eller 

de som kommunen tagit emot frivilligt (Regeringen, 2015).  
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9 TEORI 
 

Det finns mycket litteratur som berör begreppet integration och etablering i samhället. Hur 

det tolkas av olika författare skiljer sig en del (se bl.a. Molina, 1997; 2007; Murdie & 

Borgeråd, 1998; Dahlstedt & Hertzberg, 2007). Sverige har under lång tid präglats av 

invandring i olika omfattning och därmed har befolkningen gått ifrån att vara relativt 

homogen, till mer heterogen. Därför är det enligt Molina (1997) viktigt att fråga sig vem som 

ska integreras och i vad. Samhället riktar enligt in sig på en minoritet som skall integreras i 

en majoritet och denna minoritet beskylls för problemen som uppstår i ‘integrationen’ 

(M0lina, 1997; 2007; Dahlstedt & Hertzberg, 2007; Murdie & Borgegård, 1998). När 

samhället står inför stora förändringar blir det aktuellt att reflektera kring robustheten i 

samhället. Begreppet resiliens handlar om hur samhället och individer kan minska sin 

sårbarhet och därmed bidra till en ökad hållbar utveckling. 

 

Det här kapitlet är upplagt som följer:  

Först presenteras ett avsnitt om platsens och bostadens betydelse för etablering i samhället, 

därefter följer avsnitt om en segregerad bostadsmarknad och resiliens.  

 

9.1 PLATSENS OCH BOSTADENS BETYDELSE FÖR ETABLERING 
 

“For those seeking refuge, it could be argued that the importance of finding a home is 

particularly symbolic as it marks the end of a journey and the point at which refugees can 

start to consider their wider needs. [...]  The  absence  of  secure  housing inhibits  partaking  

in  education,  training  or  employment,  health  care  and social groups” – Jenny 

Phillimore & Lisa Goodson (2008: 316) 

 

Plats är ett grundläggande begrepp för denna studie. Plats kan förstås som placering 

(engelska: location) (Cresswell, 2004). Plats kan ses som en samling av sociala relationer, 

praktiker, erfarenheter och mening (Lengen & Kistemann, 2012). Genom detta influerar 

platser hur vi människor tänker, påverkar vårt medvetande, våra val, sociala strukturer, vår 

hälsa och vårt välmående. Känslan av en plats skapas genom ett band till en plats; genom att 

mening, värderingar och symboler av plats konstrueras och rekonstrueras av individer inom 

en kulturell, historisk eller rumslig kontext. Begreppet ’platsidentitet’ används för att förklara 

de viktigaste aktiviteterna som sker i och kring där vi bor och är ett viktigt begrepp i 

skapandet av identitet (ibid.). 

 

Bostaden är viktig för att känna sig hemma på en plats, och kan ses som ett mål efter att ha 

varit på flykt (Phillimore & Goodson, 2008). Phillimore & Goodson (2008) listar viktiga 

faktorer för etablering i samhället.  
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Figur 5 visar viktiga indikatorer som leder fram till etablering. Dessa består av grundförutsättningar, hjälpmedel, 
sociala relationer och mål (Phillimore & Goodson, 2008).  

 

Sysselsättning, bostad, utbildning och hälsa är indikatorer på hur väl etablerad en person är i 

samhället (Phillimore & Goodson, 2008). För att individen ska nå målen behövs 

demokratiska grundförutsättningar i form av rättigheter och medborgarskap. Till det 

tillkommer hjälpmedel i form av språk och kulturella kunskaper samt säkerhet och stabilitet. 

Även sociala relationer är viktiga (Ibid.). Enligt Abramsson et al. (2002) är bostaden en av de 

viktigaste faktorerna som bestämmer levnadsvillkor och styr hur etablerad en person kan bli. 

Att ha en bostad underlättar tillgången till sjukvård, utbildning och arbete och möjliggör 

chanserna till ett oberoende och självständigt liv (Phillips, 2006). 

 

RÄTTEN TILL EN BOSTAD 
 

“Det unika med bostaden är att det samtidigt rör sig om en marknadsvara och en av staten 

garanterad social rättighet” – Irene Molina (1997: 81) 

 

Lika rätt till en acceptabel bostad är en essentiell del av den svenska välfärdsstaten 

(Magnusson Turner & Hedman, 2014). I regeringsformens (SFS 1974:152) 1 kap. 2§ står 

följande: “Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga 

rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för 

goda förutsättningar för hälsa.” Det är således en grundlagsstadgad rättighet att ha en 

bostad.  

 

Sedan början av 1900-talet har bostadspolitiken haft som ett av sina viktigaste mål att förse 

de familjer som önskade med ett eget hem, den så kallade ‘egnahems tanken’. Sverige 

präglades under många år av utvandring till andra länder. En strategi från statligt håll för att 
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hålla kvar befolkningen var att arbetarfamiljer uppmuntrades att äga sin bostad. Genom att 

äga sin bostad skulle moralen hos arbetarfamiljen höjas. Som husägare skulle arbetarna ha 

lättare att identifiera sig med fosterlandet, och därav skulle utvandringen från Sverige 

minska (Molina, 1997: 75).  

 

Sverige har tidigare haft dåliga boendeförhållanden och trångboddhet har historiskt varit ett 

problem. Per Albin Hansson6 införlivade begreppet ‘folkhemmet’ i en remissdebatt år 1928. 

Innan 1954 hade bostadspolitiken präglats av ambitionen att bygga bostäder för samhällets 

socialt utsatta (Ramberg, 2000). Från 50-talets mitt kom svensk bostadspolitik att kretsa 

kring att en god bostad skulle tillhandahållas alla medborgare i Sverige (ibid). Den ‘svenska 

modellen’ för bostadsförsörjning skulle uppnås genom bostadsbidrag riktade framförallt till 

barnfamiljer, statligt stöd till byggande, offentligt markägande, höga krav på standard, 

koncentration av byggnadsprocessen och fokus på produktion via allmännyttan där 

spekulation kring byggandet kunde undvikas (Ramberg, 2000; Molina, 1997). De 

kommunala bostadsföretagen blev den nya politikens främsta verktyg. Enligt Ramberg 

(2000) var tanken att planera och bygga goda bostäder för alla från början en styrka, men 

blev senare i och med ett annat samhällsklimat en problemfylld ambition. Från början 

skapade satsningen förutsättningar för en jämn och hög bostadsproduktion, en höjd 

boendestandard och minskad segregation men när ambitionen att bygga för alla 

kombinerades med stränga normer kring hur byggandet skulle gå till blev resultatet mindre 

lyckat. Resultatet blev inte bara bostäder för alla, utan också likadana bostäder för alla. När 

ekonomin började gå bättre i efterkrigstidens Sverige med ökat välstånd till följd visade det 

sig att inte alla efterfrågade de bostäder som byggts (ibid.). Under början av 70-talet växte 

kritiken mot folkhemmet fram och det blev uppenbart att det fanns en konkurrenssituation 

på bostadsmarknaden - många valde bort att bo i allmännyttans hyresrätter och lägenheter 

började stå tomma och outhyrda. Det blev även uppenbart att det fanns tendenser till social 

segregation i allmännyttans bestånd, trots att ambitionen varit att bygga för alla (Ramberg, 

2000). Effekten blev ett större fokus inom bostadspolitiken på att bygga småhus och i att 

införa skattelättnader åt småhusägare (ibid.).    

 

FRÅN RÄTTIGHET TILL MARKNADSVARA 
 

Efter regeringsskiftet 1991 fick Sverige en konservativ regering. Det förde med sig att några 

övergripande förändringar genomfördes som innebar ett bostadspolitiskt systemskifte och en 

förflyttning mot ett mer marknadsorienterat synsätt på bostaden (Ramberg, 2000). Frågor 

om bostäder var inte på agendan under dessa år (Hedin et al., 2012: 444). 

Bostadsdepartementet avskaffades. Lagar som reglerade bostadsmarknaden ansågs onödiga 

och togs bort. Andra saker som förändrades var de kommunala bostadsföretagens 

beskattning från schablonmässig till konventionell. Låntagare fick högre ränteexponering och 

allmännyttan fick samma finansieringsvillkor som andra aktörer på bostadsmarknaden. Den 

garanterade räntenivån togs bort och byggreglerna förenklades (Ramberg, 2000).  

 

Tidigare hade en av grundpelarna i den svenska bostadspolitiken varit ett utjämningsystem 

för kostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna. I början av 1990-talet gick hyrorna upp 

snabbare än inflationen medan kostnaden för de som bodde i ägarrätt eller bostadsrätt följde, 

eller var till och med lägre, än inflationen under samma period (Hedin et al., 2012: 446). 

                                                        
6 Per Albin Hansson var riksdagsledamot samt stadsminister 1932-1946. 
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Sammanfattningsvis innebar den nya bostadspolitiken att samtliga byggherrar fick ta en 

större risk och att allmännyttan förlorade de ekonomiska fördelar som tidigare funnits. Enligt 

Hedin et al. (2012) gick bostadspolitiken från att vara en utgiftspost till att ge staten stora 

intäkter. Enligt Ramberg (2000) innebar de förändrade villkoren att kommunerna övertog en 

del av den ekonomiska risk som staten tidigare stått för. Efter att Socialdemokraterna 

återkom i regeringsställning 1994 gjordes inget för att gå tillbaka till hur bostadspolitiken såg 

ut innan 90-talet. Idag kan rätten till bostad ses som ett politiskt mål som marknaden i sin 

tur ska uppfylla (Borevi & Bengtsson, 2014: 2601).  

BOSTADSPREFERENSER OCH DISKRIMINERING 
 

Sveriges sociala välfärd grundar sig på värderingar och normer om rättvisa, solidaritet och 

jämlikhet mellan olika människor (Murdie & Borgegård, 1998). Ändå fortgår en rumslig 

segregation (ibid.). Molina (1997) skriver att finns en förklaring till dagens segregerade 

bostadsmönster i Sveriges upplåtelseformer och regleringen av dessa, hon menar dock att en 

mindre reglerad bostadsmarknad troligtvis inte skulle göra den mindre segregerad. I Sverige 

finns tre huvudsakliga upplåtelseformer för bostäder: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. 

Hyresrätterna finns främst i flerbostadshus och äganderätten domineras av småhus 

(Magnusson Turner & Hedman, 2014: 275). Enligt Magnusson Turner och Hedman (2014: 

270-271) är hur stor andel av invandrare/minoriteter som bor i en bostad som de äger ett 

mått på ekonomisk integration i samhället, till och med bättre än att titta på 

sysselsättningsgraden. Det finns ingenting som tyder på att preferenserna när det kommer 

till bostäder hos personer födda i Sverige skulle skilja sig ifrån de som migrerat till Sverige 

(bl.a. Molina, 1997; Magnusson Turner & Hedman, 2014). De flesta skulle vilja bo i ett hus 

med trädgård om de fick chans att välja (Molina, 1997).  

 

9.2 EN SEGREGERAD BOSTADSMARKNAD  
 

Segregation kan definieras som “den geografiska åtskillnaden mellan olika 

befolkningsgrupper eller uppdelningen mellan bostadsområden och arbetsplatsområden. 

Ofta används termen i en mer begränsad betydelse för att referera till skilda 

befolkningsgruppers olikartade rumsliga fördelning av sitt boende.” – Irene Molina (1997: 

37)   

 

Boendesegregation kan kategoriseras in i tre olika typer; socioekonomisk, demografisk och 

etnisk (Molina, 1997). Dessa är ofta sammanvävda då det finns samband mellan ålder och 

inkomst, kön och inkomst osv. Enligt Molina (2006: 8) kan varken inkomst, utbildning eller 

yrke förklara de missgynnade positioner som utrikesfödda har på bostadsmarknaden. Molina 

(2006) förklarar att Sverige i olika europeiska jämförelser utmärkt sig genom att visa höga 

frekvenser av etnisk boendesegregation. De missgynnade positionerna handlar inte bara om 

boendestandard utan också om begränsade möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden, 

vilket i sin tur kan påverka positioner inom andra samhällsområden. Invandrade personer 

har oftast lägre inkomster i form av arv och ackumulerat kapital jämfört med infödda 

(Molina, 2006: 9).  

 

Efter miljonprogrammets slutförande började begreppet segregation dyka upp på den 

politiska agendan. Detta efter att ha sett att medel- och höginkomsttagare visat sig undvika 

områden där det ackumulerats många invandrare (Andersson et al., 2010). Segregation kan 
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ge grupper fördelar, exempelvis i fallen då höginkomsttagare avskärmar sig i så kallade ‘vita 

öar’ och där ’svenskar’ kan köpa sig fria från oönskade grannar (Molina, 1997; Andersson et 

al., 2010). Vilket område en person är bosatt i påverkar vilka möjligheter den har till 

utbildning och tillgången till arbetsplatser och service (Andersson et al., 2010). Enligt Molina 

(1997) är det viktigt att analysera båda riktningarna i de flyttningar som generarar och 

genereras av etnisk boendesegregation. På grund av institutionella mekanismer har 

bostadsområden över tid ändrat karaktär. När ‘svenskar’ flyttar ut från 

miljonprogramsområdena och bostadsföretag/förmedlingar aktivt välkomnar nyanlända 

hushåll, eller andra hushåll med svagare ekonomisk ställning  förstärks mönstret (Molina, 

1997).  

 

INTEGRATION OCH KULTUR - VEDERTAGEN DISKRIMINERING AV ASYLSÖKANDE 

OCH NYANLÄNDA? 

 
“Från och med deras ankomst till Sverige är de invandrade en del av samhällets sociala 

relationer. Idén om integration är därför problematisk”. – Irene Molina (1997: 49) 

 

Molina (1997) kritiserar begreppet integration som enligt henne inte platsar i dagens 

samhälle, eftersom begreppet integration antyder att den grupp som ska integreras saknas i 

samhället, men det faktum att invandrare redan finns i samhället borde betyda att de redan 

är integrerade. Molina (1997) menar att tanken om integration ofta syftar till en process av 

blandning mellan en utomstående befolkning och en tidigare befintlig befolkning inom 

nationalstaten. Denna process definieras ofta som ett problem - en konfliktsituation inom 

vilken invandrare automatiskt betraktas som icke-medlemmar av samhället. Enligt Molina 

(1997) är integrationen inte inriktad på de mekanismer, exempelvis rasism, som gör att en 

del av befolkningen undanhålls en del av samhällets resurser. Begreppet integration riktar 

istället in sig på den marginaliserade befolkning som ‘skall integreras’ (Molina, 1997:49).  

  

Enligt Molina (1997) tillskriver ordet ‘kultur’ människor identiteter vilka kan innefatta ‘ras’, 

klass och kön. Ordet ‘kultur’ används enligt Molina för att manipulera människor givet deras 

‘identitet’. Molina menar att det kulturella har intagit en huvudroll i etablissemangets retorik 

och därmed konstaterar hon att kultur i grunden handlar om makt och att dessa 

maktrelationer ständigt legitimeras i Sverige.  

 

Det är enligt Molina (1997) vanligt att kulturen blir avgörande för en persons möjligheter i 

samhället. Molina (1997) skriver att andra kulturer än den svenska automatiskt blir 

underordnade. Kulturtillhörigheten tas för given - enligt Molina (1997) anses en person inte 

utvandra från ett annat land utan en annan kultur. Personen ses som en främling i den 

nationella gemenskapen  - vilket enligt Molina (1997) används som argument för att den 

måste ‘integreras’. Dahlstedt & Hertzberg argumenterar för att den främsta orsaken att 

‘invandrare ‘ marginaliseras är påståendet om deras ‘kulturella avvikelse’. Molina (1997: 222) 

kritiserar massmedias beskrivning av att “invandrare strävar efter att bo nära varandra som 

ett sätt att bevara sin kultur”. Hon menar att denna beskrivning gör att personer från 

‘främmande kulturer’ beskylls pågående segregation.  
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 ‘SOCIAL MIXING’  

 
“Social mixing is being promoted through gentrification in the face of evidence that 

gentrification leads to social segregation, social polarisation and displacement. The 

movement of middle-income groups into low-income areas creates overwhelmingly 

negative effects, the most significant of which is the displacement of low-income groups” - 

Loretta Lees, (2008: 2457) 

 

Ett planeringsidel som idag präglar samhällsplaneringen är ‘social mixing’ eller på svenska 

‘social blandning’ (Musterd & Andersson, 2005). Social mixing innebär att personer med 

olika inkomstnivåer och etnicitet bor i samma område, vilket ämnas uppnås genom blandade 

upplåtelseformer och upprustning av socioekonomiskt svaga områden. Det tillämpas också i 

nyproduktion där en ‘mix’ eftersträvas från början. ‘Social mix’ beskrivs som ett sätt att 

minska segregationen, men det finns en del kritik mot idealet som presenteras i detta avsnitt.  

 

När begreppet ‘gentrifiering’ började kritiseras, byttes det enligt Lees (2008), ut mot ‘social 

mixing’. Lees (2008) skriver att social mixing, precis som gentrifiering, gynnar de redan rika 

och missgynnar fattiga vilka trängs undan av en rikare del av befolkningen. Inom litteraturen 

används enligt Lees (2008) social mixing som ett förskönande begrepp, vilket sägs gynna 

samhället på flera olika sätt. Argument för ‘social mixing’ är att medelklassen är bättre på att 

försvara lokala intressen, att den lokala ekonomin stärks, och att sociala nätverk och 

kontakter gynnas. Lees (2008) skriver att policydokument inte uttryckligen brukar skriva 

‘gentrifiering’, hon uppmuntrar istället läsaren till att vara uppmärksam på begrepp som 

‘renässans’, ‘stadsförnyelse’ och ‘hållbara städer’. Lees menar på att ‘social mixing’ inte ger en 

bättre sammanhållning i ett område. Inflyttning av medelklass i ett socioekonomiskt svagt 

område kan istället riskera att skapa ökad fientlighet mellan grupper (Lees, 2008).  

 

Enligt Lees (2008) brukar social mixing sällan bedrivas åt andra hållet, det vill säga genom 

att låginkomsttagare skulle inta ett rikare bostadsområde. Lees (2008) är kritisk mot social 

mixing för att hon menar att strategin inte per automatik innebär att olika grupper skulle ha 

mer samröre med varandra bara för att de bor i samma område. Musterd och Andersson 

(2005) är också skeptiska till om social mixing egentligen leder till ökad social samhörighet. 

De menar att bevisen för en sådan tes är få. Vidare skriver Musterd och Andersson (2005) att 

blandade upplåtelseformer inte alls behöver korrelera med en blandad befolkning i ett 

område.  Det är värt att nämna att Lees (2008) skriver utifrån en amerikansk kontext vilken 

inte nödvändigtvis sammanfaller med den svenska.  

 

9.3 RESILIENS 
 

“Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och 

vidareutvecklas.”– Stockholm Resilience Centre (2015) 

 

Mycket av mottagandet av asylsökande och nyanlända handlar om att skapa långsiktigt 

hållbara bostäder och samhällen. Flykten skapar stress och obehag för individen, men också 

för det mottagande samhället och dess system. Vi tolkar resiliens som ett relevant begrepp 

när det kommer till mottagningen och etableringen av nyanlända, eftersom det handlar om 

hur samhället ska kunna ta tillvara på kompetensen och förmågan hos de nyanlända 
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personerna, men också återgå till ett balanserat läge efter påtryckningen som en stor andel 

migration innebär.  

 

Hudson (2010:12) definierar resiliens som: “the capacity of ecosystems, individuals, 

organisations or materials to cope with disruption and stress and retain or subsequently 

regain functional capacity and form”. Begreppet resiliens i dess nuvarande betydelse 

myntades av den kanadensiske forskaren C.S. Holling 1973 (Alfredsson, 2015). Med resiliens 

avses kapaciteten hos ett system att att hantera förändringar och störningar så att systemet 

kan fortsätta tillhandahålla önskvärda funktioner och utvecklas (Alfredsson, 2015; Folke et 

al., 2002). Resiliens handlar om att arbeta för att bygga motståndskraft och 

anpassningsförmåga när det kommer till förutsedda och oförutsedda förändringar, samt att 

skapa adaptiv kapacitet och förmåga att vända utmaningar och störningar till möjligheter 

(Alfredsson, 2015; Folke et al., 2002). Enligt Alfredsson (2015) avser generell resiliens ett 

system i sin helhet, exempelvis en stad. Specificerad resiliens handlar om olika delsystems 

resiliens, exempelvis ett försök att förhindra segregation och utanförskap i ett område.  

PLATSEN SOM EN RESILIENT RESURS 
 

Flyktinginvandring kan i en samhällelig kontext ses som en resurs och som ett sätt att skapa 

ökad social och ekonomisk hållbarhet på det lokala planet. Enligt Stenbacka (2016) kan 

internationella migranter bidra till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att det 

skapas fler arbetstillfällen, den lokala samhällsorganisationen förbättras och den kulturella 

mångfalden ökar. Genom befolkningsökning kan underlaget för privat och offentlig service 

förbättras i kommuner och i sin tur leda till ökad social och ekonomisk hållbarhet. Genom 

det ökar även kommunen sin robusthet mot de nackdelar som en omvänd situation, med en 

krympande befolkning, innebär (Stenbacka, 2016: 75-76). Kommuner borde därför enligt 

Stenbacka (2016) vara intresserade av att få flyktingar att flytta in men också av att få dem att 

stanna i kommunen – och därmed anamma ett synsätt som bygger på att människor är en 

resurs.  

 

Resiliens kan förstås som en förmåga att möta förändring eller motgångar och är en process 

som inbegriper både samhällen och individer och dess förmåga att “komma igen” efter 

svårigheter (Stenbacka, 2016). Enligt Stenbacka (2016) bör alla försök att begreppsliggöra 

resiliens inkludera en kollektiv samhällsnivå med sociala, politiska och ekonomiska faktorer. 

Faktorer som påverkar den individuella robustheten påverkar också samhällets robusthet. 

Resiliensbegreppet kan ses som en intressant ingång till en diskussion om individens relation 

till sin omgivning och på vilket sätt omgivningen skulle kunna förstås som en resurs för 

individen. Boendemiljön kan därav utgöra en aktör i processer som inbegriper resiliens enligt 

Stenbacka (2016).  

 

Stenbacka (2016) belyser att lokala och täta sociala nätverk hos individer har visat sig viktiga 

för resiliensen i ett samhälle. Länkarna i nätverken kan bygga på delade intressen som arbete 

eller religion eller sociala relationer, exempelvis äktenskap. Extra viktigt ansågs både de 

lokala relationerna och dess varaktighet. Enligt Stenbacka (2016) påverkar hur lång tid en 

individ spenderat på platsen huruvida personen upplever sig vara eller betraktas som en del i 

samhället. Om individer uppfattar sin lokalmiljö som en resurs där det finns möjligheter att 

leva och utvecklas kommer individerna i sin tur att utgöra en resurs för lokalsamhället. Att 

vara delaktig i en miljö innebär också att personen har rätt att ha synpunkter och en chans att 

påverka (Stenbacka, 2016). 
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Stenbacka (2016) lyfter att en aspekt av individers kapacitet är en kombination av att vilja 

förändra och en insikt om att det inte går att förändra allt, det vill säga en pragmatisk attityd 

gentemot den kontext personen ingår i. Det betyder dock inte att konflikter inte uppstår i ett 

resilient samhälle eller att vad som helst måste accepteras. I relationen individ - samhälle har 

individen en aktiv roll i förändringsprocesser snarare än att vara någon som påverkas och 

anpassar sig till yttre omständigheter. Det betyder dock inte att allt ansvar ligger på 

individen, utan staten såväl som det lokala samhället ska också se till att nödvändiga resurser 

finns. Den sociala och fysiska miljön är central för hur en person fungerar individuellt och för 

hur motgångar kan övervinnas.  

RESILIENT PLANERING 
 

Mycket av dagens samhällsplanering kretsar kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

(Folke et al., 2002). Städer består av komplexa och dynamiska metasystem där tekniska och 

sociala komponenter interagerar med varandra (Godschalk, 2003). Genom ökad förståelse 

om komponenternas nätverk kan vi planera för resiliens. Enligt Godschalk (2003) är det 

viktigt att agera och planera för resilienta städer, samhället kommer på lång sikt att tjäna på 

det. Även fast de initiala kostnaderna och planeringen verkar överväldigande så kommer 

resilienta städer och samhällen kunna spara människoliv och pengar. När vi bygger 

samhällen som inte är resilienta förlitar vi oss på att teknologin ska lösa problem som 

uppstår. Eftersom så mycket inte går att förutse kan vi skapa kraftigare system med mindre 

sårbarhet om vi får in fler aspekter i vår planering.  
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10 FÖR- OCH NACKDELAR MED EBO OCH ABO  
 

Detta kapitel går igenom resultatet som är kopplat till frågeställning 1: 

Hur reflekterar tjänstepersoner som har arbetsuppgifter kopplade till asylsökande och 

nyanländas boende kring de nationella strategierna EBO och ABOs för- och nackdelar? 

 

Kapitlets första del handlar om fallstudien i Botkyrka. Kapitlets andra del tar upp ABO och 

EBO ur ett större perspektiv. 

10.1 BOTKYRKA - FALLSTUDIEN 
 

Botkyrka kommun ligger i södra Stockholmsregionen och har varit bebodd i över 7000 år. 

Det största befolkningstillskottet skedde under miljonprogramstiden, då byggdes bostäder 

för 45 000 personer (Botkyrka kommun, 2014). En stor andel, cirka 23 %, av flyttnettot till 

kommunen består av utrikes födda (SCB, 2016). I Botkyrkas översiktsplan beskrivs 

kommunen som en plats med utvecklingspotential inom Stockholmsregionen. Det står i 

översiktsplanen att jämställdhet, interkulturalitet, trygghet och säkerhet eftersträvas i den 

översiktliga planeringen (Botkyrka kommun, 2014). Den internationella befolkningen i 

Botkyrka kommun förväntas i översiktsplanen bli en allt större tillgång för 

Stockholmsregionens konkurrenskraft genom att bidra till ett globalt fungerande näringsliv.  

 

I översiktsplanen lyfts det regionala och nationella perspektivet av planering där Botkyrka är 

beroende av att investeringar görs i vägar och kollektivtrafik. Den typen av investeringar kan 

enligt översiktsplanen öka den sociala sammanhållningen i regionen (Botkyrka kommun, 

2014). Nyproduktion av bostäder ska göras inom den befintliga ‘stadsbygden’, och i 

kollektivtrafiknära områden ska bebyggelsen utvecklas till en tätare stadsbild. I samband 

med detta eftersträvas mångfald i beståndet i form av upplåtelseform, storlek, utförande och 

pris. Kommunen vill också i samband med renoveringen av miljonprogrammet skapa ett mer 

sammanhängande vägnät för att öka den sociala integrationen mellan områdena (Botkyrka 

kommun, 2014). 2014, när översiktsplanen skrevs, bodde det 88 000 människor i Botkyrka. 

Nedan visas en tabell med data från kommunens översiktsplan där kommunen i två scenarior 

prognostiserar befolkningsökningen per år fram till 2040. 
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 1980 2010 Scenario 
2040 låg 

Scenario 
2040 hög 

Befolkning 65 000 82 500 116 500 137 500 

Antal bostäder 25 500 33 000 43 000 53 000 

Genomsnittlig 
befolkningsökning per 
år 

 +4,2 % +4,7 % +6,0 % 

Genomsnittligt 
bostadsbyggande per år 

 230 350 650 

Genomsnittlig ökning av 
bostadsbestånd per år 

 +4,3 % +4,3 % +5,4 % 

Figur 6 visar två scenarion för Botkyrkas befolkningstillväxt fram till 2040. Data från Botkyrka kommun (2014). 

 

 

 
Figur 7 visar befolkning och antalet bostäder i scenario låg. Data från Botkyrka kommun (2014). 
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Figur 8 visar befolkning och antalet bostäder i scenario 2040 hög. Data från Botkyrka kommun (2014). 

Som presenterats i tabellen och graferna ovan (figur 5-7) spås framtida befolkningsökning i 

Botkyrka procentuellt öka snabbare än bostadsproduktionen. 

 

Under 2015 var 1733 asylsökande boende i Botkyrka enligt Migrationsverkets system, varav 

1373 bodde i EBO (Migrationsverket, 2016e), antalet kommunmottagna (nyanlända) var 

2015 i Botkyrka 440, varav 309 kom från EBO (Migrationsverket, 2016d). Botkyrka kommer 

2016 ta emot 158 nyanlända via anvisning från ABO (Botkyrka kommun, 2016a). I grafen 

nedan, figur 8, visas den andel av befolkningen som de asylsökande utgjorde inom Botkyrka 

kommun mellan åren 2010- 2015.   

 
Figur 9 visar andelen av befolkningen i Botkyrka kommun som var asylsökande mellan åren 2010 och 2015. 
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EBO OCH ABO I BOTKYRKA 
 

Hos de tjänstepersoner och den politiker verksamma i Botkyrka som intervjuats för studien 

råder det delade meningar om EBO och ABO. Nedan följer en redogörelse för vad som sagts 

under intervjuerna i Botkyrka.  

 

SYNEN PÅ EBO I BOTKYRKA 

 

“Människor som använder sin egen initiativförmåga, löser sitt problem och har en idé 

kring hur de ska göra det” - A 

 

Hos flera av intervjupersonerna i Botkyrka finns en positiv grundsyn kring EBO som 

boendeform, trots de negativa aspekter som de berättar om. A säger att EBO-gruppen består 

av människor som använder sin egen initiativförmåga, löser sitt problem och har en idé kring 

hur de ska göra det. C berättar att kommunen valt att fokusera på att det är positivt att 

människor vill bo i Botkyrka, men nämner att det finns mindre bra sidor med EBO. C 

förklarar att EBO i Botkyrka, i kontrast till att bo ABO i en kommun med dålig 

arbetsmarknad, är ett rationellt och förnuftigt val av individen. E beskriver det som att EBO-

systemet fungerat bra när det handlat om ett mindre antal individer som sökt sig till 

kommunen i en jämn ström. Hen lyfter fördelar med att EBO då fungerat som en 

introduktion till hur livet i den nya lägenheten fungerar. E anser att det blivit problem när 

gruppen inom ett område blivit för stor och beskriver då situationen: 

 

“EBO kan i värsta fall leda till problem för den som hyr. Om de hyr en bostad, ett rum eller 

bor hemma hos någon så kan det i vissa fall innebära trångboddhet och i värsta fall en 

försenad integration. Det innebär också en ökad risk för svart handel med kontrakt, jag 

tror inte på EBO som det ser ut idag.”– E 

 

Botkyrkabyggen vill enligt E skicka rätt signaler angående trångboddhet, genom att aktivt 

arbeta med att säga upp de som olovligt hyr ut i andra hand om de märker att hyresgästen 

skriven på kontraktet inte bor i lägenheten. Botkyrkabyggen tillämpar ‘rak kö’ vilket innebär 

att den som hyr i andra hand inte har möjlighet att ta över kontraktet, utan att lägenheten 

erbjuds den med längst kötid. 

 

EN KÄNSLA AV MAKTLÖSHET 

 

Några intervjupersoner ger uttryck för en maktlöshet när det handlar om gruppen som bor i 

EBO. D beskriver att det finns en vilja att styra de som väljer EBO från områden där det 

redan bor många utrikesfödda för att inte ytterligare belasta områdena, framförallt när det 

gäller funktioner som skola men även när det kommer till möjlighet för integration. Enligt D 

går gruppen inte att styra eftersom den flyttar in där släkt och bekanta bor. A pekar på 

problematiken kring att de asylsökande som bor i EBO inte är folkbokförda och finns därför 

inte med i kommunens statistik. Kommunen vet inte var dessa människor bor vilket kan 

innebära svårigheter när det kommer till att nå invånarna och att planera för dem. De 

nyanlända som är EBO är folkbokförda men räknas efter att de fått uppehållstillstånd som 

vilken kommunmedborgare som helst och behandlas där efter. E beskriver att något sker när 

det flyttar in många nya till ett område och när det blir mer trångbott. E förklarar att det kan 
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vara konkreta saker som att vattenförbrukningen går upp eller att det blir svårare att utveckla 

området men också att grannskapet påverkas när grannarna ofta byts ut. 

 

BOSTADENS BETYDELSE FÖR ETABLERINGEN  

 

Vi har massor av folk som vänder sig till Socialförvaltningen, de har inga sociala problem, de 

har ofta arbete och allting, men de har ingenstans att bo. Det är 'bara’ det problemet de har. 

Och vi säger, Socialförvaltningen, vi bygger ingenting.” - C 

Baksidan av att bo i EBO handlar enligt intervjupersonerna i Botkyrka om att EBO 

exempelvis  kan leda till trångboddhet. Eftersom EBO-gruppen inte kan få hjälp med att hitta 

en bostad, vänder sig en stor del av de som hamnat i ohållbara situationer till Socialtjänsten 

för hjälp. C säger att dessa människor oftast inte har några sociala problem, utan att de 

endast saknar bostad. Även A bekräftar bilden av att boendet i många fall är problemet. A 

säger att många människor har ohållbara boendeförhållanden, utan att vara flyktingar och 

tror att utvecklingen kommer att förvärras de kommande åren. A spår att socialtjänsten 

kommer att utsättas för ytterligare tryck när den stora gruppen asylsökande som kom till 

Sverige i hösten 2015 börjar få problem med boendet och säger att det blir en utmaning att 

skapa ännu bättre bostadsförsörjning för gruppen, som annars riskerar att bli hemlösa.  

 

Flera intervjupersoner säger att EBO kan innebära problem för individens etablering och 

förklarar det med att det finns få naturliga kontaktytor i de områden som de som bor i EBO 

befinner sig. A beskriver det som en motsättning, eftersom de som bor i EBO har valt sin 

egen väg och har en uppfattning om var de ska befinna sig för att det ska gå som bäst, 

samtidigt som koncentrationen av individer i EBO på en plats gör att nätverken EBO-

individerna hamnar i inte gynnar etableringen. 

 

ANVISNINGAR FRÅN ABO TILL BOTKYRKA 

 

Intervjupersonerna i Botkyrka berättar att det under 2016 är 158 personer som kommer att 

anvisas till kommunen från anläggningsboenden. Personerna som anvisas kommer att 

ordnas boenden genom kommunkontrakt hos det kommunala bostadsbolaget 

Botkyrkabyggen men också genom att nya modulbostäder byggs specifikt till gruppen. C 

berättar att kommunens planer för var modulbostäderna ska placeras har utgått ifrån en vilja 

till större socioekonomisk blandning i kommunen. Modulbostäderna kommer därför att 

placeras i närheten av villa- och småhus områden och inte intill de områden som har mycket 

EBO-boende. A är inte nöjd med lösningen som innebär tillfälliga bostäder men menar 

samtidigt att ordinarie bostadsmarknad inte klarar av att skapa processer som kan tillgodose 

en tillräcklig bostadsförsörjning ens för ‘vanliga’ hushåll. B berättar att kommunen inte ännu 

tagit fram några långsiktiga planer för bostäder till de som ska anvisas till kommunen i 

framtiden. De modulbostäder som byggs ges tillfälliga bygglov och är ingen permanent 

lösning.  

 

SKILLNADER MELLAN EBO OCH ABO - INTRESSEKONFLIKTER 

 

Under intervjuerna kommer det fram att regelverket gör att det blir stora skillnader i hur de 

som kommer via EBO respektive ABO får hjälp med att hitta ett framtida boende. Eftersom 

det är ständig brist på bostäder finns risk att det blir en intressekonflikt mellan olika grupper 

i kommunen. De flyktingar som kommer till kommunen via anvisning har större chans att få 



Hanna Lidhäll 
Paulina Lindroos 

   
 

40 

ett kontrakt via Botkyrkabyggen, vilket efter en tid kan omvandlas till ett permanent 

kontrakt. Som boende i EBO finns inte den chansen till hjälp, utan de boende i EBO är 

hänvisade till bostadskön där det är mellan 6-8 års kötid för att få ett förstahandskontrakt i 

Botkyrka. D anser att det är stora skillnader mellan gruppernas förutsättningar och att det är 

svårt att göra rationella val som asylsökande i ett nytt land och att orientera sig bland alla 

myndigheter och förstå att ett val kan vara mer strategiskt än ett annat.  

 

D har en önskan om att även kunna erbjuda de i EBO hjälp med en bostad, eftersom hen 

anser att boendet är av vikt för integrationen. D berättar att det vore en stor skillnad för 

kommunen men också för individerna i EBO om hen kunde räkna in EBO-boende i 

överenskommelsen som funnits för att ta emot från ABO. D tror att det skulle ge individerna 

mycket bättre förutsättningar och start. 

 

D anser att det är svårt att hjälpa de som bor i EBO med boende, med de regler som finns där 

de som kommer via anvisning ska prioriteras. D säger att det ansträngda läget kräver att de 

lägenheter som socialförvaltningen har till sitt förfogande går till ABO-gruppen och att det då 

inte finns något kvar till de som befinner sig i EBO. Flera intervjupersoner anser att det finns 

en intressekonflikt mellan de som köar för bostad - om en grupp prioriteras och får företräde 

blir en annan grupp lidande, exempelvis ungdomar. A säger att det kan innebära 

konsekvenser i form av motsättningar ifall en grupp (exempelvis EBO-boende) skulle få gå 

före i bostadskön eller få extra hjälp att hitta ett boende. D nämner att kötiden för andra blir 

längre ifall EBO-gruppen också skulle få hjälp med bostad.  

 

EN OJÄMN UTVECKLING I REGIONEN 

 

Oavsett vilken grundsyn intervjupersonerna har kring EBO så finns det en gemensam oro hos 

de flesta kring vilka effekter EBO har för samhällsutvecklingen i områden med en stor EBO-

grupp. Flera lyfter att det är en ojämlik fördelning av egenbosatta i Stockholms län, och att en 

stor del av dem som söker sig till Stockholm har bosatt sig i Botkyrka. Effekten är att gruppen 

socioekonomiskt svaga ökar i områden där gruppen redan är stor. Flera intervjupersoner 

anser att regionen borde ta större ansvar och vara mer aktiv i att driva frågor om 

boendesegregation och ojämlik utveckling. A beskriver problematiken såhär: 

 

“Det kommer ju att bli ett växande bekymmer, men det kommer ju vara ett bekymmer som 

inte gäller alla kommuner. Det gäller inte alla stadsdelar utan det kommer gälla en 

minoritet av områden, de som redan har svaga förutsättningar [...] och det kommer inte 

heller att vara en diskussion som så gärna tränger upp till ytan för det är ju egentligen 

bara en förlängning av bostadssegregationssituationen i storstadsområdena, närmare sagt 

i Stockholm. Och det är en fråga som ständigt trycks bort, de strukturella orsakerna till 

detta är det väldigt få som vill lyfta upp i en diskussion. Det är också frågor som behöver 

lösas på en regional nivå men där tittar man ju företrädelsevis åt andra hållet. Det här är 

inte frågor som är populära att diskutera!” 

 

Trots det negativa som intervjupersonerna beskriver kring EBO så drivs ingen aktiv linje 

‘utåt’ för att uppmärksamma problemen med EBO och fördelningen av asylsökande och 

nyanlända i länet. A berättar istället att det inte är kommunens roll att lyfta problemen som 

EBO kan innebära, utan att det istället borde vara en fråga för den regionala politiken. Hen 

säger att kommunen aktivt undviker ‘offerbeskrivningen’ för att inte spä på ytterligare stigma 
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kring vissa områden, och istället fokuserar på de styrkor och den kraft som finns att bygga 

vidare på. A säger att regionen måste acceptera att det ser ut som det gör, och sen ta ett 

regionalt grepp kring att skapa bättre kopplingar till arbetsmarknad och utbildning för de 

människor som bor i EBO. A lyfter också att regionen kan arbeta för socioekonomiskt svaga 

områden genom att förbättra den fysiska bostadsmiljön i dessa områden.  

 

BOTKYRKAS SÄTT ATT HANTERA SITUATIONEN 

 

”I dagsläget har vi en bank av byggstartsklara bostadsprojekt på lite över 1000 bostäder 

som skulle kunna startas på måndag om investeringsbeslut tas hos dom som är innehavare 

av projekten.” – A  

 

Under intervjuerna blir det tydligt att det inte finns några specifika strategier i Botkyrka för 

att tillgodose de individer som bor i EBO med bostäder på lång sikt. En bakgrund till det är, 

vilket flera intervjupersoner nämnt, att individerna i EBO efter att de folkbokförts ses som 

vilken kommuninvånare som helst. A argumenterar för att en specifik strategi för EBO-

gruppen inte behövs eftersom gruppen flyktingar inte är enhetlig eller avvikande från andra 

som redan bor i kommunen. A säger att avsaknaden av en specifik strategi är ett tecken på att 

alla som bor i kommunen är Botkyrkabor och behandlas som Botkyrkabor, oavsett om 

personen bott länge i kommunen, är nyinflyttad eller saknar uppehållstillstånd.  

  

Det som är närmast en strategi är att det, enligt C och A, finns en stark ambition att bygga 

fler bostäder i kommunen. Det saknas dock en vilja hos flera investerare som innehar projekt 

i kommunen enligt A. C säger att det är viktigt att föra diskussioner om vem och vilka som 

kommunen ska bygga för, och att fler kommuner måste våga att inte endast bygga för 

höginkomsttagare. Hen anser att det annars finns en risk för ökad polarisering inom länet 

vilket skulle kunna leda till en ‘social katastrof’. B säger att det är svårt att planera bostäder 

riktade specifikt till en grupp, eftersom det inte går att reglera i detaljplaner vem som ska få 

bo i bostaden eller vad bostaden får kosta. 
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Sammanfattning av fallstudien i Botkyrka 

● Botkyrka är en växande kommun i Stockholmsregionen. Kommunen vill expandera 

utan att göra ingrepp i naturen, snarare nyttja befintliga strukturer och stärka 

sammankopplingen mellan områden i Botkyrka. 

● Flera av intervjupersonerna i Botkyrka uttrycker sig positivt kring människorna 

som väljer att bo i EBO i kommunen. De beskrivs som drivna och målmedvetna.  

● Problem som uppmärksammas med EBO är trångboddhet och försvårad skolgång 

för barn.  

● Flera av intervjupersonerna uttrycker en känsla av maktlöshet gentemot gruppen 

EBO. Det finns inga uppsökande verksamheter och gruppen syns inte i statistiken. 

● Inom gruppen nyanlända finns stora skillnader och en intressekonflikt då personer 

som kommer från ABO får hjälp med att skaffa bostad, medan EBO är hänvisade till 

bostadskön där det är ”rak kö” vilket i dagsläget innebär 6-8 års kötid. 

● Socialtjänsten vittnar om att personer söker hjälp med boende trots att de har ett 

arbete.  

● Intervjupersonerna lyfter regionens roll i frågan om bostadsmarknaden och 

etableringen av nyanlända. En effekt av EBO är att ojämlikheten och den 

socioekonomiska segregationen i länet ökar. 

● Bostaden är viktig för möjligheten till etablering. Har en person dåliga 

boendeförhållanden är chanserna mindre att den deltar i etableringsinsatserna. 

● 158 personer ska anvisas till Botkyrka kommun under 2016 enligt nya 

anvisningslagen. De kommer främst bo i modulbostäder, men även få 

kommunkontrakt hos Botkyrkabyggen. 

● Det behöver byggas mer bostäder i Botkyrka kommun. Det finns färdiga 

detaljplaner men innehavarna av projekten startar dem ibland inte. 

 

10.2 ANLÄGGNINGSBOENDE – ABO  
 

ABO är den planerade delen av asylmottagandet. I detta avsnitt går vi igenom vad som 

kommit upp under intervjuerna om ABO. Först presenteras vad det kan innebära att bo i 

ABO och därefter följer en redogörelse av vad intervjupersonerna anser om den nya 

anvisningslagen7. 

 

Flera intervjupersoner anser att systemet inte har klarat av den stora mängd asylsökande 

som kommit under de senaste åren. J menar att det varit en dålig beredskap hos 

Migrationsverket och att boenden har öppnats i landets kommuner utan kommunernas 

vetskap. Migrationsverkets agerande är, enligt J, ingen bra utgångspunkt för mottagandet. J 

                                                        
7 För en genomgång vad den nya anvisningslagen innebär se avsnitt 8.2.1. 
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säger att ‘krissituationen’ efter höstens ökning av asylsökande kunde varit värre om Sverige 

inte hade haft den samhällsorganisation som vi har. På grund av den bristande beredskapen 

hos Migrationsverket fick kommunerna ta ett ansvar för att ordna evakueringsplatser till de 

asylsökande som kom till Sverige, trots att detta egentligen inte är kommunernas ansvar.  

VAD DET INNEBÄR ATT BO I ABO 
 

ABO beskrivs av J som en förvaringsplats i väntan på att personen som bor där ska få sitt 

asylskäl prövat. Enligt K är personerna som valt ABO personer som saknar kontakter i 

Sverige och som inte kan bosätta sig på egen hand. Samtidigt menar J att det troligtvis är 

bättre att bo i ABO än att bo i EBO. K anser att boendet i ABO många gånger är trångbott. 

Vidare menar K att de som bor i ABO får vänta länge på kommunplaceringen vilket gör att 

etableringsinsatserna inte kan påbörjas. Det är, enligt K, svårt att avgöra vad som är bäst och 

värst av ABO och EBO. K och M anser det vara svårt att ställa grupperna ABO och EBO emot 

varandra i termer av hur väl etablerade de blir i samhället på grund av att grupperna är olika 

stora och har olika förutsättningar. 

 

Boende i ABO finns runt om i landet och J anser att det inte är en hållbar situation att privata 

aktörer tjänar på att ge personer tak över huvudet. J tror att ABO kan användas för att ge 

personerna som bor i ABO bättre förutsättningar. J anser att en omfattande reform av 

mottagningssystemet behöver göras för att hjälpa de personer som flytt till Sverige. 

Regeringen måste, enligt J, ta sitt ansvar när det gäller att se till att anläggningsboendenas 

kvalitet säkerställs. J säger att regeringen måste ge resurser till kommunerna och 

arbetsförmedlingen för att etableringen av nyanlända ska skötas på ett bättre sätt. 

 

I tror att ABO som boendeform skulle kunna utnyttjas mer strategiskt. I föreslår att orter som 

har svårt att hitta arbetskraft kan fungera som valideringsorter för utländska utbildningar. 

Om ett arbete parallellt pågick för att försöka få nyanlända att stanna på orten efter 

utbildningsvalideringen skulle orterna, enligt I, kunna få ett bättre arbetskraftsunderlag.  

DEN NYA ANVISNINGSLAGEN 
 

“Man måste ge förutsättning för bra liv, det är det som är kommunens grunduppdrag.” – J 

 

Den nya anvisningslagen innebär att landets kommuner blir tvingade att ta emot ett visst 

antal nyanlända per kommun. De nyanlända har bott i ABO8 innan de anvisas till en 

kommun. För Stockholms län innebär det att antalet nyanlända som flyttar in via anvisning 

ökar, jämfört med tidigare lagstiftning som grundats på överenskommelser mellan 

kommunerna och länsstyrelsen. Det innebär att kommunerna i Stockholms län måste 

planera på ett annat sätt än tidigare enligt H. H menar att de kommuner som tidigare inte 

tagit emot så många ställs inför den största utmaningen. H berättar att det, som kring många 

andra frågor, finns delade meningar om den nya lagstiftningen bland länets kommuner. I 

förordningen om anvisning av nyanlända prioriteras personer som under asyltiden bott på 

anläggningsboenden. Enligt G är detta för att det finns ett stort antal som beviljats 

uppehållstillstånd som sitter fast på anläggningsboenden och därmed inte kan tillgodogöra 

sig sina etableringsinsatser. J vill se ett övergripande arbete med anvisningar och även 

inkludera EBO-gruppen i det planerade mottagandet i kommunerna. 

                                                        
8 Se beskrivning avsnitt 8.2. 
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Enligt K är en förhoppning med anvisningslagen att fler ska välja att bo i ABO framför att 

egenbosätta sig. I förlängningen tror K att lagen kan hjälpa till att sprida de som bor i EBO 

till fler områden än idag, eftersom potentiella värdfamiljer bosätts med större spridning. 

Enligt flera intervjupersoner erbjuds nyanlända som får bostad via anvisning olika typer av 

bostäder beroende på kommun. Med tidigare lagstiftning om frivilliga överenskommelser, 

fanns möjligheter för att de nyanlända att få ett förstahandskontrakt, berättar M. Detta är 

dock inte längre möjligt i lika stor utsträckning eftersom kommunerna blir tvingade att 

erbjuda boenden till ett större antal nyanlända. Flera intervjupersoner9 säger att 

modulbostäder kommer användas för att lösa nyanländas bosättning. H anser att de sociala 

konsekvenserna av modulbostäder behöver diskuteras.  

Sammanfattning ABO 

● Brister i kommunikationen mellan Migrationsverket och kommunerna angående 

var boenden öppnas. 

● Boendet i ABO kan vara trångbott och ABO upplevs ibland som en förvaringsplats.  

● ABO skulle kunna utnyttjas mer strategiskt genom att utbildning och 

arbetsmarknadsmatchning startas tidigare. 

● Anvisningslagen är ett sätt att hantera nyanlända som sitter fast i ABO och kan vara 

en del i att sprida ut nyanlända i landet. 

● Boendet för de som kommer från ABO kommer se olika ut beroende på kommun, i 

många fall planeras för modulbostäder. 

 

10.3 EGET BOENDE – EBO  
 

När vi ställt frågor om EBO är det få av tjänstepersonerna som känner sig nöjda med hur 

strategin kommit att fungera. Bostadsbristen i regionen gör att de som bor i EBO inte kan få 

hjälp med att hitta en bostad, trots att lagen gällande anvisning10  egentligen inte utesluter 

det. Det ses helt enkelt inte som realistiskt att kunna hjälpa alla som behöver bostad, därför 

har förordningen kopplad till lagen blivit begränsad till att endast gälla anvisade och 

kvotflyktingar. Enligt G innebär detta påfrestningar på kommuner som tagit emot många 

egenbosatta. G säger även att Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag påverkas av att 

många flyktingar befinner sig i en otrygg boendesituation. G anser att den nya 

bosättningslagen som kom 1 mars 2016 är ett steg mot en jämnare fördelning i länet, trots att 

den konkret inte löser situationen för de som befinner sig i EBO. Flera intervjupersoner 

upplever att det inte alltid är tydligt för de som väljer att egenbosätta sig vad det egentligen 

innebär.  

 SOCIALA KONSEKVENSER AV EBO 
 

                                                        
9 bl.a. H, D, I. 

10 se avsnitt 8.2.1. 
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“Korruption, svart handel, mygel, rädsla, trångboddhet, hot, våld.” – I sammanfattar det 

EBO i värsta fall kan innebära. 

 

Flera intervjupersoner talar om de sociala konsekvenserna av att bo i EBO. Några saker som 

nämns är att EBO kan innebära trångboddhet - både för värdfamiljen och den 

asylsökande/nyanlända. Trångboddheten kan å sin sida göra att konflikter lättare uppstår 

och att barn får svårt att läsa läxor och koncentrera sig på skolan. Trångboddheten kan också 

göra att ungdomar tenderar att inte vilja vara hemma och börjar ‘hänga ute’ istället. Även 

situationen för kvinnor kan vara svår i EBO, då de i vissa fall måste dela lägenhet med 

okända män. Enligt I finns en risk att boendeförhållandena för de som bor i EBO riskerar att 

vara trångbodda även efter att de fått en bostad eftersom de då förväntas vara värdfamilj och 

ta emot andra egenbosatta i sin bostad.  

 

Svåra boendeförhållanden öppnar upp för en ökad handel med hyreskontrakt och otillåten 

andrahandsuthyrning. I säger att förhållandena på den svenska bostadsmarknaden sänder 

dubbla signaler om vilken typ av samhälle Sverige är. Å ena sidan ska alla vara lika inför 

lagen och det är förbjudet med korruption, å andra sidan går det att kringgå bostadsköerna 

genom att betala kontakter och mellanhänder. 

EN NATIONELLT BEKVÄM STRATEGI 
 

Några av de tjänstepersoner vi talat med anser att den nationella nivån inte vågar hantera 

frågan om EBO och att den skjuter över den på vissa kommuner som får ta ett stort ansvar. I 

tycker att rikspolitiken blundar för kommunernas kritik av EBO. J anser att EBO är en 

nationellt bekväm strategi eftersom den innebär att människor får lösa sin boendesituation 

själva, till ett billigt pris för staten och utan att staten behöver ge sig in i frågor av besvärlig 

karaktär. Hen menar att staten lyfter sin hand ifrån EBO-gruppen genom att inte ha någon 

plan för dem, vilket enligt J skulle vara mer humant. J anser att hela mottagningssystemet 

med EBO och ABO borde ses över och att ett pilotprojekt borde initieras där en mer planerad 

mottagning testas, exempelvis genom att kommunerna skulle kunna få vara med och 

godkänna de asylsökande och nyanlända som kommer till kommunen oavsett hur de 

kommer. Även I efterfrågar pilotprojekt som bygger på ett samarbete mellan kommun och 

högskola, där nya bosättningsidéer skulle kunna testas för att lösa problematiken kring 

asylsökandes och nyanländas boende.   

STRATEGIER 
 

Flera intervjupersoner anser att kommunerna måste ta fram strategier och riktlinjer kring 

hur de på lång sikt ska hantera EBO-gruppen. Dels handlar det om att bestämma vad 

kommunen vill med de nya invånarna, det vill säga om de ska bli permanentboende eller inte 

och i så fall att täcka in dem i det långsiktiga arbetet för bostadsförsörjningen. J lyfter att det 

kan vara svårt för kommunen att planera för samhällsservice, exempelvis skola och att 

upprätta strategier kopplade till detta då de inte kan vara helt säkra på hur stor gruppen är 

som bor i EBO. H tror att det finns en rädsla kopplad till att göra ‘särspår’ för vissa invånare, 

exempelvis EBO-gruppen. Både H och J uttrycker att kommunerna är måna om att säga att 

de som bor i EBO är medborgare som alla andra - tills andra direktiv kommer från nationellt 

håll. Detta bekräftar också några av intervjupersonerna i Botkyrka kommun11. H beskriver att 

                                                        
11 A, C, D. 
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det ligger en paradox i att kommunerna - som är måna om att hålla kvalitet i verksamheten 

kopplat till sitt ansvar, inte har en aning om hur gruppen som bor i EBO har det.  

Sammanfattning EBO 

● EBO kan inte kommunplaceras via anvisning och få hjälp att hitta boende. 

● Det är inte säkert att den som väljer EBO gör ett rationellt val och förstår vad det 

innebär. 

● Trångboddhet är vanligt i EBO, vilket kan få sociala konsekvenser i form av 

försenad etablering, försvårad skolgång osv. Trångboddheten kan också vara en 

anledning till att fler ger sig ut på en svart marknad för att få boende. 

● EBO uppfattas av intervjupersonerna som en nationellt bekväm strategi och flera 

anser att rikspolitiken blundar för de sociala konsekvenser som EBO medför. En 

mer planerad form av mottagande efterfrågas för att det anses mest humant. 

● En rädsla för intressekonflikter finns ifall särspår görs för att ordna boende till 

EBO-gruppen.  

● De som bor i EBO ses ur ett kommunperspektiv som vilken invånare som helst och 

har samma förutsättningar som alla andra när det kommer till att söka en bostad. 
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11 BOSTADSMARKNAD, POLITIK OCH PLANERING 
 

Detta kapitel går igenom resultatet som är kopplat till frågeställning 2 och 3: 

2. Hur möts bostadsmarknad, politik och långsiktig planering när det kommer till 

bostadsförsörjningen?  

 

3. Vilka eventuella problem uppkommer i arbetet mellan stat, region och kommun när 

det gäller bostäder för nyanlända? 

 

Kapitlets första del handlar om relationen kommun – region - stat. Därefter följer 

bostadsmarknad, bostadspolitik och till sist bostad och planering. 

11.1 RELATIONEN KOMMUN - REGION- STAT 
 

Flera av intervjupersonerna efterfrågar ekonomiskt stöd från staten när det gäller 

nyproducerade bostäder. Det handlar främst om två typer av åtgärder för att fler ska kunna 

efterfråga nyproducerade lägenheter. Den ena strategin som lyfts är riktade bostadsinsatser i 

form av öronmärkta lägenheter till låginkomsttagare - det som brukar kallas social housing. 

Den andra strategin är riktade bostadsbidrag till personer med låga inkomster12.  

 

J anser att det långsiktiga perspektivet kring nyanländas boende saknas på den nationella 

nivån och att en krismedvetenhet har börjat växa fram. J säger att kommunerna har behövt 

ta fram fler lösningar av tillfällig karaktär för att lösa boendefrågan, bland annat i form av 

moduler och evakueringsplatser. J anser att staten måste ta tag i grundproblemet vilket enligt 

J är att det har byggts alldeles för lite under lång tid. H beskriver att det finns nationella 

strategier kring planering och byggande, men att dessa inte efterlevs i kommunerna om de 

inte är bindande. Enligt H finns ingen önskan från kommunal nivå att implementera 

nationella strategier i kommunal praktik. Detta sker endast om strategierna är obligatoriska i 

form av lagar. H säger att det kommunala självstyret och planmonopolet är unikt för Sverige 

och att de kommunala politikerna värnar hårt om det. H tror att den kommunala politiken 

kan uppleva den nationella politiska nivån som avlägsen från den egna verksamheten. 

 

Sverige har enligt H en stark nationell och en stark lokal nivå, men den regionala nivån har 

aldrig riktigt fått fäste i den svenska bostadsmodellen. H beskriver den regionala nivån i 

Sverige som en getingmidja som hen hoppas ska kunna fyllas ut lite. H önskar att den 

regionala nivån ska få större fäste i den svenska modellen, eftersom hen anser att kopplingen 

stat - kommun kan vara för lång och svår i vissa sammanhang. H säger att det idag, med en 

svag regional nivå, kan finnas en förvirring kring vilka roller de regionala aktörerna har. I 

bekräftar bilden av att en starkare regional nivå skulle kunna fungera som en kontaktyta 

mellan stat och kommun. I anser att det behövs en regional bostadspolitik som kan utjämna 

boendesegregationen genom att diktera var hyres- respektive bostadsrätter ska byggas. 

Angående ett regionalt bostadsförsörjningsansvar säger C att den regionala 

utvecklingsplanen ‘RUFS’ anger var det är lämpligt att bygga i länet men att denna plan inte 

är bindande och därför saknar riktig mening i regionen. C uttrycker att det finns risk för 

konflikter med en mer styrande region. 

                                                        
12 För definitioner av begreppen social housing och bostadsbidrag, se kapitel 2. 
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H beskriver Stockholmsregionen som en splittrad region med många ytterligheter. Hen 

menar att det är stor skillnad mellan länets kommuner, på ett sätt som det sällan är i andra 

delar av Sverige. H exemplifierar genom att beskriva Danderyd och Södertälje som helt olika 

världar, vilket försvårar samarbetet. Enligt C finns att gott samarbete inom Södertörn. Enligt 

C kan de många inofficiella samarbetena mellan kommuner i länet vara ett uttryck för att den 

regionala nivån inte fungerar som den ska.  F uppmärksammar vikten av att vara medveten 

om hur olika sektorer och nivåer i ett samhälle arbetar. F menar att det specifikt gäller hur 

olika beslut påverkar den lokala nivån. Den regionala bostadsplaneringen är i princip 

obefintlig trots att både bostads- och arbetsmarknaden är regional. 

 

Sammanfattning relationen kommun - region – stat 

● Den regionala nivån är otydlig och fungerar inte bra i Sverige. Den regionala nivån 
har potential att vara en länk mellan kommun och stat. 

● Det finns en efterfrågan om en regional bostadsplanering. 

● En starkare region kan vara en grogrund för konflikter mellan kommunerna inom 
regionen. 

 

11.2 BOSTADSMARKNADEN - FRÅN ALLMÄNNYTTA TILL MARKNADSVARA 
 

“Man avvecklar allting som ledde till att det byggdes bostäder och att man även byggde 

bostäder för låginkomstgrupperna.” – I 

 

I intervjuerna framkommer det att bostadsmarknaden idag inte fungerar som önskat. Som 

det står skrivet i avsnittet ovan har Sverige en svag regional nivå när det kommer till 

bostadsplanering. Från fler intervjuer13 framkommer att kommunerna i Stockholmsregionen 

värnar om sina planmonopol och att det trots en regional bostadsmarknad, görs lite för att 

stimulera bostadsbyggande i alla delar av regionen. Som regionens roll ser ut idag finns inte 

mandat för att ‘konkret’ göra något åt situationen, utan rollen handlar snarare om att 

informera och uppmuntra till bostadsbyggande enligt F. F säger att det finns en brist på 

kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar och att ingen egentligen förstår de mekanismer 

som ligger bakom. 

 

Flera intervjupersoner trycker på att avregleringen av bostadsmarknaden som gjordes under 

1990-talet är en orsak till varför marknaden inte fungerar. J beskriver att grundproblemet är 

att samhället har investerat för lite i bostäder under lång tid, vilket har skapat den 

bristsituation som finns idag. Bristsituationen är enligt J extra tydlig för de som står utanför 

bostadsmarknaden, men det märks också för de som redan är inne. H anser att 

bostadsmarknaden måste tillgodose alla grupper i samhällets behov i framtiden, hen menar 

att det som byggs idag är inriktat mot en priviligerad grupp som har alla ekonomiska 

valmöjligheter och en relativt stor rörlighet på marknaden ändå, men att andra, svagare 

grupper lämnas utanför. Hen menar att lösningarna bör vara inriktade mot grupper som har 

en svag ställning på den reguljära bostadsmarknaden. H säger att det egentligen är omöjligt 

                                                        
13 Bl.a. F, H, J. 
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att flytta till Stockholmsregionen med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut. J ser 

problematik i att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg eftersom bland annat skatter 

skapar inlåsningseffekter. 

 

H beskriver byggföretagens handlande som ett skäl till att situationen ser ut som den gör 

idag. Enligt H väljer byggherrarna ibland att ‘ruva’ på marken för att öka sin vinst, istället för 

att bygga direkt. I bekräftar vad H säger och menar på att fenomenet inte är något konstigt på 

en marknad. H anser att en pusselbit för ökad bostadsproduktion är att gå in från statligt håll 

och ställa krav. Exakt hur staten borde göra vet inte H. Enligt F är det nödvändigt att 

byggbolagen börjar göra nya analyser av bostadsmarknaden i regionen, och vågar bygga i 

områden som tidigare inte ansetts lönsamma att bygga i. C diskuterar regelförändringar och 

markberedskap hos kommunerna som en lösning för att få till ökat byggande. Hen anser 

dock att grundproblemet är att det inte finns en fungerande marknad för byggandet, speciellt 

inte för hyresrätter.  

 

Sammanfattning bostadsmarknaden 

● Sverige har ingen fungerande bostadsmarknad enligt flera intervjupersoner. 

Avregleringarna av bostadsmarknaden som genomfördes på 1990-talet ses som 

problematiska.  

● Byggbolagens spekulativa handlande ses som en orsak till att marknaden inte 

fungerar men också avsaknaden av en statlig bostadspolitik.   

● Personer som står utanför bostadsmarknaden är mest drabbade av bristsituationen. 

● Rörligheten på bostadsmarknaden begränsas av skatter som skapar 

inlåsningseffekter. 

11.3 BOSTADSPOLITIK 
 

Som avsnittet ovan beskrivit uppfattar flera intervjupersoner bostadsmarknaden som 

problematisk, med en brist på bostäder och inlåsningseffekter. Det är inget nytt att vi har en 

bostadsbrist i Sverige, enligt flera intervjupersoner. Annat som nämns är att det finns en 

dålig kontroll kring hur det befintliga bostadsbeståndet används. De politiska lösningar som 

kommit upp under intervjuerna handlar om social housing, bostadsbidrag och en förändring 

av allmännyttans roll. Social housing och bostadsbidrag nämns främst som strategier för att 

fler ska kunna efterfråga nyproducerade bostäder medan allmännyttans roll handlar om att 

återigen bli en stark aktör när det gäller bostadsproduktion.  

 

C ser svaga ambitioner nationellt när det kommer till att stimulera bostadsbyggandet runt 

om i landets kommuner. Även fast kommunerna har planmonopol, anser C att nationella 

regler och den politik som förs nationellt spelar roll för bostadsproduktionen. Även 

regionalpolitik i form av infrastruktursatsningar är viktigt för att få igång byggandet anser C. 

J tycker att staten måste gå in och ta ett större ansvar gällande bostadsbyggandet, speciellt 

där marknaden är svag. J nämner att detta kan göras genom statliga kreditgarantier, en 

diskussion med bankerna som lånar ut pengar måste också göras utifrån aspekten att 

bostadsbyggandet är väldigt viktigt för samhället. 
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Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de lösningarna intervjupersonerna ser som 

möjliga. 

ALLMÄNNYTTANS ROLL 
 

“Det är viktigt för sammanhållningen och för integrationen i Sverige att vi har en 

bostadssektor som inte är underkastad marknadens vinstkrav och konkurrensregler, då 

kan vi helt enkelt bara, då är vi helt enkelt tillbaka i 1970 igen.” – I 

 

Något som uppmärksammats under intervjuerna är att det finns ett behov av ett storskaligt 

bostadsbyggande, liknande det som fanns i Sverige under miljonprogrammet. Det poängteras 

dock av C att det är viktigt att en politik för ett sådant byggande måste gynna de boende och 

byggandet, och inte endast byggbolagen. Något som flera intervjupersoner också säger är att 

det storskaliga byggandet inte ska likna miljonprogrammet till den fysiska utformningen, 

men däremot att det går att lära av produktionstakten och omfattning, samt hos viljan som 

då fanns hos staten.  

 

I säger att de kommunala bostadsbolagen får svårt att bygga, eftersom de som alla byggbolag 

inom dagens system, måste bygga med vinst. I menar på att det går att begära undantag från 

EU:s konkurrenslagstiftning och skapa ett system där de kommunala bostadsbolagen kan få 

gå i underskott under en tid för att det är samhällsekonomiskt nyttigt. E beskriver att det är 

svårt att bygga inom dagens regelverk för ett kommunalt bostadsbolag. Något som också 

måste uppmärksammas enligt E är att många kommunala bostadsbolag har ett 

bostadsbestånd som byggdes under miljonprogrammet, som nu står inför omfattande 

renovering, vilket är fallet för Botkyrkabyggen. Att renovera och bygga samtidigt är enligt E 

svårt i nuvarande organisation. 

BOSTADSBIDRAG 
 

En av strategierna för att fler ska kunna efterfråga nyproducerade lägenheter är 

bostadsbidrag. A anser att riktade bostadsbidrag är en nödvändig väg att gå för att få in fler 

på bostadsmarknaden. Hen argumenterar för att bostadsbidragen kan ses som en investering 

för Sverige. Eftersom bostadsmarknaden fungerar som den gör menar A att det är 

nödvändigt att hjälpa de som inte har ekonomiska resurser att kunna efterfråga en bostad. I 

Stockholmsregionen, som enligt A är en fungerande arbetsmarknad, innebär bostadsbristen 

svårigheter i att vara en konkurrenskraftig storstad. B anser också att bostadsbidrag är ett 

sätt att stödja ekonomiskt svaga grupper på bostadsmarknaden. 

 

Sverige hanterar och har även tidigare hanterat ekonomiskt svaga grupper på 

bostadsmarknaden genom att ge bostadsbidrag till individer. J anser att nivåerna på det 

befintliga bostadsbidraget inte har följt med prisutvecklingen på bostadsmarknaden. J säger 

att nivåerna på bostadsbidragen måste anpassas så att de följer dagens prisnivå. I samtalet 

med A fördes en diskussion kring hur systemet för att dela ut bostadsbidrag fungerar. Det 

framkommer att bostadsbidraget inte kan ges innan personen har ett hyreskontrakt, 

samtidigt som personen inte kan bli erbjuden ett kontrakt om den inte har tillgång till 

tillräcklig försörjning. En lösning till detta dilemma som kom upp i diskussionen med A var 

ett ‘bidragslöfte’ som skulle fungera på bostadsmarknaden, på samma sätt som ett lånelöfte 

gör vid köp av bostadsrätt. Genom ett bidragslöfte skulle ekonomiskt svaga grupper kunna 
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efterfråga dyrare nybyggda lägenheter och därav få tillgång till en större del av 

bostadsbeståndet.  

 

I anser att ‘bygg för alla dogmen’ är förlegad och tror inte att bostadbidrag är en bra lösning 

för att hantera bostadsbristen. I menar istället att variation i bostadsbeståndet är 

eftersträvansvärt och att Sverige behöver mer bostäder i olika standard.  

SOCIAL HOUSING 
 

‘Social housing’, det vill säga öronmärkta lägenheter till personer med svag betalförmåga är 

en vattendelare bland intervjupersonerna. I som argumenterar för social housing, anser att 

skillnaderna mellan ekonomiskt svaga och ekonomiskt starka på bostadsmarknaden är så 

akut att nya idéer måste våga prövas. I säger att vi i Sverige styrs av en stark 

konsensusmentalitet kring att bostadsbyggandet ska vara för alla, men att systemet idag inte 

fungerar för alla grupper. I har uppfattningen att de som är i störst behov av bostad inte 

själva misstycker kring att bo i områden med andra som är i en liknande situation som de 

själva. Hen anser därför att det kan vara befogat att bygga för en specifik grupp, exempelvis 

nyanlända. 

 

J tror att social housing kan vara ett alternativ. Hen nämner att social housing enligt de 

modeller som finns i Finland och Tyskland, där öronmärkta lägenheter är insprängda bland 

det ‘vanliga’ beståndet, skulle kunna fungera även i Sverige. J anser att det inte är önskvärt 

med hela bostadsområden för ekonomiskt svaga grupper som i Nederländerna. J är noga 

med att poängtera att det inte är önskvärt att social housing förstärker den problematik som 

hen menar finns i Sverige, med ‘utsatta’ bostadsområden. J menar att systemet istället ska 

utformas för att likna det som finns för ungdomar i vissa bostadsköer, där en viss del av de 

förmedlade lägenheterna måste gå till en ungdom. 

 

A är kritisk till social housing. Hen tror inte att social housing skulle gynna en blandad stad, 

och menar istället att det behövs strategier och politik för att förändra situationen i vissa 

bostadsområden som kommit att likna social housing. A säger att det som kallas 

‘kommunkontrakt’, det vill säga lägenheter förmedlade av socialtjänsten, redan idag fungerar 

som öronmärkta lägenheter för ekonomiskt svaga grupper. A förespråkar en reguljär 

bostadsmarknad som löser behov och inte gör undantag mellan människor. B anser att det 

finns risker med social housing på en marknad med bostadsbrist. Hen menar att trycket på 

marknaden kan göra att en ekonomiskt utsatt individ väljer att hyra ut sitt ‘sociala kontrakt’ 

svart för att tjäna pengar, och själv fortsätter att bo under tveksamma förhållanden.  
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Sammanfattning bostadspolitik 

● Social housing, bostadsbidrag och en förändring av allmännyttans roll är potentiella 
bostadspolitiska lösningar enligt intervjupersonerna.  

● Miljonprogrammet kan inspirera när det handlar om produktionstakt och politisk 
vilja. Genom att begära undantag från EU:s konkurrenslagstiftning kan kommunala 
bostadsbolag få lättare att bygga. 

● Bidragslöften kan användas för att ekonomiskt svaga grupper ska kunna efterfråga 
nyproduktion. 

● Social housing kan vara ett sätt att bygga för en specifik grupp med argumentet att 
nya idéer måste prövas i Sverige. Finland och Tyskland lyfts som lyckade exempel. 

● Kritik mot social housing handlar om att situationen i vissa bostadsområden redan 
liknar social housing och att andra strategier istället behövs för att bryta mönstret. 

11.4 BOSTAD OCH PLANERING 
I tidigare studier har bostaden visat sig vara av betydelse för flyktingar. I det här avsnittet 

presenteras intervjupersonernas upplevelser av vilken betydelse bostaden har för 

etableringen. Därefter följer en presentation av hur långsiktig planering påverkar 

möjligheterna för etablering. 

 

BOSTADENS BETYDELSE 
 

Under intervjuerna har samtalen ofta kommit att handla om vilken betydelse bostaden har 

för en persons etablering i samhället. Frågan är svår och kan ses i ljuset av flera olika faktorer 

samverkar för hur väl en person etableras. Enligt K spelar en rad faktorer in för hur väl en 

nyanländ person etableras i samhället, exempelvis utbildning, familjeåterförening och hälsa. 

K säger att Arbetsförmedlingen saknar data för att kunna mäta exempelvis skillnader i hur 

väl ABO respektive EBO-boende lyckas på arbetsmarknaden, men hen har märkt av att 

boendet är viktigt för att kunna klara av att tillgodose sig insatser. M tror att bostadens 

lokalisering har stor betydelse för en persons etablering eftersom de platsens förutsättningar 

påverkar möjligheter till språkinlärning och arbetsmöjligheter. M säger att den nya 

anvisningslagen kommer göra det lättare att anvisa personer i ABO efter kompetens eftersom 

de regioner som har starka arbetsmarknader ska ta emot flest personer.  

 

Enligt F är arbete den viktigaste faktorn för nyanländas etablering på bostadsmarknaden. 

Genom att ha ett arbete skulle en nyanländ kunna efterfråga fler typer av bostäder. C i 

Botkyrka beskriver dock en situation där arbete inte alltid hänger samman med en förmåga 

att kunna efterfråga bostäder, och där socialtjänsten inte kan hjälpa personer som saknar 

bostad men inte har andra sociala problem. F vill lyfta att migrationen till Sverige är en 

samhällsekonomisk fråga. Samhället har mycket att vinna på att snabba på 

etableringsprocessen, och arbete borde läggas på att försöka få bort de diskriminerande 

strukturer som finns i samhället.   
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LÅNGSIKTIG PLANERING 
 

Flera intervjupersoner nämner långsiktigheten i synen på migration som en viktig byggsten 

för ett hållbart samhälle. I säger att alla kommuner behöver ha en beredskap på lång sikt för 

att den framtida migrationen till Sverige kommer att öka. För att få till beredskap anser I att 

samhället behöver ta ett helhetsgrepp kring den här frågan och våga bygga samhällen och 

inte bara bostäder. E har en liknande syn och anser att det är viktigt att komma ifrån det 

kortsiktiga perspektivet och istället arbeta långsiktigt. Bostäder som håller länge och är 

energieffektiva är enligt E en kostnad som är nödvändig. E säger också att det är viktigt att 

våga tänka nytt för att hitta framtidens lösningar på boendeproblematiken. 

 

H berättar att flera kommuner i länet arbetar med att ta fram strategier för hur arbetet med 

nyanlända ska gå till i kommunerna. H säger att kommunernas arbete främst har handlat om 

att tillgodose behov på kort sikt, och att det då landat i bostäder i modulform. H tror att 

frågan om asylsökande och nyanländas boende borde hanteras mer långsiktigt för att skapa 

ökad hållbarhet. I efterfrågar handlingskraft hos kommunerna. Enligt I borde kommuner 

vilja gå i bräschen och testa bostadslösningar som förr inte testats. Hen menar att ett starkare 

samarbete borde finnas med forskningen här, som skulle kunna följa upp hur olika lösningar 

fungerar och vara ett stöd i kommunernas arbete med att ta fram strategier. I ser en farhåga 

med att det utan utvärdering endast blir en retorik från olika håll. Hen tror att nyanlända 

skulle kunna vara en del i att upplösa boendesegregation genom att mer anvisning borde ske 

till ‘rika’ områden. I vill lyfta det långsiktiga perspektivet när det kommer till Sveriges 

demografiska profil. De nyanlända måste i större grad ses som tillgångar enligt I. Hen säger 

att de kommuner som har många nyanlända måste våga se dem som en kompetens och ha 

tydligare planer kring hur de kan behålla dem i kommunen.  

 

Sammanfattning långsiktig planering 

● Bostaden är viktig för att nyanlända ska kunna tillgodose sig etableringsinsatser, 

men även annat spelar in exempelvis utbildning, hälsa osv. 

● Platsen där bostaden är lokaliserad är viktig för etableringen ur 

arbetsmarknadssynpunkt. 

● En beredskap i samhället behövs för framtida migration. 

● Ett starkare samarbete mellan kommuner, bostadsmarknad och forskning behövs 

för att följa upp nya bostadslösningar. 

● En långsiktighet och en syn på nyanlända som en resurs behöver implementeras 
starkare i planeringen. 
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12 ANALYS 
 

Analyskapitlet är uppbyggt kring studiens frågeställningar som besvaras genom att det 

empiriska materialet sammanfattas. Därefter diskuteras centrala teman som uppkommit i 

empirin tillsammans med teorier för att ytterligare fördjupa svaren på respektive 

frågeställning.  

 

12.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED EBO OCH ABO 
 

I avsnittet nedan går vi igenom och analyserar resultatet kopplat till den första 

frågeställningen;  

Hur reflekterar tjänstepersoner som har arbetsuppgifter kopplade till asylsökande och 

nyanländas boende kring de nationella strategierna EBO och ABOs för- och nackdelar? 

 

 

EBO 

Fördelar Nackdelar 

Personer som väljer EBO tar egna initiativ. Gruppen syns inte i kommunens statistisk vilket 

gör det svårt att planera för skola, boende osv. 

Personer som väljer EBO har fler kontakter 

vilket kan underlätta andra möjligheter till 

etablering (t.ex. arbete). 

EBO kan innebära trångboddhet: 

kan leda till försvårad skolgång, barn som 

‘hänger ute’, en utsatt situation för framförallt 

kvinnor och barn. 

EBO-gruppen lokaliserar sig ofta nära 
storstäder där chansen att få arbete är god. 

Gruppen är hänvisad till bostadskön med lång 

väntetid. 

 Påfrestningar för kommuner som tagit emot 

många EBO-boende (t.ex. på skolan och på 

bostadsområden) - Ojämn fördelning av EBO 

inom Stockholms län. 

 Inte säkert att personen som väljer EBO gör 

medvetna/rationella val.  

 Dåliga boendeförhållanden riskerar att öppna 

upp för en svart bostadsmarknad. 

 En person som bott i EBO kan behöva hjälpa 

släkt och vänner och själv vara EBO-värd. 

 Personer som bor i EBO i områden med mycket 

andra EBO-bor riskerar att få sämre kontaktytor. 
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ABO 

Fördelar Nackdelar 

Boendet i ABO skulle kunna utformas mer 

strategiskt genom en tydligare koppling till 

studier och arbetsmarknad. 

Idag fungerar ABO mycket som en 

förvaringsplats i väntan på kommunplacering. 

Den nya anvisningslagen öppnar upp för fler 

anvisningsplatser och frigör boende i ABO. 

En förhoppning är att lagen kan sprida EBO 

till fler platser i landet. 

Trångboddhet förekommer på 

anläggningsboendena. 

ABO-gruppen som anvisas får hjälp med att 

hitta ett boende av mer permanent karaktär. 

Boende i ABO kan innebära att en person får 

dela bostad med personer den inte känner. 

Kommunerna planerar och bygger för de 

som anvisas från ABO, t.ex. genom att 

uppföra moduler. 

Svårigheter att hitta kommunplaceringar 

innebär att personer blir fast på ABO vilket låser 

platser som skulle kunna erbjudas till nya 

asylsökande. 

Det är lättare för kommunen att kontakta en 

person som kommunplacerats via ABO. 

Nyanlända från ABO deltar i större grad i 

etableringsinsatserna.  

Etableringen kan inte påbörjas fören en person 

är mottagen i en kommun. 

 

 De bostäder som byggs till anvisade är inte 

permanenta (ofta moduler). 

 

DISKUSSION KRING IDENTIFIERADE FÖR- OCH NACKDELAR 
 

Genom intervjuerna blir det tydligt att boendet för asylsökande och nyanlända är en 

problemtyngd fråga. I resultatet från vara intervjuer kan vi se att nackdelarna är övervägande 

många för både EBO och ABO. När vi tittar närmare på Botkyrkas kontext och resultatet från 

fallstudien lyfts flera nackdelar med boendeformen EBO, däribland trångboddhet och ökad 

belastning på skolan i vissa bostadsområden. Enligt Hedin et al. (2012) har konsekvenserna 

av nyliberaliseringen av bostadsmarknaden påverkat samhällsgeografin på flera olika sätt, 

vilket den höga andelen EBO i Botkyrka kan ses som ett tecken på. Med allt mindre statlig 

påverkan över bostadsmarknaden och marknadsdrivna lösningar har övergången från ett 

socialt omhändertagande system lett till en problematik med större skillnader mellan 

grupper i samhället (Hedin et al., 2012: 443). C berättar att socialtjänsten i Botkyrka får 

besök av nyanlända som har arbete och i övrigt inga sociala problem, men som ändå saknar 

medel för att komma in på bostadsmarknaden. Dessa människor kan inte bli hjälpta med de 

riktlinjer som finns idag. Socialtjänsten gör inget uppsökande arbete när det kommer till 

boende i EBO vilket kan innebära att fler än de som aktivt söker sig till socialtjänsten 

egentligen har problem med boendet. På grund av detta anser vi att det skulle vara 

nödvändigt med mer uppsökande arbete från kommunens sida och att socialtjänsten skulle 

kunna få mer mandat att agera då boendesituationen brister. För att det här ska kunna göras 
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krävs lagändringar i både i socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande och 

nyanlända. Då skulle allt fler som bor under tveksamma boendeförhållanden kunna erbjudas 

hjälp tidigare och därmed skulle etableringen kunna underlättas. Det system som Södertälje 

kommun (2014) förespråkar (VEBO) skulle kunna vara ett sätt att införliva ett mer 

kontrollerat system. G beskriver boendet i EBO som en form av hemlöshet eftersom det är en 

oförutsägbar och otrygg boendeform. Enligt Hedin et al. (2012: 459) fördubblades 

hemlösheten i Sverige under perioden 1999-2005. Den otrygghet som EBO skapar för 

personen kan mycket väl vara en form av hemlöshet och bör därmed också behandlas som 

det. Om kommunens socialtjänst upptäcker att problem finns i boendesituationen tycker vi 

att de bör ha rätt att ingripa, framförallt för barnens skull. 

 

Som EBO-systemet ser ut för tillfället, saknas kontroll kring boendestandard och 

kommunerna har ingen vetskap om hur många nyanlända som bor i EBO eftersom de inte 

syns i statistiken. Molina (1997) skriver att det finns exempel från olika länder i världen som 

tyder på att en minimal inblandning av staten när det kommer till bostäder oftast leder till 

oacceptabla bostads- och levnadsförhållanden för människor, vilket EBO skulle kunna vara 

ett exempel på. Utifrån det Molina skriver kan ett mer styrt och planerat mottagningssystem 

vara en möjlig lösning. J säger i empirin att ett mer planerat mottagningssystem skulle vara 

mer humant för individen. I Södertälje har ett förslag tagits fram för att införa mer kontroll 

kring boendestandarden i EBO. Kommunen kallar förslaget ‘Värdigt eget boende’ (VEBO). 

VEBO innebär att det ska finnas tydliga regler för hur ett boende för nyanlända får se ut. 

Kommunens socialtjänst ska säkerställa att ett boende lever upp till reglerna för att undvika 

social utsatthet (Södertälje kommun, 2014). Vi anser att VEBO kan fungera som ett 

komplement till dagens mottagningssystem, då rätten att välja var man ska bo är en viktig 

faktor för etablering. Samtidigt skulle VEBO vara ett sätt för kommunen att veta vilka 

personer som bor i kommunen och därmed kunna ha underlag för att planera mer 

långsiktigt. Baksidan med VEBO är att det skulle kräva mer resurser från samhället och 

innebära en ökad belastning för ansvariga myndigheter. Från ett långsiktigt perspektiv skulle 

samhället kanske kunna vinna på VEBO, då onödigt lidande besparas.  
 

Hedin et al. (2012: 454) tar upp begreppet ‘filtering’ (filtrering på svenska) som är motsatsen 

till gentrifiering. När ett område genomgår gentrifiering karakteriseras processen av 

investeringar i den fysiska miljön, ökad status för området och en inflyttning av människor 

med högre inkomster än de som bodde där innan. Filtrering innebär istället att ett område 

genomgår en process av minskade investeringar och minskad status samt blir stämplat med 

ett dåligt rykte (ibid.). Att Botkyrka har valt en strategi som handlar om att inte lyfta 

problematiken om EBO för att inte stigmatisera bostadsområden med många EBO-boende 

kan ses i ljuset av en möjlig rädsla för filtrering. Molina (2006) menar att vissa områden blir 

syndabockar för de sociala problem som samhället och dess institutioner inte klarar av att 

hantera och att befolkningen på dessa platser får bära bördan av att bo i ett stigmatiserat 

område genom att reflexmässiga föreställningar är kopplade till platsen.  

 

Utifrån empirin framstår EBO-systemet som problematiskt när det blir en stor koncentration 

av asylsökande och nyanlända inom ett område. Då ökar belastningen på funktioner som 

skola och omsorg, trångboddheten blir större och handel med hyreskontrakt ökar. Det blir 

också svårare för de boende i EBO att lära sig svenska och skapa fördelaktiga kontaktnät. 

Andersson (2006) bekräftar att en hög koncentration av nyanlända på en plats kan innebära 

svårigheter när det kommer till etableringen. Ett perspektiv som sällan berörs är vad EBO 

innebär för de familjer som är värdar. Genom att ta emot boende i EBO kan även 
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värdfamiljens etablering försvåras och få försämrade boendeförhållanden. Värdfamiljerna får 

ingen ekonomisk ersättning för att de tar ansvar för flyktingars boende, något som samhället 

egentligen borde stå för. Ska EBO-systemet behållas bör det skapas förutsättningar för att 

fler typer av hushåll ska kunna agera värdar. Vi tror att det skulle vara möjligt genom att 

skapa en nationell förmedling mellan uthyrare och flyktingar och att genom ekonomiska 

medel uppmuntra värdfamiljer. På så sätt skulle detta kunna vara ett sätt att kunna utnyttja 

det befintliga beståndet bättre som J och I efterfrågar. Borevi och Bengtsson (2014) skriver 

att EBO kom till som ett sätt för staten att spara pengar eftersom människor skulle förmedla 

och ordna boendet själva. EBO lanserades i samband med ett paradigmskifte på 

bostadsmarknaden mot ett mer marknadsstyrt system. Detta kan ses i ljuset av en förändrad 

syn både på bostaden och på individen – staten minskade sin inblandning och lät 

marknadskrafter ta över. Antalet som valde EBO blev fler än vad som förutspåtts när 

strategin lanserades, vilket skapade en problematik som staten blundat för. Idag pågår det en 

offentlig debatt om EBOs vara eller icke vara. EBO har möjliggjort att Sverige kunnat ta emot 

så pass många flyktingar som vi gjort. I det långa loppet handlar det om individer som ska få 

likvärdiga chanser i samhället och därför tycker vi att EBO-systemet som det ser ut idag 

borde förändras.  

 

Enligt Molina (1997) uppstår homogena områden till följd av ett samspel mellan olika 

krafter, där de ekonomiska faktorerna framstår som allra viktigast. Detta innebär att den 

primära och vanligaste formen av rumslig åtskillnad går att hänföra till befolkningens 

inkomstskillnader (ibid.). Andra faktorer så som exempelvis ursprung, språk och kultur ses i 

detta perspektiv som sekundära (Molina, 1997: 39). Enligt Molina (1997: 87) definieras idag 

miljonprogramsområden som ‘genomgångsområden’ för dem som har råd att flytta. Många 

av områdena byggda under miljonprogrammet präglas av låg status, och stark omflyttning. 

Enligt Molina (1997) är det nykomlingarna på bostadsmarknaden, det vill säga nyanlända, 

ungdomar och inflyttare från landsorten som oftast bosätter sig i miljonprogrammet (Molina, 

1997: 87). Utifrån det här synsättet kan områden med mycket EBO-boende ses som 

homogena14 eftersom de präglas av en sammansättning människor med liknande 

socioekonomisk bakgrund. Att EBO-gruppen ofta väljer att bosätta sig i den här typen av 

områden kan bero på att släktingar som kommit till Sverige tidigare tagit sig in i vad som kan 

ses som ‘första anhalten’ av bostadsmarknaden. Enligt Andersson (2006) kan ett 

bostadsområdes status höjas genom ett aktivt arbete för att få människor med en stark 

socioekonomisk ställning att bo kvar. EBO kan ses som något som försvårar ett sådant arbete 

eftersom det kontinuerligt tillför nya människor i området. Ett perspektiv som vi anser 

saknas när det handlar om EBO och som för oss blivit tydligt efter studien, är att vissa 

kommuner får agera den ’första anhalten’ in till regionen där sedan andra kommuner får 

’skörda frukten’ av det arbete som ingångskommunen gjort eftersom de får in personer som 

redan är etablerade i samhället. 

 

För att lyckas med att etableras i samhället krävs förutsättningar för att kunna skaffa ett 

arbete och en bostad. Joyce (2015) listar faktorer som kan påverka hur lätt en person har att 

ta sig in på arbetsmarknaden. En viktig faktor som nämns av Joyce (2015) är språket. Om en 

person befinner sig i ett sammanhang som inte ger naturliga förutsättningar att lära sig 

svenska och där boendet försvårar personens möjligheter att delta i etableringsinsatser i form 

av svenskundervisning blir det också svårare att kunna skaffa ett arbete och etableras. K 

                                                        
14 Det bör dock tilläggas att även socioekonomiskt starka områden ofta är homogena och präglade av 
en stark segregation (t.ex. Molina, 1997; Andersson et al., 2010). 
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beskriver i empirin att bostaden är viktig för att en person ska kunna tillgodose sig 

etableringsinsatser. Att EBO på grund av dåliga boendeförhållanden i förlängningen kan leda 

till att en individ får det svårare att etableras i samhället är ett argument mot strategin.  

 

ABO är en mer kontrollerad form av mottagning som enligt Myrberg (2015) delvis kan liknas 

med Danmarks mottagningssystem. Fördelar som lyfts i empirin med ABO handlar om att 

ABO har potential att utnyttjas mer strategiskt för utbildning och arbetsmarknadsmatchning 

och att kommunen och myndigheter har bättre förutsättningar för att hålla kontakt med den 

asylsökande/nyanlända. Problemen med ABO handlar om att det funnits en brist på 

kommunplatser att anvisa nyanlända till vilket gjort att de bott kvar längre än nödvändigt i 

anläggningsboendena. ABO kan liksom EBO innebära trångboddhet enligt empirin och 

Boverket (2008). Något annat som berörs i empirin är att individer som valt ABO inte setts 

som lika drivna och målmedvetna som de som valt EBO. Anläggningsboendena har heller 

inte haft en naturlig koppling till arbetsmarknaden eftersom de ofta är placerade på mindre 

orter. På lång sikt har ABO fördelar jämfört med EBO, eftersom individerna som 

kommunplaceras från ABO har möjlighet att få hjälp med att hitta en bostad och i högre grad 

deltar i etableringsinsatserna vilket borde göra det enklare att kunna skaffa arbete.    

 

Botkyrka kommun kommer, liksom många andra kommuner i Stockholmsregionen, bygga 

moduler för nyanlända som anvisas från ABO. Botkyrka ska ta emot 158 nyanlända via 

anvisning 2016. De nyanlända som kommer till kommunen har dock till skillnad från de som 

bor i EBO, troligen inget kontaktnät i den mottagande kommunen, vilket kan ställa större 

krav på organisationer och myndigheter som arbetar med mottagandet. Modulerna i 

Botkyrka kommer att placeras ut strategiskt i socioekonomiskt välmående områden. 

Placeringen i socioekonomiskt välmående områden borde ge nyanlända som kommer via 

anvisning till Botkyrka bättre chanser till etablering då fler typer av kontakter kan skapas.  

Detta skulle kunna ses som ett förkroppsligande av planeringsidealet ‘social mixing’. Musterd 

och Andersson (2005) skriver dock att ‘social mixing’ i ett bostadsområde inte automatiskt 

behöver leda till ökad samhörighet mellan grupper. Men däremot att synliga ‘förebilder’ inom 

ett område kan ha en motiverande effekt till att ändra sin livssituation. 

 

Vad som dock är värt att tillägga är att modulbostäderna enbart är tillfälliga lösningar som är 

till för att avlasta de fulla anläggningsboendena. För en hållbar utveckling krävs en långsiktig 

planering för hur nyanländas boendesituation ska säkerställas då det kommer fortsätta 

komma anvisningar de närmsta åren. Om det inte finns någonstans för de nyanlända att ta 

vägen från modulbostäderna kommer modulbostäderna således agera som en ny 

samlingsplats där nyanlända inte kommer vidare ifrån. Modulbostäderna blir således en 

förlängning av befintlig ABO-problematik, för att skapa resiliens krävs att kommunerna har 

en beredskap och redan nu gör detaljplaner där permanenta bostäder byggs så att människor 

kan komma vidare. 

 

Trots att det finns mycket problematik kopplat både till ABO och EBO har Botkyrka en 

positiv attityd gentemot att människor söker sig till kommunen. Att människor väljer att bo i 

Botkyrka visar på att kommunen är attraktiv och innebär att kommunen kan växa i och med 

en ökande befolkning. EBO-gruppen hänvisas till bostadskön där det idag är mellan 6-8 års 

kötid. Det finns inga specifika strategier för att hjälpa gruppen med en bostad. På grund av 

långa kötider dras slutsatsen att kommunen behöver bygga fler bostäder. Detta är inte unikt 

för Botkyrka kommun, Boverket (2015c) hävdar att bostäder behöver byggas i hela landet 
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med fokus på storstadsregionerna15. För att utnyttja potentialen hos de som flyttar till 

kommunen via EBO behövs ett långsiktigt arbete med fokus på att få människor att stanna 

kvar i kommunen. Genom att på sikt erbjuda de som bor i EBO en permanent bostad borde 

chansen för att individen stannar i kommuner och skaffar en utbildning eller ett arbete öka. 

Genom ett boende kan individen då vara med och påverka samhällsutvecklingen vilket är 

positivt för både individen och kommunen. 

 

12.2 BOSTADSMARKNAD, POLITIK OCH PLANERING 
 

I avsnittet nedan går vi igenom resultatet kopplat till den andra frågeställningen;  

 Hur möts bostadsmarknad, politik och långsiktig planering när det kommer till 

bostadsförsörjningen?  

 

 

Sammanfattning av resultat kopplat till frågeställning 2 

● Nyanlända har det generellt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden då 

startkapital och tid i bostadskön saknas. 

● Det finns risk för intressekonflikter om avsteg från rak bostadskö görs. Samtidigt 

finns andra fördelar med särkrav för gruppen nyanlända då det finns 

samhällsekonomiska vinster att göra ifall etableringen kan påbörjas tidigare.  

● Beroende på om en nyanländ har bott i ABO eller EBO som asylsökande har den 

olika förutsättningar på bostadsmarknaden. 

● Långsiktig planering för hur nyanlända ska få bostäder saknas (främst för de som 

bor i EBO). 

● Samhället behöver skapa en beredskap för att kunna hantera framtida migration 

men även de nyanlända som finns i landet. 

● Det råder konsensus kring att ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt bland 

intervjupersonerna. Den nuvarande bostadspolitiken saknar medel för att få till ett 

ökat byggande som alla grupper i samhället kan efterfråga. 

● Social housing, bostadsbidrag och en förändring av de kommunala bostadsbolagens 

roll ses av intervjupersonerna som möjliga lösningar för att etablera nyanlända på 

bostadsmarknaden. 

● Det skylls ofta på bostadsbrist när det kommer till bostadsplanering för gruppen 

nyanlända. Tidigare lagstiftning var inte tvingande vilket ledde till att kommuner 

använde sig av bostadsbristen som argument för att inte ta emot nyanlända. 

 

                                                        
15 Se också Stockholms Handelskammare (2014) för mer information om bostadsbyggande i 
Stockholmsregionen. 
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DISKUSSION BOSTADSMARKNAD, POLITIK OCH PLANERING 
 

Det huvudsakliga problemet gällande nyanländas boende är att det i Sverige råder ett 

underskott av bostäder (se kapitel 9), främst på billiga hyresrätter. Bostadsbristen gör att 

nyanlända men också andra grupper som är nya på bostadsmarknaden, exempelvis 

ungdomar, måste vänta flera år i bostadskö eller ha ett kapital för att köpa en bostad. 

Myrberg och Westin (2016: 81) skriver att bostadsbristen enligt kommunerna i Sverige är det 

största hindret mot en fungerande bosättningspolitik för nyanlända. Enligt Myrberg och 

Westin (2016: 81) har dock bristen på bostäder också kommit att bli ett sätt för kommuner 

som inte velat ta emot nyanlända att inte ta ansvar genom att de sagt att det inte finns plats i 

kommunen. För att korta ner köerna på hyresrätter och öka tillgången på bostäder behöver 

mer byggas, men även befintligt bestånd måste utnyttjas bättre. Som vi varit inne på tidigare 

borde privata aktörer inom kontrollerade former kunna vara involverade i att lösa 

boendesituationen för nyanlända. Detta skulle kunna göras genom en nationell 

bostadsförmedling. Ett annat sätt som vi tror skulle kunna fungera som ett sätt att skapa 

större rörlighet i beståndet är ett mer flexibelt utnyttjande av fastigheter, exempelvis genom 

att tillåta fler typer av användning i detaljplaner. Detta skulle bidra till en ökad resiliens i 

samhället då det finns beredskap för ändrad användning. 

 

Samhällsplaneringen har historiskt varit ett yrke där så kallade experter har haft makten att 

planera samhällen. Ramírez (1995) skriver att samhällsplaneringen har gått från att under 

60-talet betraktas som något näst intill heligt till att bli beskyllt för misslyckanden i 

samhället. I ljuset av detta är det kanske inte så konstigt att bostadsbyggandet kom av sig och 

att vi nu har en situation med bostadsbrist, samt att fokus har flyttats från att den starka 

planeraren med staten bakom sig ska lösa alla problem till ett mer individualistiskt synsätt 

där individen själv ska ta mer ansvar för sin boendesituation. Westin (2010) skriver att 

planerarens roll som den objektiva experten egentligen inte existerar, men att planeraren 

själv gärna ser sig som en sådan ‘expert’. Enligt Westin (2010) har planeraren makt att 

förändra samhället genom att definiera verkligheten och förvandla den till sten, men även 

makten att kontrollera vilka som kommer att bli lyssnade på.  

 

Dahlstedt och Hertzberg (2007) poängterar att makten officiellt ligger hos de folkvalda 

politikerna men att den tillämpas någon annanstans. Rojas (2015) skriver att 

tjänstepersoners värderingar, bakgrund och intressen har visat sig ha betydelse i olika steg av 

den politiska processen. Enligt Rojas (2015) påverkas tjänstepersoner av sin 

grupptillhörighet i sitt arbete med att verkställa politiska beslut, exempelvis beroende av kön 

eller social grupptillhörighet. Rojas (2015) beskriver en del i problematiken genom att 

hänvisa till en studie som Miklo gjort som visar på att boende i så kallade ‘socialt utsatta’ 

områden är underrepresenterade i kommunhusen. Exempelvis bodde hösten 2012, 425 av 

433 tjänstepersoner i Göteborgs stadsledningskontor i kommunen eller i kranskommunerna. 

Av dessa 425 bodde en i ett så kallat ‘utsatt område’16. Den totala andelen invånare i dessa 

områden uppgick till 15 procent av Göteborgs stads befolkning 2012, men representationen i 

stadshuset var 0,2 procent av samtliga tjänstepersoner. Genom att den här studien har 

samlat in material genom intervjuer med tjänstepersoner finns en risk att vi framställer 

planeraren som någon med mer makt än vad den egentligen har. Därmed inte sagt att 

                                                        
16 Områdena i studien bestod av Bergsjön, Rannebergen, Tynnered, Gårdsten, Hjällbo, Norra 
Biskopsgården, Angered centrum, Lövgärdet, Hammarkullen eller Eriksbo. 
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planeraren inte har makt, men planeraren måste agera utifrån politiskt uppställda ramverk, 

exempelvis EBO och ABO. Som Rojas (2015) skriver ovan skulle det också kunna vara 

intressant att lyfta frågan om hur väl våra intervjupersoner representerat gruppen vi 

undersöker och deras upplevelser. 

 

Enligt empirin behöver bostadsmarknaden förändras på en rad punkter för att kunna 

tillgodose alla invånare med bostäder. Social housing, bostadsbidrag och en förändring av de 

kommunala bostadsbolagens roll är möjliga lösningar för att öka chansen för nyanländas 

etablering på bostadsmarknaden. Social housing är något av en vattendelare mellan 

intervjupersonerna. Enligt förespråkarna kan social housing vara ett sätt för flera grupper i 

samhället att få bostäder och även minska segregation och stigmatisering av områden. 

Förespråkarna anser att det inte är möjligt att skapa bostäder för alla på en 

marknadsorienterad bostadsmarknad. Motståndarna argumenterar att social housing skulle 

leda till en större polarisering av bostadsmarknaden och menar att vi redan har områden som 

kommit att fungera som social housing i Sverige.  

 

Stockholm skulle kunna beskrivas som en segregerad och uppdelad stad. Försök att skapa 

mer diversifierade bostadsområden har efter miljonprogrammet gjorts genom att i 

nyproduktion eftersträva blandade upplåtelseformer (Andersson et al, 2010). Nyproduktion i 

Sverige är dyrt oavsett upplåtelseform vilket innebär att de blandade upplåtelseformerna i 

nya bostadsområden inte behöver betyda att resultatet blir den eftersträvade 

socioekonomiska blandningen. Enligt Molina (2006: 25) beror den etniska segregationen i 

Sverige bland annat på de upplåtelseformer som finns tillgängliga och på att de rumsligt har 

separerats. Molina (2006: 25) tror att blandade upplåtelseformer kan vara en positiv aspekt 

för att minska den etniska segregationen och bidra till ett mer blandat boende. Att införa 

social housing i eftertraktade lägen skulle utifrån Molinas argumentation kunna bidra till en 

mer uppblandad stad och vara ett sätt för nyanlända och ungdomar att ta sig in på 

bostadsmarknaden. Forskningen inom detta område är dock begränsad, det finns enligt 

Andersson et al (2010: 246) bevis som tyder på att blandade upplåtelseformer ger bättre 

rumslig integration, men att det inte nödvändigtvis leder till bättre social integration mellan 

grannar av olika ålder och klass. Vi tror att någon form av social housing skulle kunna 

fungera som ett sätt att tvinga bostadsbolagen att bygga billigare lägenheter som då 

öronmärks åt en viss grupp. På så sätt kan social housing, om det görs på ett bra sätt, bidra 

till att få en mer blandad befolkning. 

 

Höjt bostadsbidrag och ett ‘bostadsbidragslöfte’ har också dykt upp som ett förslag i empirin 

för att få in fler grupper på bostadsmarknaden. Genom en mer generös statlig 

bostadsbidragspolitik menar förespråkarna att nyanlända skulle få förhöjda ekonomiska 

möjligheter att efterfråga fler typer av bostäder. Nackdelar med bostadsbidrag är att det är 

dyrt för staten och i ett system med mer marknadsanpassade hyror skulle statens pengar gå 

direkt i fickan på bostadsföretagen. Bostadsbidrag har varit det som traditionellt använts för 

att stärka ekonomiskt svaga på bostadsmarknaden i Sverige och som också används i 

dagsläget. Som bostadsbidraget är utformat idag har det dock inte en tillfredsställande effekt 

eftersom en stor grupp står utanför bostadsmarknaden. Skillnaden mellan utformningen av 

dagens bostadsbidrag och med ett bostadsbidragslöfte är att ett bostadsbidragslöfte skulle 

kunna ges innan kontrakt finns tecknat och fungera som en garanti och öka antalet bostäder 

personen kan efterfråga. Eftersom flera hyresvärdar kräver att inkomsten ska vara säkerställd 

redan innan personen kan skriva kontrakt tror vi att bostadsbidragslöftet kan vara ett sätt för 
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nyanlända att komma in på bostadsmarknaden. Bostadsbidrag fungerar bra på en reglerad 

bostadsmarknad då det innebär att bidraget inte äts upp av en höjd hyra.  

 

Att förändra de kommunala bostadsbolagens roll har under intervjuerna också kommit upp 

som en åtgärd för att lösa bostadsproblematiken för de grupper som idag står utanför 

marknaden. Detta skulle enligt I kunna göras genom att begära undantag för allmännyttan 

från EU:s konkurrenslagstiftning. Enligt Ramberg (2000) var de kommunala bostadsbolagen 

det främsta verktyget för att bekämpa bostadsbristen under miljonprogrammet. Historiskt 

har det funnits problem i Sverige med trångboddhet och undermålig bostadsstandard – detta 

löstes till stor del genom att bygga miljonprogrammet. Utifrån empirin och rapporter (t.ex. 

Boverket, 2015b) tyder mycket på att det inom vissa grupper i samhället åter finns ett 

problem med trångboddhet och undermålig boendestandard, detta kan leda till ökad handel 

med kontrakt. Vi tror att med ett mer planerat mottagande skulle troligtvis också handeln 

med kontrakt minska inom gruppen nyanlända.    

 

12.3 ARBETET MELLAN STAT, REGION OCH KOMMUN 
 

I avsnittet nedan går vi igenom resultatet kopplat till den tredje frågeställningen;  

Vilka eventuella problem uppkommer i arbetet mellan stat, region och kommun när det 

kommer till bostäder för nyanlända? 

 

 

Sammanfattning av resultat kopplat till frågeställning 3 

● Den regionala nivån saknar egentlig makt när det handlar om asylsökande och 

nyanländas boende. Landstinget ansvarar för kollektivtrafik och sjukvård vilket kan 

ha en påverkan på socioekonomisk segregation.  

● Flera intervjupersoner vill ha ett ökat regionalt fokus kring frågor som berör 

asylsökande och nyanländas boende, men även kring boendeplanering generellt.  

● Stat och kommun är starka aktörer vilket kan göra att den regionala nivån hamnar i 

kläm och att regionens roll blir otydlig. Den statliga nivån kan upplevas som fjärran 

av kommunerna. Regionen skulle kunna fungera som en länk mellan stat och 

kommun.  

● Den nya anvisningslagen innebär att fler kommuner tar emot nyanlända och har 

även inneburit att bostadslösningar tagits fram på kort tid. Lagen kan ses i ljuset av 

en önskan från statligt håll om en jämnare fördelning av nyanlända i landet.  

 

DISKUSSION KRING EVENTUELLA PROBLEM I ARBETET MELLAN STAT, REGION 

OCH KOMMUN 
 

Sveriges styrande organ består av stat (regering och riksdag), landsting och kommuner. 

Staten beslutar om nationella lagar och riktlinjer och är den högsta beslutande nivån i 

Sverige. Landstingen ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik. Landstingen tar också fram 

underlag och riktlinjer för den regionala planeringen, men denna är inte juridiskt bindande. 
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Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, det vill säga planmonopol. Planeringen 

regleras dock genom statliga lagar, till exempel plan- och bygglagen. Länsstyrelserna är 

tillsynsmyndighet för kommunernas arbete.  

 

 

 
 

Figur 10 visar den geografiska indelningen i stat, län och kommun (till vänster) och vilket inflytande stat, 
landsting/region och kommun har över den fysiska planeringen (till höger). 

 

I den regionala utvecklingsplanen ‘RUFS’ beskrivs den önskade utvecklingen för 

Stockholmsregionen och till exempel var framtida regionkärnor ska ligga. Den regionala 

utvecklingsplanen är inte juridiskt bindande för kommunerna, men ska vara vägledande för 

den kommunala planeringen. Enligt flera intervjupersoner, däribland A, finns en önskan om 

ett ökat regionalt grepp kring frågan om nyanländas boende och om bostadsplaneringen 

generellt. Stockholmsregionen består av många olika typer av kommuner vilket kan skapa 

motsättningar. Enligt empirin är regionen som aktör för svag. För att öka sammanhållningen 

i regionen tycker vi att det vore önskvärt om regionen skulle kunna påverka kommunernas 

bostadsplanering. Landstinget har i dagsläget inflytande över kollektivtrafik och sjukvård 

vilket vi anser kan ha en påverkan på den socioekonomiska segregationen. Genom att göra 

investeringar i form av kollektivtrafik och sjukvård inom ett område kan attraktiviteten öka.  

 

 
Figur 11 visar en schematisk bild över hur regionens inflytande skulle kunna se ut enligt intervjupersonerna. 

Kommunernas planmonopol kan vara en orsak till den ojämna fördelningen av nyanlända i 

länet. Vi tror att en starkare region med ett mandat över bostadsplanering skulle kunna 
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påverka kommuner som inte vill bygga bostäder att göra så. Den nya anvisningslagen kan ses 

som ett sätt att ge en jämnare fördelning av nyanlända i landet. Enligt H har den nya 

anvisningslagen tagits emot på olika sätt inom Stockholms län. H säger att kommunerna 

upplever staten som avlägsen. Kommunerna är inte intresserade av att implementera 

strategier så länge de inte är juridiskt tvungna att göra det. Därför tror vi att en starkare 

region kan hjälpa till att skapa bättre kontaktytor mellan stat och kommuner. 

 

Uppbyggnaden av en region kan kopplas samman med teorier om resilienta samhällen. 

Resilienta samhällen har en långsiktig förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. 

På grund av det stora tillskottet av asylsökande behöver samhällets mottagningssystem bli 

mer resilienta. Fördelningen av nyanlända mellan kommunerna är enligt flera 

intervjupersoner inte rättvis och skulle kunna skötas bättre. Enligt Godschalk (2003) är det 

de socialt och ekonomiskt utsatta som tjänar mest på ett resilient samhälle. Ett resilient 

delsystem, såsom förbättrade mottagningssystem skulle således direkt gynna gruppen 

asylsökande och nyanlända. Enligt Stenbacka (2016) kan flyktingmottagandet användas som 

en resurs för att öka resiliensen i ett samhälle på flera sätt. Resiliensen ökar genom att 

flyktingarna kan medverka till ett ökat underlag för samhällsfunktioner, och till en jämnare 

demografisk utveckling. Resiliensbegreppet kan också tolkas som att omgivningen skulle 

kunna förstås som en resurs för individen. Boendemiljön kan därav utgöra en aktör i 

processer som inbegriper resiliens enligt Stenbacka (2016). Utifrån det här kan flyktingar ses 

som en resurs för samhället i stort, men samhället är också en resurs för flyktingars trivsel 

och etableringsmöjligheter. Vi anser att genom att skapa resilienta mottagningssystem och ha 

en beredskap för framtida flyktingsströmmar så kan vi skapa samhällen som är långsiktigt 

hållbara och som utnyttjar nyanländas kompetens bättre än vad vi gör idag. 
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13 VÅRA REKOMMENDATIONER  
 

I tabellen nedan presenteras våra rekommendationer och förslag för att förbättra nyanländas 

chanser på bostadsmarknaden. Utifrån studiens resultat har vi dragit slutsatsen att dessa 

förslag och rekommendationer skulle kunna fungera i en svensk kontext. 

Rekommendationerna svarar mot studiens fjärde frågeställning; Vad skulle behöva göras för 

att underlätta nyanländas etablering på bostadsmarknaden?  

 

Rekommendationer  

● Mottagningssystemet i Sverige behöver reformeras. Ett planerat mottagande är 
önskvärt. Om EBO ska behållas borde strategin förändras mot en mer kontrollerad 
form, exempelvis liknande ‘VEBO’17 som Södertälje kommun föreslår. [1] 

● Ifall EBO behålls behöver värdfamiljer erbjudas ekonomisk kompensation. Dock 
behöver detta ske tillsammans med en reformering, exempelvis VEBO, för att inte 
riskera en värre situation för boende i EBO. [2] 

● ABO borde utnyttjas mer strategiskt med koppling till utbildning och 
arbetsmarknad. Detta kan göras genom mer strategisk placering av ABO i orter 
med goda arbetsmarknadsförutsättningar och möjligheter för validering av 
utbildningar. [3] 

● Nyanlända som bor i EBO borde också vid behov kunna få hjälp med bostad för att 
minska motsättningar inom gruppen. [4] 

● Förena forskning med praktiskt bostadsbyggande - nya lösningar så som social 
housing skulle då kunna testas och utvärderas av forskningen. Social housing i 
attraktiva lägen i större städer kan vara ett alternativ. [5] 

● Sverige borde begära undantag från EU:s konkurrenslagstiftning gällande de 
kommunala bostadsbolagen. På så sätt skulle de kommunala bostadsbolagen kunna 
axla en mer aktiv roll när det kommer till bostadsproduktion. [6] 

● Privata aktörer borde under kontrollerade former involveras i att lösa 
boendesituationen för nyanlända. Detta kan göras genom subventionerade 
uthyrningssystem och även en nationell bostadsförmedling som förmedlar bostäder 
mellan privatpersoner och nyanlända. [7] 

Figur 12 visar rekommendationer och förslag på nya lösningar för asylsökande och nyanländas boende. 

DISKUSSION UTIFRÅN VÅRA REKOMMENDATIONER 

 
Utifrån teorin och det empiriska materialet har flera potentiella lösningar presenterats. Det 

framkommer att situationen för de som bor i EBO är ohållbar och att något behöver göras för 

gruppen och därmed skapa förutsättningar för en bra etablering i Sverige. Genom studien så 

har vi insett att problemen kopplade till asylsökande och nyanländas boende sträcker sig 

långt utanför mottagningssystemets funktioner. Vi tar därför upp teorier om hur 

bostadsmarknaden fungerar och vilka mekanismer som styrt samhället till dagens 

utgångsläge. I tabellen ovan (figur 12) presenteras våra förslag och rekommendationer för att 

lösa bostadssituationen för asylsökande och nyanlända. Eftersom frågan om boendet är så 

                                                        
17 Se Södertälje kommun (2014). 
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komplex och planering av nya bostäder tar både tid och resurser tror vi inte att det finns en 

övergripande lösning på problematiken. Vi presenterar därför sju rekommendationer som vi 

tror kan påverka systemet olika mycket och till olika samhällskostnader, se figur 13. 

 

Figur 13 visar våra utvärderingar av rekommendationerna när det kommer till påverkan och samhällskostnad. 

Mottagningssystemet behöver reformeras. Gruppen som väljer EBO är stor, framförallt i 

storstadsregionerna. I Stockholm bor ca 59 % av personerna inskrivna i Migrationsverkets 

system i boendeformen EBO (Migrationsverket, 2016e). Om möjligheten att välja EBO inte 

hade funnits skulle Sverige inte kunnat ta emot lika många asylsökande som gjordes under 

2015. Av den anledningen är det svårt att helt motsätta sig EBO. Men eftersom det också 

visat sig att personer som bor i EBO deltar mer sällan i etableringsinsatserna, att problem 

med trångboddhet förekommer och att värdfamiljerna inte får stöd och hjälp för den 

samhällsnytta de gör anser vi att EBO är som en tickande bomb vilket kommer kunna skapa 

ännu djupare polarisering i samhället i framtiden. Som det framgår i teorin och empirin så 

blir problemen med EBO som störst när koncentrationen av EBO är hög inom ett område. 

Genom att samhället överlåter ansvaret för asylsökande och nyanlända på värdfamiljer 

tappar samhället kontrollen och får svårare att nå ut till personerna. Detta kan i sin tur skapa 

svårigheter att etableras då boendestandarden gör det svårt för att tillgodose sig exempelvis 

språkundervisning. Det kan också skapa motsättningar och intressekonflikter mellan olika 

grupper. Vi tror att VEBO, vilket är det förslag som Södertälje kommun presenterat, kan vara 

en del av reformeringen av mottagningssystemet när det gäller EBO. Samhällskostnaden det 

innebär att reformera mottagningssystemet skulle vara stor, men VEBO som reform skulle 

också kunna ha en stor påverkan när det kommer till boendestandard. Vi tror att det är värt 

att lägga ner resurser på att tidigt säkerställa boendeförhållandena eftersom bostaden är så 

viktig för övrig etablering i samhället. EBO-gruppen är i utgångsläget något bortglömd och vi 

tycker därför att mycket insatser bör riktas dit. Genom kontroll av boendeförhållanden [1], 

ekonomiskt stöd till värdfamiljerna [2], och att öppna upp för anvisning av EBO [4] så tror vi 

att bättre förutsättningar kan skapas för etablering och att samhället kan dra nytta av 

kompetensen hos de som kommer till Sverige.  

ABO som är den kontrollerade formen av mottagande kan också förbättras. Genom strategisk 

placering i orter med goda arbetsmarknadsförutsättningar och valideringsmöjligheter av 

utbildningar [3] kan en snabbare etablering möjliggöras. Denna lösning riskerar dock att bli 

alltför storstadsfokuserad eftersom arbetsmarknaden till stor del är koncentrerad till Sveriges 

storstäder, men kan likväl fungera bra i regioner som har svårt att rekrytera. Vi tror dock att 
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denna åtgärd kommer kosta för mycket för samhället och att påverkan inte är lika stor som 

att reformera EBO-delen av mottagningssystemet.  

Sverige har länge använt sig av bostadsbidrag när det kommer till att hjälpa ekonomiskt 

svaga med bostadskostnaderna. Detta system fungerar endast på en reglerad 

bostadsmarknad. I samband med en eventuell avreglering av bostadsmarknaden finns det 

dock en risk att marknaden svarar med höjda hyror om staten går in och betalar 

mellanskillnaden. Detta skulle göra att boendekostnaden skulle öka för alla medborgare och 

kanske att allt fler skulle vara i behov av bidraget. Det skulle även vara mycket kostsamt för 

samhället, då statens medel skulle gå direkt i fickan på hyresvärdar. Istället för att förespråka 

bostadsbidrag vill vi därför rekommendera att utvärderingar av social housing i en svensk 

kontext, nära bostadsforskning, bör göras. Social housing eller liknande kan sprängas in i 

nyproduktion i attraktiva lägen [5]. Kostnaden skulle hamna på byggherrarna istället för på 

samhället. Det finns dock risker värda att nämna när det rör sig om social housing, där en är 

att standarden på de lägenheter som öronmärks skulle vara lägre än i övriga beståndet. Här 

finns det dock möjligheter att ställa krav på essentiella funktioner som ska finnas i de 

öronmärkta lägenheterna.  Det finns också en risk att övriga hyror höjs för att balansera för 

ökade utgifter för byggbolagen. Samhället skulle kunna bekämpa detta genom att ha en social 

housing fond där fasta bidrag ges direkt till social housing lägenheterna enligt 

schablonbelopp baserat på lägenhetens storlek mot att vissa krav uppfylls.  

EU ställer krav på konkurrens även för de kommunala bostadsbolagen. Detta har resulterat i 

att de kommunala bostadsbolagen, som tidigare kunnat bygga med underskott, nu har 

samma avkastningskrav som de privata aktörerna och därmed inte bygger så mycket 

lägenheter längre. Vi anser att Sverige bör begära undantagstillstånd från EU:s 

konkurrenslagstiftning gällande de kommunala bostadsbolagen [6] och därmed skapa 

förutsättningar för ökad bostadsproduktion. Vi tror att även privata aktörer skulle kunna öka 

sin bostadsproduktion genom ökad konkurrens från de kommunala bostadsbolagen. 

Gällande EBO är det idag enbart en del av befolkningen som hyser plats åt asylsökande och 

nyanlända. Vi tror att det finns ett intresse bland fler att kunna hjälpa till. Den snedfördelade 

bostadsytan per person kan jämnas ut om det skapas incitament att hyra ut delar av sitt hem. 

Detta kan göras genom en nationell bostadsförmedling som förmedlar lägenheter mellan 

privatpersoner och nyanlända [7]. Samhällskostnaden skulle vara låg för införandet av 

förmedlingen. Vi tror dock att påverkan skulle vara begränsad av att få faktiskt skulle ställa 

upp för att de inte vill ha sitt privatliv stört. Det skulle kanske kunna underlättas genom 

flexibla regler för uthyrning och ombyggnation där större lägenheter skulle kunna delas upp i 

mindre.  
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14 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH 

FORSKNINGSFÖRSLAG 
 

I den här studien har för- och nackdelarna med de nationella strategierna ’Eget boende’ 

(EBO) och ’Anläggningsboende’(ABO) studerats. Vi har också tittat på hur bostadsmarknad, 

politik och långsiktig planering samverkar och vilka lösningar som finns för att underlätta 

nyanländas etablering på bostadsmarknaden. Studien tar också upp vilka problem som 

uppkommer mellan stat, region och kommun när det kommer till bostäder för nyanlända. 

För att ge en djupare förståelse för den praktiska kontexten har en fallstudie gjorts i Botkyrka 

kommun.  

 

Från det empiriska materialet framgår det att varken EBO eller ABO är fulländade lösningar. 

Att via lag anvisa nyanlända till kommuner verkar hittills vara den bästa lösningen för att 

erbjuda nyanlända ett värdigt boende. Kommunerna behöver ha en beredskap för ett ökat 

mottagande och därmed skapa förutsättningar för resiliens. Genom att förbereda planer och 

avtal för permanenta bostäder för nyanlända kan modulhus med tillfälliga bygglov undvikas.  

 

Boendeformen EBO är det som har utmärkt sig som mest problematiskt för både individen 

och samhället. På grund av ett ovanligt stort antal asylsökande och nyanlända i Sverige och 

en överansträngd bostadsmarknad, saknas i dagsläget lösningar för EBO-gruppen. EBO är en 

strategi som kan fungera bra i kommuner där bostadsmarknaden är mindre ansträngd än i 

kommunerna i Stockholmsregionen, och när gruppen inte utgör en för stor del av 

befolkningen och är koncentrerad till vissa geografiska områden. EBO-gruppen erbjuds ingen 

hjälp med att hitta en bostad, utan hänvisas som vilken medborgare som helst till 

bostadskön. Värdfamiljerna som tar emot asylsökande eller nyanlända i EBO får ingen 

ekonomisk ersättning för sin insats. Genom EBO gör staten vinster på bekostnad av 

värdfamiljerna. Värdfamiljerna kan känna sig tvingade att ta emot en släkting eller vän, men 

vet kanske inte att det i teorin kan innebära att de behöver upplåta sitt hem i flera år på 

grund av bostadsbristen i Sverige. I Stockholmsregionen innebär EBO en ojämn utveckling, 

då en del kommuner tagit emot en stor andel asylsökande och nyanlända sett till 

befolkningsmängd. Om EBO-systemet ska behållas behöver det reformeras. Förslaget om 

VEBO18 kan vara ett alternativ då boendeförhållandena skulle kunna kontrolleras av 

ansvariga myndigheter. Om VEBO införs behövs ökade ekonomiska resurser, men också 

kapacitet för att kunna erbjuda andra alternativ om det ’Egna boendet’ inte fungerar. Ett 

förslag som kan utredas i framtiden är införandet av ett ’maxtak’ gällande antalet EBO-

boende per kommun.  

 

Under de senaste 25 åren har bostadspolitiken tagit en liberal vändning och 

bostadsmarknaden har avreglerats. De kommunala bostadsbolagen har förlorat sin roll som 

byggande aktörer och har istället förvaltning som huvudsaklig uppgift. Från det empiriska 

materialet kan vi se att de kommunala bostadsbolagen kan vara en nyckel till ökad 

bostadsproduktion i Sverige. För att de kommunala bostadsbolagen ska kunna bygga krävs 

att Sverige söker undantagstillstånd från EU:s konkurrenslagstiftning. De kommunala 

bostadsbolagens roll bör i framtida studier utredas ytterligare. Enligt empirin finns det 

delade meningar kring begreppet social housing. Vissa anser att någon form av social housing 

                                                        
18 Värdigt eget boende, se Södertälje kommun (2014). 
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behövs i Sverige eftersom en så stor grupp står utanför bostadsmarknaden. Andra anser att 

lika rätt till en god bostad ska gälla för alla. Eftersom många personer i Sverige bor under 

tveksamma boendeförhållanden kan någon form av social housing vara gynnsam för den 

gruppen. Det är dock viktigt att ha kontrollsystem så att de öronmärkta bostäderna faktiskt 

tillfaller de personerna som behöver det. Ett försök med social housing som just nu görs i 

Göteborg bör också utvärderas för att se vad social housing skulle kunna innebära i den 

svenska kontexten. I dagens utgångsläge kan gruppen som står utanför bostadsmarknaden få 

bostadsbidrag. Bostadsbidrag ges när en person fått ett kontrakt och bidragets nivå följer inte 

dagens prisnivå. Bostadsbidragslöfte kan vara ett sätt att garantera personer ekonomiskt stöd 

så att de kan teckna kontrakt. Personer som bor i EBO är som sagt hänvisade till bostadskön 

med långa väntetider, vilket gör att bostadsbidrag inte löser bostadsfrågan för nyanlända som 

inte kunnat få hjälp med boendet. Nyproducerade lägenheter har generellt högre hyror men 

kortare kötider, här kan bostadsbidragslöftet delvis fylla en roll för att nyanlända snabbare 

ska få tillgång till en bostad. Bostadsbidrag fungerar enbart på en reglerad hyresmarknad, 

annars finns risken att byggherrarna drar nytta av systemet och sätter för höga hyror. Detta 

skulle inte vara ett effektivt sätt att använda statens pengar på.  

 

Den regionala nivån är idag svag i Sverige. Flera intervjupersoner önskar ett ökat regionalt 

grepp kring mottagningssystemet och kring den fysiska planeringen. Stockholms län består 

idag av många olika typer av kommuner när det kommer till befolkningens storlek, 

inkomster och bakgrund. En starkare regional nivå skulle kunna arbeta för att jämna ut 

skillnaderna mellan kommunerna. Baksidan är att en mer styrande region skulle kunna 

skapa motsättningar mellan kommuner. Kommunerna och staten är idag starka aktörer. Den 

nationella nivån känns avlägsen i kommunerna vilket kan skapa en oförståelse och ovilja att 

implementera strategier som inte är juridiskt bindande. En mer styrande region kan hjälpa 

till att omvandla och anpassa nationellt uppställda strategier till länets förutsättningar. På så 

sätt kan det underlag som kommunerna arbetar utifrån tydliggöras och skapa förutsättningar 

för en mer sammanhållen region. I framtida forskning kan juridiskt bindande regionala 

utvecklingsplaner utredas och analyseras vidare i den svenska kontexten.  

 

Sammanfattningsvis bör det påpekas att det inte finns ett rätt svar när det kommer till att 

lösa frågan om nyanländas boende. Vi tror att ett mer planerat mottagande under asyltiden 

kan vara en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för individen. EBO är en strategi som 

kan fungera bra i kommuner där EBO-gruppen utgör en liten andel av befolkningen och inte 

koncentreras till ett visst geografiskt område. Det har dock visat sig att EBO kan vara 

problematiskt och strategin behöver förändras. Regionens roll bör förstärkas för att kunna ge 

en jämnare fördelning av nyanlända mellan olika kommuner. Social housing kan vara en 

strategi för att fler nyanlända ska kunna få tillgång till en bostad i Sverige. De kommunala 

bostadsbolagens roll bör förstärkas genom undantag från EU:s konkurrenslagstiftning så att 

de kan bli en aktör på bostadsmarknaden. Bostadsbidrag kan vara en strategi, men inte 

kombineras med marknadshyror då skattemedel skulle landa direkt hos stora byggbolag som 

skulle kunna utnyttja systemet genom höjda hyror. Till syvende och sist kan inte problemet 

med bostadssituationen för nyanlända lösas ifall inte ett stort antal nya bostäder tillkommer. 
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APPENDIX 1 

INTERVJUGUIDE BOTKYRKA KOMMUN 
 

Uppdrag som xxxx 

Kan du beskriva ditt uppdrag som xxxx i Botkyrka kommun?  

Vad ser du som den största utmaningen för Botkyrka kommun gällande asylsökande och 

nyanlända? Varför? 

Hur ser du på efterfrågan av bostäder för asylsökande och nyanlända inom kommunen?  

Hur tycker du att en strategi för att svaga grupper på bostadsmarknaden ska få bostad bör se 

ut? 

EBO och ABO 

På vilket sätt hjälper Botkyrka kommun till med bosättningen - beskriv ert arbete? 

Vilken roll tror du att bostaden och boendet har för individens chans att etablera sig i 

samhället? 

Vad tycker du om din roll och dina verktyg för att påverka situationen på bostadsmarknaden 

för asylsökande och nyanlända? 

Upplever du att det finns problem med ABO respektive EBO? 

EBO innebär ofta trångboddhet vilket kan vara dåligt för hälsan (enligt Boverkets rapport om 

EBO) och kan därav innebära problem under “integrationen” dvs ha negativ inverkan på 

etableringen i samhället för den nyanlända. Är detta något kommunen märker av? Vet ni hur 

många som är EBOs idag? 

Vilken påverkan har en stor mängd EBOs inom en kommun på individens etablering? 

Arbetar ni med segregations och integrationsfrågor? 

Finns det någon statistik på vem som ‘lyckas bäst’ av ABO och EBO inom kommunen?  

Hur arbetar Botkyrka kommun med att nå de som bor i EBO? Finns det strategier på lång 

sikt?  

Hur önskar ni att politiken (nationellt) skulle handla när det kommer till EBO? 

Tycker ni att det är lättare att jobba med bosättningsfrågor när nyanlända kommer på 

anvisning? Om så, varför? 

Hur hanterar ni dem som kommer via anvisning? Vilka strategier finns? 

Bostadspolitik 

Hur ser du på relationen kommun/län/stat? Vad kan förbättras? 

Hur önskar du att ett statligt stöd för nyproduktion av (billiga) bostäder skulle utformas? 
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Hur tycker du att ett sådant stöd borde utformas och se ut för att det skulle vara bra för 

Botkyrka?  

Om du fick lämna din roll som xxxx och istället vara Sveriges bostadsminister, vad skulle du 

göra då? 

INTERVJUGUIDE ANDRA ORGANISATIONER 
 

Om xxxx 

Hur skulle du beskriva dagens situation gällande asylsökandes och nyanländas 

boendesituation?  

Hur arbetar ni med frågan? Beskriv xxxx roll! 

Vilken bild har ni fått över “läget” från kommuner och andra aktörer?  

Vilka påtryckningsmedel kan xxxx använda för att stimulera bostadsbyggandet i 

kommunerna? 

Ser ni skillnader i hur kommunerna hanterar flyktingfrågan? Exempel tack! 

Vilken typ av planering behövs för att göra något åt den här akuta situationen? Vad kan 

tjänstepersoner göra?  

Vilka utmaningar kan du se med överföringen av strategier/politik mellan nivåerna 

stat/län/kommun? 

EBO 

Vad tycker du om EBO? 

Känner du igen dig i hur den nationella politiken och media beskriver situationen i 

kommuner som tagit emot många asylsökande/nyanlända? 

Finns det någon strategi (på lång sikt) vad man ska göra med de som bor i EBO? Eget boende 

=> egen bostad?? 

Vad kan göras för att stödja (socialt) de familjerna som tar emot EBO (/de som bor EBO)?  

Hur önskar du att politiken (nationellt) skulle handla när det kommer till EBO? 

Arbetar ni med segregation och integrationsfrågor? Strategier? Hur?  

Bostadspolitik 

Hur ser du/xxxx på relationen kommun/län/stat? Vad kan förbättras? Finns det brister? 

Hur tror du att ett statligt stöd för att skaffa bostad åt nyanlända (ex nyproduktion av billiga 

bostäder) skulle kunna utformas? 

Vad tycker du om begreppet ‘social housing’? Varför? Hur skulle du förespråka en lösning för 

utsatta på bostadsmarknaden? 
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Alternativt bostadsbidrag, på vilket sätt tror du människor gynnas/missgynnas av det? 

Vad är de största fördelarna/riskerna med att implementera tillfälliga lösningar?  

Hur samverkar regionen med staten i utformningen av bostadspolitiken? Finns det en 

kontaktyta?  

På vilket sätt anser du att intressekonflikter som uppstår med andra svaga grupper kan 

hanteras?  

Vad ser du som den största utmaningen när den kommer till den här frågan?  

Hur kan bostadsförsörjningen för asylsökande och nyanlända hanteras på en regional nivå? 
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