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Abstract 
 
 
 
 
The number of refugees worldwide has reached record levels in recent years. Sweden experienced a sharp 
increase of refugees in 2015 that lead to a shortage of accommodations. The study aims to explore how 
the Real Estate companies view different accommodation solutions for asylum seekers and new citizens 
and how they view factors related to the housing with an impact on economic integration. The study is 
qualitative and based on interviews with the Swedish Migration Agency, and representatives of municipal 
and private property companies.  

The result is that construction of new apartments is a challenge for many municipal housing companies 
and several actors view long-term demand of apartments as uncertain in areas where demand has 
increased due to immigration. Regarding existing stock there is a lack of economic incentives to set aside 
apartments particularly for asylum-seekers and new citizens. 

There is a resistance among several actors to invest in housing particularly for asylum-seekers or new 
citizens. The private Real Estate companies focused on community properties does not think that housin 
particularly for asylum-seekers or new citizens is included in their strategy. There are municipal actors 
that have chosen to invest in this kind of housing. For construction of housing for asylum-seekers or new 
citizens to be attractive for investors it is necessary in negotiations to achieve a relatively high rent and 
long contractual period. It is also necessary that the location and characteristics of the housing provide 
good chances of alternative use once the contract expires. 

Regarding factors with an impact on the possibilities of economic integration the actors involvement vary. 
In general the municipal housing companies takes great responsibility not only for providing housing but 
also for creating a good living environment and in some cases even employment 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Antalet flyktingar i världen har varit rekordhögt de senaste åren. Sverige upplevde en kraftig ökning av 
antalet asylsökande under 2015 vilket ledde till brist på boendeplatser. Studien syftar till att utforska hur 
fastighetsbolagen ser på olika boendelösningar för asylsökanden och nyanlända samt hur de ser på 
faktorer kopplade till boendet med påverkan på ekonomisk integration. Studien är kvalitativ och bygger 
på intervjuer med Migrationsverket samt olika representanter för kommunala och privata fastighetsbolag.  

Resultatet blev att nybyggnation av lägenheter är en utmaning för många kommunala bostadsbolag och 
flera aktörer ser långsiktiga efterfrågan på lägenheter som osäker på orter där efterfrågan ökat till följd av 
invandringen. Gällande befintligt bestånd saknas ekonomiska incitament att avsätta lägenheter särskilt till 
asylsökande och nyanlända.  

Det finns en ovilja bland flera aktörer att investera i särskilda boenden för asylsökanden och nyanlända. 
De privata fastighetsbolagen med inriktning mot samhällsfastigheter ser inte särskilda boenden för 
asylsökanden och nyanlända som något som ingår i deras strategi. Det finns dock kommunala aktörer som 
har valt att satsa på särskilda boenden. För att nybyggnation av boenden särskilt inriktade på 
asylsökanden eller nyanlända ska vara intressanta ur ett investeringsperspektiv krävs att man i 
hyresförhandlingen lyckas få en förhållandevis hög hyra och lång kontraktstid samt att boendets läge och 
utformning ger goda förutsättningar för alternativanvändning när hyreskontraktet löper ut.  

Vad gäller faktorer som påverkar möjligheterna till ekonomisk integration varierar aktörernas 
engagemang. Generellt tar de kommunala bostadsbolagen ett stort ansvar inte bara för att ordna tak över 
huvudet utan också för att skapa en god boendemiljö och i förekommande fall sysselsättning.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Enligt UNHCR finns det mer än 50 miljoner flyktingar i världen (UNHCR 2014). Senast 

antalet nådde dessa nivåer var under andra världskriget. I Sverige har antalet flyktingar ökat 

stadigt varje år sedan 2012 (Migrationsverket 2015a). Under 2015 uppgick antalet 

asylsökande till 162 877 personer, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med år 2014. 

Den stora ökningen av asylsökande har satt press på Migrationsverket inte minst gällande att 

anordna med boenden.  

Utöver det grundläggande behovet av tak över huvudet så har användarna av en lokal flera 

behov. För asylsökanden och nyanlända så kan ett väl genomtänkt boende exempelvis bidra 

till att främja hälsa och trygghet samt möjliggöra för aktiviteter med positiv effekt på 

användarnas välmående. En faktor med påverkan på mental hälsa är ekonomisk integration 

(Johansson Blight et al. 2006). Ekonomisk integration är också viktig från samhällets 

perspektiv. Sverige står inför en stor utmaning i och med en åldrande befolkning. En 

effektivare ekonomisk integration skulle ha en stor positiv effekt på den framtida 

försörjningsbördan (SCB 2014). Att lokaler som används för asylboende är lämpade för att 

underlätta ekonomisk integration är därför av stor betydelse för såväl individer som för 

samhället i stort.  

Flera av nuvarande boenden är lokaliserade på mindre orter (SVT 2015). Det har kritiserats i 

media för att begränsa möjligheterna för framtida arbete och integration för de boende. 

Forskning har dock visat att flera mindre orter historiskt har varit bra när det gäller ekonomisk 

integration (Ekberg & Ohlson 2010: Hedberg 2010). En möjlig förklaring är att det på mindre 

orter är enklare att bygga ett nätverk vilket ökar möjligheterna till arbete. 

Ansvaret för att få fram boenden ligger på staten genom Migrationsverket. Ofta används 

befintliga fastigheter som tidigare haft andra användningsområden. Möjligheterna för staten 

att bygga egna boenden är något som utretts men i dagsläget bedöms inte vara 

kostnadseffektivt (Statskontoret 2015).  

Även kommuners möjlighet att bygga asylboenden har utretts. Enligt en undersökning av 

undersökningsföretaget MIKLO (2015) ställer sig kommuner tveksamma till att själva bygga 

asylboenden då de anser att den ekonomiska risken är för hög. Kontrakten med 
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Migrationsverket är för korta vilket ihop med en tveksam alternativanvändning gör 

investeringen allt för kostsam. En del kommuner uttrycker också tveksamhet till att 

kommunen tar rollen som fastighetsägare. Bland privata aktörer är synen på risk liknande. 

Korta löptider ger en hög risk (Sörenson 2014). 

1.2 Problembeskrivning 

Med det rekordhöga antal asylsökanden som Sverige har idag är det av stor betydelse att finna 

snabba och kostnadseffektiva lösningar som ger en god boendemiljö och ger användarna goda 

förutsättningar till ekonomisk integration under och efter asyltiden. Statliga och kommunala 

asylboenden har inte bedömts vara kostnadseffektivt. Det är därför intressant att undersöka 

hur de kommunala bostadsbolagen ser på situationen idag och om man har man lyckats hitta 

kostnadseffektiva boendelösningar. Eftersom det funnits en motvillighet bland kommuner att 

själva bygga boenden särskilt för asylsökanden är det också intressant att undersöka de 

privata fastighetsbolagens roll och hur de ser på att investera i särskilda bostäder för 

asylsökande och nyanlända. 

Vad som är en kostnadseffektiv lösning för samhället bör inte bara bedömas utifrån kostnaden 

för boenden idag. En viktig aspekt för långsiktig kostnadseffektivitet i flyktingmottagandet är 

ekonomisk integration. Tidigare forskning inom detta område pekar på viktiga element för 

lyckad ekonomisk integration. Det saknas forskning på hur bostadsbolag värderar dessa 

element idag och hur man kan arbeta med detta i boendemiljön. 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att utforska situationen för fastighetsbolagen vad gäller att förse nyanlända 

och asylsökande med bostäder samt hur bolagen ser på olika lösningar från ett 

investeringsperspektiv. Studien omfattar också en undersökning av aktörernas roll gällande 

förutsättningar för ekonomisk integration kopplat till boendet. 

Syftesformuleringen har lett fram till följande frågeställningar: 

A. Vad har bolagen för villkor och förutsättningar gällande att upplåta lägenheter för 

asylsökande och nyanlända? 

B. Hur ser bolagen på specialanpassade boendelösningar för asylsökande och nyanlända 

som investering? 

C. Hur ser man på faktorer kopplade till boendet med påverkan på ekonomisk integration 

och är det något man arbetar med? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar på enskilda och kollektiva boendeformer för asylsökande; ABE och ABK. 

Även boende för ensamkommande barn och boende för nyanlända berörs. Studien berör inte 

tillfälliga anläggningsboenden, så kallade ABT, ankomstboenden eller boenden som den 

asylsökande ordnar själv, så kallat EBO. 

Ett flertal aktörer och myndigheter arbetar på olika sätt med boenden för asylsökanden eller 

nyanlända. Studien är avgränsad till att fokusera på fastighetsägarens roll och utöver 

Migrationsverket är de respondenter som har valts ut för studien därför allmännyttiga och 

privata fastighetsbolag. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 innehåller en introduktion till uppsatsämnet samt klargör forskningsproblemet och 

studiens syfte.    

Kapitel 2 presenterar grundläggande begrepp och teori. Boendeformer för asylsökande och 

nyanlända presenteras samt Migrationsverkets prognos över framtida efterfrågan. Kapitlet 

innehåller också investeringsteori och bakgrund till marknaden för bostadsfastigheter, 

samhällsfastigheter samt asylboenden.  

Kapitel 3 redogör för tidigare forskning som är relevant för studien. 

Kapitel 4 innehåller en beskrivning av de metoder som används samt en diskussion om 

studiens reliabilitet och validitet. 

Kapitel 5 innehåller resultatet från studien. 

Kapitel 6 innehåller en analys av empirin utifrån teorin och tidigare forskning samt 

presenterar slutsatsen av studien och ger förslag på vidare forskning. 

Därefter följer litteraturförteckning samt bilagor. 
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2 Bakgrund och teori 

2.1 Asylsökande och nyanlända 

Med asylsökande avses en person med utländskt medborgarskap som kommit till Sverige och 

ansökt om skydd men ännu inte fått slutlig prövning av Migrationsverket eller 

migrationsdomstolen (Migrationsverket 2014). Begreppet nyanländ avser en person som har 

beviljats permanent uppehållstillstånd och har fått en etableringsplan upprättat i samverkan 

med arbetsförmedlingen. Som nyanlända räknas också anhöriga till en sådan person. 

2.2 Boendeformer för asylsökanden 

Människor som söker asyl i Sverige kan välja att antingen ordna med eget boende eller att 

vända sig till Migrationsverket för att få ett boende tilldelat. Migrationsverket har då ansvar 

att ordna med boende. Den asylsökande har då ingen rätt att välja boende utan blir tilldelad en 

plats (Migrationsverket 2015c). De olika typer av boenden som erbjuds från dess att en 

asylsökande anländer till dess att de får permanent uppehållstillstånd illustreras i figur 1.  

 

Figur 1 Olika typer av boenden under asylprocessen 

Först kommer den asylsökande till ett ankomstboende. Det är ett kortsiktigt boende under 

tiden som asylansökan registreras vilket är en process som tar mellan en till sju dagar. När 

ärendet har registrerats erbjuds den asylsökande en plats på ett asylboende. Boendet kan 
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drivas av antingen Migrationsverket eller en privat operatör. För närvarande drivs de flesta 

boenden av Migrationsverket.  

Asylboenden som erbjuds genom Migrationsverket kan delas upp i följande tre typer 

(Statskontoret 2015):  

 ABE 

Boendeformen innebär en plats i en lägenhet med självhushåll som Migrationsverket 

hyr omöblerad genom ett lokalt hyresavtal med antingen allmännyttan eller en privat 

aktör. 

 ABK 

En kollektiv boendeform med möjlighet till självhushåll. Lokalerna har vanligtvis haft 

en tidigare användning som vandrarhem, studentboende, äldreboende eller liknande. 

 ABT 

Tillfälliga boenden som upphandlas av Migrationsverket när ordinarie platser inte 

räcker till. Inget självhushåll. 

Andelen tillfälliga boenden har kraftigt ökat. Detta på grund utav den rådande flyktingkrisen. 

Under hösten 2015 var bristen på boenden så allvarlig att Migrationsverket meddelade att 

asylsökanden inte längre var garanterade boende (Migrationsverket 2015b). Myndigheten 

arbetar kontinuerligt för att skapa nya boenden genom att skapa fler platser på existerande 

boenden, öppna nya boenden och att utnyttja kommunala evakueringslokaler. Att bygga 

boenden i statlig regi är dock inte aktuellt då det inte bedömts vara kostnadseffektivt 

(Statskontoret 2015). Bland de alternativ som har utretts som statliga alternativ är nybyggda 

asylboenden, modulbyggnader, baracker samt ombyggnation av befintliga fastigheter i olika 

lägen (Statskontoret 2015). Det alternativ som gav den lägsta kostnaden oavsett läge var 

ombyggnation medan det dyraste var nybyggnation. 

När en boende har fått besked om ett avslag eller ett beviljat permanent uppehållstillstånd är 

det dags att lämna boendet. De som har fått avslag skall återvända till sitt hemland. De som 

har fått ett permanent uppehållstillstånd och är mellan 20 till 64 år gamla eller 18 till 19 år och 

saknar föräldrar med uppehållstillstånd omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända. Det innebär att arbetsförmedlingen har ett etableringsansvar och därmed 

ansvar för bosättning. Personer som vill ha hjälp med att hitta bostad blir hänvisade till en 

bostad i en kommun som arbetsförmedlingen har en överenskommelse om flyktingmottagning 

med (Arbetsförmedlingen u.å). Planeringen av bosättningen ska ske utifrån individens 
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yrkeserfarenhet och bakgrund. Det anvisade boendet bör finnas i en kommun där 

arbetsmarknaden är god eller där det finns tillgång till arbete inom pendlingsavstånd. 

2.3 Viktiga offentliga aktörer i mottagandet av asylsökande och nyanlända 

Ett flertal aktörer är inblandade i mottagandet av asylsökande och nyanlända. 

Ansvarsområdena skiljer men de har alla i någon mån en påverkan på boendesituationen. 

 Staten 

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för Sveriges asyl- och 

flyktingmottagande. Det ekonomiska ansvaret för kommunens insatser sträcker sig 3,5 

år efter att den nyanlände fått uppehållstillstånd och bosatt sig i kommunen (SKL 

2015). 

 Migrationsverket 

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att registrera de asylsökande och 

utreda deras ansökan om asyl. Migrationsverket ansvarar också för att ordna 

förnödenheter och boende för de som inte väljer att göra detta på egen hand 

(Länsstyrelsen u.å.). 

 Kommunerna 

Kommunerna ansvarar för boende och omsorg av ensamkommande barn som anvisats 

kommunen av Migrationsverket. De har också skyldighet att ordna plats i förskola och 

skola för samtliga barn som placerats i kommunen. För de som beviljats 

uppehållstillstånd ansvarar kommunen för att ordna med boende till de som anvisats 

kommunen av Migrationsverket eller arbetsförmedlingen. Kommunen ansvarar också 

för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt vid behov praktisk hjälp i samband 

med bosättningen samt försörjningsstöd (SKL 2015). 

 Landstingen 

Landstingen ansvarar för att de asylsökande ska få genomgå en hälsoundersökning. De 

ansvarar också för att förse vuxna asylsökande med akut vård och tandvård som inte 

kan anstå. Minderåriga asylsökande ska få tillgång till vård och tandvård utan 

begränsningar. Nyanlända med uppehållstillstånd har rätt till en hälsoundersökning om 

de inte redan har fått en under asyltiden. Landstingen ansvarar också för intyg om 

prestationsförmåga på uppdrag av arbetsförmedlingen (SKL 2015). 
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 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna samordnar länets kommuner, landsting, berörda myndigheter och 

frivilligorganisationer kring mottagning av asylsökande och har möjlighet att stötta 

kommuner och landsting i behov av resurser. De tecknar också avtal med kommuner 

om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn. 

Länsstyrelserna rapporterar också om situationen i länet till nationell nivå 

(Länsstyrelsen u.å.). 

 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har ansvar att ordna med sysselsättning och bosättning för de som 

omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Lagen omfattar de nyanlända som har fått uppehållstillstånd och är mellan 20-64 år 

samt de mellan 18-19 år som inte har sina föräldrar i Sverige. Arbetsförmedlingen 

ansvarar för att föra ett etableringssamtal med individerna och upprätta en 

etableringsplan som bland annat innehåller svenska för invandrare, 

samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter (Arbetsförmedlingen u.å.). 

Bosättning är en central del av etableringsinsatserna och Arbetsförmedlingen anvisar 

de nyanlända en kommun med vilken de har en överenskommelse om 

flyktingmottagning. 

Det finns ytterligare myndigheter som är involverade i mottagandet. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har en samordnande roll och stöttar Migrationsverket 

inom logistik, koordinering och projektledning (MSB 2015). De har också lånat ut material 

och stöttat med lösningar för boenden, bland annat tältboende. Även fortifikationsverket har 

tillsammans med MSB stöttat Migrationsverket i att anordna tillfälliga boendelösningar 

(Fortifikationsverket u.å.). 

2.4 Framtida efterfrågan på asylboenden 

Prognosen för antalet asylsökanden inom den närmsta framtiden är enligt Migrationsverket 

(2016) mycket osäker då den till stor del beror på politiska beslut i omvärlden. Den faktor 

som enligt myndigheten har störst betydelse är gränskontrollerna längs Schengens yttre gräns 

mellan Grekland och Turkiet. Migrationsverket har därför räknat med tre olika scenarion i sin 

prognos. Alla scenarion utgår från att EU och dess medlemsländer kommer att vidta åtgärder 

för att minska antalet människor på flykt via östra medelhavsrutten. Beroende på yttre 

faktorer beräknas antalet asylsökanden år 2016 uppgå till mellan 70 000 till 140 000 personer.  
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Figur 2. Illustration baserad på Migrationsvekets  5-års prognos över antal asylsökande (Migrationsverket 

2016) 

Regeringen har beslutat att man ska planera för 70 000 personer1, vilket är i enlighet med det 

lägsta antalet sökanden enligt prognosen. Det finns enligt Migrationsverket en stor risk för att 

en kris likt den hösten 2015 kan komma att uppstå igen redan hösten 2016.  Under hösten 

2015 lyckades man fördubbla antalet boendeplatser under loppet av några månader. Detta 

skedde framförallt genom att kommuner öppnade tillfälliga evakueringsplatser i 

gymnastiksalar och liknande byggnader. Det är ännu oklart vad kostnaderna för dessa har 

varit men det bedöms vara betydligt högre än kostnaden för avtalade ABT-boenden. Det finns 

också brister rörande kvalitén. Ca 27 000 av de 104 000 belagda platser som fanns vid 

ingången av 2016 anses så pass undermåliga att de behöver ersättas under första halvåret 

2016. Samtidigt behöver totala antalet platser utökas. Under 2015 tog man i anspråk de 

anläggningar där de var möjligt. På grund av detta är marginalerna för samhället att hantera en 

ökning av antalet asylsökande under 2016 sämre än vad de var 2015.  

En majoritet av de boenden som är belagda vid ingången av 2016 är tillfälliga boenden. 

Evakueringsboenden och korridorsboenden utgör en mycket liten andel. Vanliga boenden i 

lägenhet utgör mindre än 40 000 av samtliga platser. Detta trots att det är den boendeform 

som Migrationsverket anser ge bäst förutsättningar för integration och också är den mest 

kostnadseffektiva lösningen.  Antalet boendeplatser i ABE-boenden beräknas inte förändras 

nämnvärt under 2016 och 2017. 
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Det stora antalet asylsökanden leder inte till en ökad efterfrågan på både bostäder och 

samhällsservice så som t ex skolor. En majoritet av de som sedan beviljas uppehållstillstånd 

väljer att på egen hand bosätta sig i en kommun utan anvisning. Det finns dock de nyanlända 

som anmäler intresse för att få en bosättning anvisad. 10 000 anvisningar gjordes under 2015. 

Det är långt under behovet som beräknades till 23 100 stycken. Bristen på bostäder leder idag 

till att allt fler som beviljats uppehållstillstånd blir kvar i anläggningsboenden.  

2.5 Förhållandet mellan migration och efterfrågan på övriga fastighetstyper 

Flyktingmottagandet bidrar till en ökad befolkningsmängd som kortsiktigt har en positiv 

påverkan på svenskt BNP (Swedbank 2015). Befolkningsökningen som är att vänta de 

närmaste åren innebär en ökad hushållskonsumtion, högre offentlig konsumtion och högre 

investeringar i bland annat fastigheter. På längre sikt är det svårare att förutse de ekonomiska 

effekterna då det beror på hur pass väl integrationen på arbetsmarknaden kommer att fungera.  

Den stora befolkningstillväxten ger upphov till ett ökat behov av bostäder. När nyanlända 

kommunplaceras genom arbetsförmedlingen är det av stor vikt ur integrationssynpunkt att de 

aktuella kommunerna har goda förutsättningar för tillväxt, utveckling och välfärd (Boverket 

2015). I dessa kommuner är det dock ofta brist på bostäder. En annan aspekt när nyanlända 

ska kommunplaceras är att de själva i högre grad är villiga att acceptera ett boende om det 

ligger i närheten av den kommun där de har bott i väntan på asyl. För att detta ska vara 

möjligt krävs att det finns tillgång till bostäder i kommunen. På sikt behövs fler lägenheter 

men för att kunna möta behovet kortsiktigt så krävs snabba lösningar där en strategi till 

exempel är att använda sig av modulbostäder i dessa områden. 

En stor del av migrationen förutses utgöras av ensamkommande flyktingbarn. Det stora 

antalet unga påverkar demografin och genererar en hög efterfrågan på samhällsfastigheter.2 

Det kommer att krävas investeringar inom till exempel skola, barnomsorg och sjukvård 

(Swedbank 2015). Vart behovet av samhällsfastigheter uppstår beror på vart de nyanlända 

kommer att bosätta sig. För att möta behovet behövs nya samhällsfastigheter. En lösning för 

att lyckas möta behovet kan vara att se över okonventionella lösningar såsom moduler, 

internetundervisning och multifunktionella byggnader som kan användas fler timmar på 

dygnet.3  

                                                        
2 Seminarium Samhällsfastigheter 2016-02-25 
3 Seminarium Samhällsfastigheter 2016-02-25 
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2.6 Beslutsfattande vid investering samt värdebegrepp 

En vedertagen metod för att bedöma lönsamheten i en investering är nuvärdesmetoden (Berk 

& DeMarzo 2011). Enligt metoden diskonteras framtida kassaflöden till ett nuvärde. Vid flera 

investeringsalternativ väljs sedan det eller de alternativen med högst nuvärde.  Nettonuvärdet 

definieras som skillnaden mellan nuvärdet av intäkterna investeringen ger och kostnaderna 

den ger upphov till. På en normal marknad med konkurrens och utan möjligheter till arbitrage 

kommer nettonuvärdet att vara 0 för både köpare och säljare (Berk och DeMarzo 2011). 

Fastighetsmarknaden skiljer sig från marknaden för börsnoterade värdepapper på så sätt att 

den inte är lika effektiv (Geltner och Miller 2014). Det beror på att marknaden inte är lika 

likvid och transparensen är lägre eftersom information inte är lika tillgänglig. Eftersom 

marknaden inte är transparent kan nettonuvärdet vara positivt för båda parter vid en 

transaktion. Den situationen uppstår vanligen då säljaren värderar fastigheten lägre än 

köparen och parterna i förhandlingen enas om en köpeskilling högre än säljarens värdering 

men lägre än köparens.  

Det är av betydelse att skilja på de olika värdebegrepp som existerar. svenska definitionen på 

begreppet marknadsvärde lyder: 

”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på 

en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 

tvång” (Persson 2011, s. 277) 

Ett annat vanligt värdebegrepp är avkastningsvärde. Persson (2011, s. 278) definierar det 

enligt följande: 

”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjektet” 

Marknadsvärdet avser således det förväntade försäljningspriset medan avkastningsvärdet är 

det långsiktiga värdet för en specifik investerare om denna behåller fastigheten.  

Båda värdebegreppen har betydelse för en investerare.  Eftersom huvudregeln är att maximera 

nettonuvärdet bör en rationell investerare välja att sälja en tillgång då dennes 

avkastningsvärde är lägre än marknadsvärdet och vice versa. En köpare och en säljare möts på 

så sätt inom ett område som överstiger säljarens avkastningsvärde men understiger köparens 

avkastningsvärde.  
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2.7 Värderingsmetodik 

Metoden med störst acceptans inom professionella och akademiska kretsar är 

diskonteringsmetoden (Geltner & Miller 2014). Enligt metoden så diskonteras framtida 

uppskattade kassaflöden under kalkylperioden med en kalkylränta till ett nuvärde. Restvärdet 

efter kalkylperiodens slut beräknas genom att evighetskapitalisering av ett normaliserat 

driftnetto och diskonteras sedan även den med kalkylräntan. Nuvärdet av restvärdet summeras 

med nuvärdet av kassaflödet för kalkylperioden för att erhålla ett uppskattat marknadsvärde. 

Den matematiska formeln för metoden illustreras på följande sätt: 

𝑉 =  ∑
𝑁𝑂𝐼𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
+

𝑆𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑛=1

          𝑑ä𝑟 𝑆𝑛 =  
𝑁𝑂𝐼𝑛+1

𝑖𝑛
 

där: 

NOIn = Driftnetto år n 

Sn = Restvärde vid kalkylperiodens slut 

r = Kalkylräntan 

i = Direktavkastningen 

Driftnettot är det överskott som står till förfogande för förräntning av totalt fastighetskapital 

sedan utbetalningar för drift och underhålldragits från bruttoinbetalningarna (Nordlund & 

Lundström 2012). Kalkylperioden vid fastighetsvärdering är vanligen 5 eller 10 år. Vid långa 

hyresavtal är det inte ovanligt att räkna med en längre kalkylperiod. En typ av fastigheter som 

ofta har långa hyresavtal är samhällsfastigheter.  

Kalkylräntan speglar de avkastningskrav som investeraren har och består utav den riskfria 

räntan samt en riskpremie som motsvarar den extra avkastning som investeraren förväntar sig 

att få som kompensation för den risk som förknippas med investeringen (Berk & DeMarzo 

2011). I direktavkastningen som används för att beräkna restvärdet har tillägg eller avdrag 

gjorts för driftnettots utveckling. Direktavkastning kan också beräknas på hela investeringen 

och är ett begrepp som kan delas in i underkategorier med olika definitioner. Initial 

direktavkastning beräknas genom att faktiskt utgående driftnetto divideras med fastighetens 

förvärvspris. Ekvivalent direktavkastning baseras istället på ett normaliserat driftnetto 

dividerat med förvärvspriset (Nordlund & Lundström 2011). Med normaliserat driftnetto 

avses ett driftnetto som är långsiktigt hållbart i förvaltningen, det vill säga att det faktiska 

driftnettot har korrigerats med nuvärdet av kortsiktiga, icke-normala förhållanden såsom till 

exempel över- eller underhyror eller en hög- eller låg initial vakans. 
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Både marknadsvärdet och det individuella avkastningsvärdet kan uppskattas med hjälp av 

kassaflödesmetoden (Geltner & Miller 2014). Skillnaden ligger i att kalkylen vid en 

marknadsvärdesbedömning baseras på marknadsmässiga antaganden medan det i det andra 

fallet är den individuella investerarens förutsättningar och antaganden som ligger till grund 

för kalkylen. 

2.8 Bostadsfastigheter som investering 

Det låga ränteläget har lett till att fastigheter under de senaste åren har blivit ett allt populärare 

tillgångsslag bland investerare då avkastningen på alternativinvesteringar så som 

statsobligationer är mycket låg. Det fastighetssegment som har gett bäst avkastning sett över 

de senaste 25 åren är bostadsfastigheter (Lindqvist 2016). Den goda avkastningen beror på en 

god hyresutveckling i kombination med sjunkande direktavkastningskrav.  

Marknaden för bostadsfastigheter domineras av institutionellt ägda fastighetsbolag. Det som 

attraherar de institutionella investerarna är stabiliteten i kassaflödena. Byggnationen har varit 

låg i förhållande till befolkningstillväxten och det råder bostadsbrist i flera delar av landet. 

Det leder till nästintill obefintliga vakanser.  Hyresutvecklingen har varit stabil då den inte är 

indexerad mot inflationen som många kommersiella avtal utan förhandlas fram och därför 

påverkas mer utav fastighetsägarens kostnader. 

Ytterligare en aspekt vilken minskar risken i kassaflödet är att hyran är reglerad och bygger 

på bostadens bruksvärde. Med bruksvärde avses bostadens praktiska värde ur hyresgästens 

synvinkel (Hyresnämnden 2015).  Egenskaper som påverkar hyran är till exempel bostadens 

storlek, modernitetsgrad och läge i huset. Hyresregleringen minskar risken eftersom 

brukshyran i det befintliga beståndet i städerna är lägre än den potentiella marknadshyran.  

2.9 Samhällsfastigheter som investering  

Samhällsfastigheter i form av äldreboenden, vårdcentraler, skolor med flera har varit ett 

populärt segment de senaste åren. Det är en typ av fastigheter som har gått ifrån att ses som 

illikvida, riskfyllda investeringar med förhållandevis låga marknadsvärden till att betraktas 

som en attraktiv investering för en växande grupp investerare (Ekberg 2012).  

Den första definitionen på begreppet samhällsfastigheter introducerades år 2014. Enligt 

definitionen följer att en samhällsfastighet är en “fastighet som brukas till övervägande del av 

skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom 
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inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter” (Fastighetsnytt, 2014). 

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.  

Samhällsfastigheter kännetecknas ofta av långa löptider på hyreskontrakten. Kontrakten kan 

löpa upp emot 25 år. Detta gör att driftnettot är mindre volatilt än för kommersiella lokaler. 

Det är inte ovanligt att en samhällsfastighet har en enda hyresgäst. Kassaflödet under 

kontraktstiden betraktas ändå som mycket säkert, särskilt i de fall då hyresgästen utgörs av 

stat eller kommun. De långa löptiderna i kombination med säkra kassaflöden har gett upphov 

till att investeringar i vissa typer av samhällsfastigheter, så som äldreboenden, ibland jämförs 

med investeringar i obligationer (Laurén och Alexandrie 2014).  I en tid med låg avkastning 

på alternativinvesteringar så som obligationer så har samhällsfastigheter blivit en allt mer 

attraktiv investering för de aktörer som söker långsiktiga investeringar med förhållandevis låg 

risk. Aktörer som investerat i samhällsfastigheter är därför ofta institutioner samt privata och 

börsnoterade fastighetsbolag som ägs av pensionsfonder (Newsec 2015). 

Hyresförhållandet för samhällsfastigheter skiljer sig ifrån andra fastighetstyper. I teorin 

tillämpas marknadshyra, precis som för kommersiella lokaler. Marknadshyra innebär att 

hyran sätts utifrån vad marknaden kan förväntas betala för lokalen på den öppna marknaden. I 

praktiken skiljer sig dock hyressättningen för samhällsfastigheter. Det är inte nyttjaren av 

tjänsten som står för hyran utan staten eller kommunen. Hyresgästens betalningsförmåga 

beror på de medel de har tillgång till i enlighet med politiska beslut. 

I takt med att samhällsfastigheter har blivit allt mer populära så har direktavkastningen 

pressats och spridningen i direktavkastningskrav minskat. 4  Detta har lett till att en del 

fastighetsbolag har börjat investera i andra länder där de uppskattar att de kan göra mer 

lönsamma affärer. I jakten på avkastning finns också möjligheten att intresset för att investera 

i nya typer av samhällsfastigheter, så som asylboenden, kan tänkas öka.  

2.10 Asylboenden som investering 

Idag finns en stor efterfrågan på boenden till asylsökande. Som investering så skiljer sig olika 

typer av boenden för asylsökanden från varandra beroende på utformning och 

kontraktsförhållanden. I ABE-boenden bor de asylsökande i vanliga lägenheter. Hyran 

baseras på bruksvärdet men med ett mindre tillägg för ökat slitage och vattenförbrukning. 

Eftersom det enbart är enskilda lägenheter som hyrs ut för asylsökande så är fastigheten i sin 

                                                        
4 Seminarium Samhällsfastigheter 2016-02-25 



 20 

helhet att betrakta som ett vanligt lägenhetshyreshus. ABK- eller ABT-boenden är mer 

specialanpassade i sin utformning och hyrs ut till marknadshyra. Eftersom hyran direkt eller 

indirekt finansieras av skattemedel kan dessa boendeformer jämföras med 

samhällsfastigheter. Det finns dock många aspekter som skiljer asylboenden som investering 

från andra samhällsfastigheter gällande risk. Något som kännetecknar samhällsfastigheter som 

investering är de långa löptider på hyreskontrakten som leder till en lägre risk. Löptiderna för 

asylboenden är betydligt kortare. De kan vara så korta som 3-5 månader (Sörenson 2014) att 

jämföra med löptiden på till exempel ett äldreboende som kan ligga på uppemot 25 år. 

Eftersom restvärdesrisken, kassaflödet vid löptidens slut, betraktas som en av de största 

riskerna för samhällsfastigheter så får en kort löptid en stor påverkan på risken kopplad till 

fastigheten (Laurén och Alexandrie 2014).  

Ytterligare en faktor som påverkar restvärdet är fastighetens alternativanvändning. Möjliga 

alternativanvändningar beror på typen av asylboende samt fastighetens läge. Ett boende 

utformat som lägenheter går att nyttja som någon form av särskilt boende eller som vanliga 

bostadslägenheter utan att det krävs någon större ombyggnation. Ett korridorsboende kan 

möjligen konverteras till studentbostäder eller ett kontorshotell. Gemensamt för alla 

utformningar är att läget har en stor betydelse. För att en alternativanvändning som bostäder 

ska vara aktuell måste det finnas en efterfrågan på bostäder där fastigheten är lokaliserad.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Ekonomisk integration 

Vad som innefattas av begreppet integration kan diskuteras. En smal definition är att det 

innefattar det sociala införlivandet baserat på variabler som arbete, bostad och utbildning 

(Fog-Olwig 2011). Kuhlman (1991, s. 16) definierar flyktingars ekonomiska integration 

genom följande aspekter: 

1. Tillräckligt deltagande i ekonomin 

2. En inkomst som medger en acceptabel levnadsstandard 

3. Jämfört med inrikes födda, lika tillgång till varor och tjänster där tillgång inte avgörs 

av inkomstnivå 

4. Påverkan av migrationen på socioekonomiska kategorier bland inrikes födda, relaterat 

till kriterierna 1-3, har inte försämrats. 

Ekonomisk integration har stor betydelse för såväl individ som samhälle. För individen har 

det betydelse för ekonomin och för självbilden. Sverige står inför stora utmaningar i framtiden 

i och med en åldrande befolkning. Effekten blir att den arbetande befolkningen kommer att 

behöva försörja allt fler om det inte går att öka andelen arbetande (Hellsing & Wilén 2012). 

Om förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda skulle närma sig den för inrikes födda skulle det få 

en stor effekt på den framtida försörjningsbördan. 

En rapport av statistiska centralbyrån (SCB 2014) visar att förvärvsfrekvensen bland 

utrikesfödda som invandrade under senare delen av 1990-talet var relativt låg under de första 

åren i Sverige. Det förklaras av att en majoritet studerade. Med tiden har förvärvsfrekvensen 

ökat. Det är dock stora variationer mellan grupper. Grupperna med betydligt lägre 

förvärvsfrekvens än de övriga är de som invandrat som flyktingar eller som 

anhöriginvandrare. En faktor med positiv påverkan på förvärvsfrekvensen är utbildning (SCB 

2013). Hög utbildning leder generellt till en högre förvärvsfrekvens.  

3.2 Ekonomisk integration i förhållande till mental hälsa 

I sin forskning kring integration och boende hävdar Phillips (2006) att för att på sikt kunna 

uppnå en framgångsrik integration är det mycket viktigt att identifiera de behov som 

flyktingar har i förhållande till sitt boende. Det basala behovet av tak över huvudet måste 
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breddas för att inkludera ett paket med stöd för att underlätta för individer att övergå till 

permanenta boenden. Respondenterna i Phillips intervjuer trycker på betydelsen av att 

inkludera slutanvändarna vid utveckling av nya boendestrategier för flyktingar. Ser man till 

de behov som asylsökande har i Sverige är hälsa en viktig aspekt. Asylsökande i Sverige lider 

av stora hälsoproblem (Eriksson-Sjöö et al. 2012). En majoritet lider av sömnsvårigheter och 

41% möter kriterierna för klinisk sömnlöshet. En stor majoritet lider av oro och många känner 

sig ensamma och isolerade. De upplever svårigheter i att få tillgång till sjukvård, tandvård 

samt aktiviteter relaterade till sport, kultur och religion. 

Forskning visar att ekonomisk integration är en viktig faktor för flyktingars hälsa. Beiser och 

Hou (2001) fann att arbetslöshet är en av de största orsakerna till stress för asiatiska flyktingar 

och invandrare i Kanada. I Sverige har man identifierat en korrelation mellan arbetslöshet och 

dålig mental hälsa bland flyktingar (Johansson Blight et al. 2006). Studien indikerar att arbete 

är en viktig faktor för välmående bland flyktingar. 

3.3 Boendets betydelse för ekonomisk integration 

Bengtsson et al. (2007) lyfter fram betydelsen av det sociala medborgarskapet. För att 

människor ska bli betraktade som medborgare ur alla aspekter av sig själva och andra så 

behöver de tillgång till fundamentala resurser som är viktiga i det samhälle de lever i. Därför 

är sociala rättigheter nödvändigt för en framgångsrik integration. Sett i förhållande till boende 

så innebär detta att boendet bör ge förutsättningar för en balanserad miljö som gynnar 

gemenskap. En möjlig strategi för att uppnå detta är att nyttja existerande infrastruktur och 

sträva efter att skapa socialt blandade områden. Genom att sprida flyktingar över landet så 

uppmuntras ett överlappande socialt kapital över sociala och etniska gränser (Bengtsson et al. 

2007). 

Läget för ett asylboende har effekt på den ekonomiska integrationen. Det finns studier som 

visar på lägets påverkan på sysselsättning. Ekberg och Ohlson (2000) fann att det var stora 

skillnader i arbetslöshet bland flyktingar då man jämförde olika regioner. Arbetslösheten 

varierade mellan 10 % till 80 % mellan olika kommuner. Kommunerna med lägst arbetslöshet 

var ofta lite mindre kommuner på landsbygden.  Hedberg (2010) fann ett liknande resultat vid 

studier av statistik från 1998-2007. Den ekonomiska integrationen var bättre bland invandrare 

på landsbygden. Orter med mindre än 3000 invånare hade lägst arbetslöshet bland invandrare. 

Sjögren och Zenou (2007) presenterar en möjlig förklaring till varför små orter har en bättre 

ekonomisk integration. På en mindre ort är kommunikationen mellan kommun, individer och 
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näringslivet ofta mer integrerad vilket kan vara fördelaktigt för en ekonomisk integration av 

nyanlända. En liknande förklaring presenteras av Hedberg (2010) som föreslår att det är 

lättare att bygga upp ett nätverk på landsbygden. Den här idén stöttas av Forsell (2009) som 

använt kvalitativ forskning för att jämföra den lilla orten Ljusdal med staden Gävle. Forsell 

fann fler sociala och kulturella kontakter bland flyktingar på den mindre orten. Viktiga 

aspekter enligt Forsell är dagliga sociala mötesplatser på den lilla orten som får stor betydelse 

för möjligheten till att bygga upp ett kontaktnät. Ett exempel på sådana är religiösa 

mötesplatser. Detta indikerar att om tillgången på dagliga sociala mötesplatser begränsas av 

till exempel ett ensligt mikroläge kan det ha en negativ påverkan på den ekonomiska 

integrationen. 
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4 Metod 

4.1 Metod 

Studien är kvalitativ och data har samlats in genom besöksintervjuer och telefonintervjuer 

med olika aktörer. Respondenterna består utav Migrationsverket samt representanter för 

allmännyttiga och privata fastighetsbolag. Intervjuerna är semistrukturerade och baseras på 

förutbestämda frågor med anknytning till studiens frågeställningar. Frågorna har också 

anpassats utifrån varje aktör beroende på hur deras roll relaterar till ämnet. Respondenternas 

svar har dock tillåtits att påverka intervjuns utveckling så att nya frågor som uppstått har 

kunnat diskuteras.  

Det insamlade materialet har analyserats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. De 

uppgifter som har erhållits från två specialanpassade boendeprojekt, modulhus respektive 

attefallshus, har har legat till grund för de kalkyler som presenteras i bilaga 2 och 3 där 

avkastningen på investeringarna har uppskattats. 

4.2 Validitet 

Med validitet avses om resultatet är relevant i förhållande till forskningsfrågan (Saunders et al 

2009). Vid kvalitativ forskning är validiteten beroende av den tillgång forskaren får till 

respondenternas kunskap och erfarenhet. Validiteten i studien bedöms vara god då 

semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till klargöranden av frågor, följdfrågor samt att 

diskutera frågeställningar utifrån olika vinklar.  

4.3 Reliabilitet & Bias 

Reliabilitet syftar på sannolikheten att andra studier skulle leda till liknande resultat (Saunders 

et al 2009). Bristen på standardisering i semistrukturerade intervjuer kan leda till en lägre 

grad av reliabilitet. Reliabiliteten är också relaterad till flera typer av bias. Intervjuare bias 

uppstår när respondentens respons påverkas av tonen eller det icke-verbala beteendet hos den 

som utför intervjun. Bias kan också uppstå i tolkningen av respondentens svar eller om 

respondenten inte är tillförlitlig.  

För att åstadkomma en relativt hög grad av reliabilitet och minimera bias så har intervjuerna 

utförts med aspekter som tonfall och beteende i åtanke så att risken för bias minimeras. 

Respondenter väljs ut med omsorg så att de är inflytelserika aktörer på marknaden samt har 
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gedigen erfarenhet och kunskap. För att undvika att respondenten feltolkas så har samtliga 

intervjuer spelats in och transkriberas.  

Trotts att studien utförs på ett sätt som syftar till att öka graden av reliabilitet så är studiens 

frågeställning och syfte av en sådan art att en hög reliabilitet är svår att åstadkomma 

(Marshall and Rossman 1999). Studiens resultat reflekterar verkligheten vid den tidpunkt då 

data samlades in. Då verkligheten är föränderlig och omständigheterna komplexa kan studier 

utförda vid en annan tidpunkt komma fram till ett annat resultat. Ny information och politiska 

beslut kan snabbt förändra aktörers syn på segmentet. 

4.5 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet avses om resultatet kan appliceras även i andra forskningssammanhang 

(Saunders et al 2009, 158). En kvalitativ studie av den här typen är ofta otillräcklig för att 

göra generaliseringar för en hel population. Då det är möjligt att relatera resultatet från en 

kvalitativ studie till existerande teori får dock studien en bredare teoretisk signifikans 

(Marshall & Rossman 1999). Delar av studien bör därför kunna appliceras även i andra 

sammanhang. 

4.4 Presentation av respondenter 

4.4.1 Besöksintervjuer 

Claes Fritsch  

Claes Fritsch ansvarar som förhandlare på Migrationsverkets avdelning för verksamhetsstöd. 

Han arbetar med Migrationsverkets upphandlingar av anläggningsboenden för asylsökanden, 

ABK och ABT. Migrationsverket ansvarar för att anordna med boende åt de asylsökande som 

inte ordnar eget boende. 

Örjan Johansson 

Örjan Johansson är chef över förvaltning och projekt på Fastighets AB Stenvalvet. Örjan har 

arbetat på Stenvalvet sedan bolaget bildades 2010 under namnet Lönnbacken Fastigheter AB. 

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom agande, förvaltning och utveckling av 

samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett sammanlagt marknadsvärde om 7 700 

miljoner kronor. Stenvalvet har lokalhyresavtal med tre stycken kommuner om boenden för 

ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. 
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Hemlig källa 

Respondenten arbetar på ett fastighetsbolag inriktat på bostäder och samhällsfastigheter. De 

har avtal med ett antal kommuner om boenden för asylsökande där den största delen består av 

boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

4.4.2 Telefonintervjuer 

Anna Heide 

Anna Heide är CSR chef på MKB Fastighets AB. MKB är ett av Sveriges största 

allmännyttiga fastighetsbolag.  Bolaget arbetar med att stärka Malmös utveckling och 

attraktionskraft genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. 

Målsättningen är att skapa bra bostäder till rimliga priser och socialt fungerande 

boendemiljöer. Anna Heide arbetar för närvarande med ett treårigt utvecklingsprojekt som 

drivs av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, vilket syftar till att undersöka hur 

allmännyttan kan bidra ytterligare till att ordna boende för nyanlända och skapa en långsiktigt 

hållbar integration. 

Nicke Wainebro 

Nicke Wainebro är VD och teknisk chef på det kommunala bostadsbolaget AB Hultsfreds 

Bostäder. Bolaget äger och förvaltar närmre 1700 lägenheter varav flera upplåts till nyanlända 

samt till asylsökande genom Migrationsverket. 

Karl-Olov Rydå 

Karl-Olov Rydå är Marknadschef och Vice VD på det allmännyttiga bostadsbolaget 

AllboHus Fastighets AB där han arbetat i flera år. Bolaget har ca 1900 lägenheter och 

200 lokaler runt om i Alvesta kommun. Ungefär 100 st lägenheter hyrs ut till 

asylsökande genom Migrationsverket och ett antal lägenheter hyrs ut till nyanlända. 

Bolaget har också två stycken lokaler för ensamkommande flyktingbarn med totalt ca 40 

platser. 
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Sven-Åke Lindberg 

Sven-Åke Lindberg är VD på det allmännyttiga bostadsbolaget Västervik Bostads AB 

sedan 15 år tillbaka. Bolaget hyr ut lägenheter till nyanlända genom kommunen och har 

även ett före detta elevhem som har konverterats till boende för asylsökande. Bolaget 

har också låtit bygga modulbostäder som hyrs ut till asylsökande genom 

Migrationsverket. Projektet är omtalat som ”Västerviksmodellen”. 

Christian Olsson 

Christian Olsson arbetar som VD-stöd på det kommunala bostadsbolaget 

Östersundshem AB. Bostadsbolaget har 5200 lägenheter varav en del upplåts till 

nyanlända. Företaget har också handlat upp attefallshus som ska hyras ut till bland 

annat nyanlända genom Migrationsverket och kommunen. Olsson har varit delaktig i 

projektet främst genom att han ansvarat för hyresförhandlingen.  
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5 Empiri 

5.1 Boendeformer 

5.1.1 Boende i lägenheter; ABE 

Den boendeform Migrationsverket föredrar är ABE, det vill säga hyreslägenheter där de 

boende har självhushåll. Utgångspunkten enligt Claes Fritsch är att de asylsökande bor två per 

rum, vardagsrummet inkluderat. I brist på boendeplatser kan det dock ske en förtätning. 

Migrationsverkets utgångspunkt är densamma som den maxgräns som gäller enligt regler om 

trångboddhet hos flera av de allmännyttiga fastighetsbolagen.  

Kontraktsvillkoren är i det närmsta desamma som när en privatperson hyr en lägenhet. Hyran 

regleras med brukshyra och kontraktet löper tillsvidare med 3 månaders uppsägning. Med 

tanke på att det bor fler personer i hushållen än vad som är normalt så utgår utöver den 

vanliga lägenhetshyran ett hyrestillägg om 8 % för att kompensera för en högre förbrukning 

av varmvatten. Migrationsverket genomför alltid en tillträdesbesiktning innan de tillträder en 

ny lägenhet och avflyttningsbesiktning innan de frånträder. Om det har varit ett slitage utöver 

vad som kan anses normalt så återställer myndigheten lägenheten till ursprungligt skick. 

Att utöka andelen lägenhetskontrakt är inte okomplicerat. Bostadsbrist gör att få kommuner 

står med tomma lägenheter att hyra ut. Det finns också farhågor i en del kommuner att 

behovet av bostäder är tillfälligt. Den höga invandringen har kortsiktigt en positiv effekt på 

många avfolkningsorter då nya invånare i behov av varor och service leder till att skolor, 

affärer och andra funktioner som varit på väg att läggas ner kan behållas på orten. Förutom att 

dessa funktioner har stor betydelse för invånarnas trivsel och behov så leder det också till fler 

arbetstillfällen på orten. Men på lång sikt så kan det vara svårt att förutspå hur många av de 

nya invånarna som kommer att stanna. Anna Heide lyfter fram att det förutom arbete eller 

pendlingsmöjligheter också krävs livsmiljö för att få nyanlända att stanna kvar på en ort 

långsiktigt. Individer som tidigare levt i storstadsmiljö och är vana vid det kan på sikt komma 

att vantrivas på landsbygden. Det finns därför en risk för en urbanisering även bland 

nyanlända. Detta gör att en del kommuner är ovilliga att bygga trotts att invandringen medfört 

en efterfrågan. 
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Även om den långsiktiga efterfrågan bedöms vara god nog för nyproduktion är processen från 

ax till limpa tidskrävande. Långa detaljplaneprocesser gör att det tar tid att åstadkomma nya 

lägenhetshus, särskilt i större städer. För att skynda på processen skulle det krävas reformer. 

Ett förslag från ett av de privata fastighetsbolagen är att exploatören ges möjlighet att upprätta 

planförslag. Detta skulle kunna förkorta planprocessen något.  

Höga markpriser och byggkostnader lyfts fram som en faktor som hindrar nybyggnation. Det 

blir för svårt att få kalkylerna att gå ihop. Särskilt i mindre kommuner är ekonomin ett hinder. 

Karl-Olov Rydå berättar att man på AllboHus nyligen varit tvungen att skriva ner en fastighet 

20-30 miljoner på grund utav att marknadsvärdet på den färdiga byggnaden var lågt. När 

byggkostnaden överstiger marknadsvärdet på den färdiga byggnaden blir det inte försvarbart 

med nyproduktion.  

En del kommunala bostadsbolag kan ha problem med finansieringen av nybyggnation. Det 

finns begränsningar i hur mycket kapital de kan låna vilket leder till att det kanske inte kan 

bygga för att möta den efterfrågan som finns. 

En ytterligare aspekt som kan försvåra för Migrationsverket att få fler hyreslägenhetskontrakt 

är deras rykte som hyresgäst. Heide menar att flera kommunala bostadsbolag har ett sviktande 

förtroende för Migrationsverket. Migrationsverket har i flera kommuner misslyckats med att 

fullgöra sina åtaganden. Besiktningar som de åtagit sig att genomföra uteblir och det är 

svårigheter med förvaltningen. Det händer att de boende vänder sig till bostadsbolaget när de 

egentligen ska vända sig till Migrationsverket. Eftersom de är förhållandevis många boende i 

varje lägenhet och boendetiden är kort så medför det kostnader för bostadsbolagen som de 

inte anser sig få täckning för från Migrationsverket. Rydå bekräftar uppgifterna om oro över 

ersättningen. På AllboHus är man orolig för att man inte får täckning för det ökade slitaget. 

Vattenförbrukningen har också ökat i fastigheterna och föregående år så ökade kostnaderna 

för vatten lika mycket som den hyreshöjning man lyckades förhandla sig till.  

Eftersom få bostadsbolag står med tomma lägenheter idag så tror Heide att om 

Migrationsverket ska kunna konkurrera med andra hyresgäster om nya lägenhetskontrakt så 

krävs det en högre ersättning och att man hittar ett samarbete som fungerar. Lyckas man inte 

med detta så kommer många kommuner att undvika att hyra ut lägenheter till 

Migrationsverket såvida de inte skulle bli skyldiga till det genom myndighetsbeslut. Trotts att 

flera bostadsbolag upplever brister i samarbetet med Migrationsverket så finns dock även 

lyckade exempel som till exempel i Hultsfreds kommun där man anser att man har en väl 
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fungerande modell för samarbete. Modellen bygger på att man har lång erfarenhet av att 

arbeta tillsammans med Migrationsverket och en bra kommunikation. Bostadsbolaget träffar 

Migrationsverket på plats i området varje vecka för samtal och man arbetar tillsammans med 

projekt för att främja trivsel och trygghet i området. Migrationsverket har också ett eget 

arbetslag som ansvarar för lättare underhåll såsom till exempel målning och tapetsering i de 

lägenheter som de hyr. På så sätt slipper bostadsbolaget hantera det extra slitage som blir när 

flera individer bor på liten yta och flyttfrekvensen är hög. 

Den anonyma respondenten på det privata fastighetsbolaget menar att man inte gärna vill sko 

sig på den nuvarande situationen. I vissa affärer har bolaget lämnat en viss andel lägenheter 

till kommunen som upplåter dem till bland annat asylsökande eller nyanlända. Detta är något 

som bolaget ser som ett CSR-åtagande. Ett alternativ för att kunna vika en större andel 

nyproducerade bostäder till asylsökande är att kommunerna ställer högre krav vid 

markanvisning. I exploateringsavtalet skulle man kunna inkludera en överenskommelse om 

hur många lägenheter som ska vikas för asylsökande eller andra särskilda grupper. 

5.1.2 Kollektiva boendeformer; ABK samt ABT 

Migrationsverket föredrar lägenheter framför mer specialanpassade boendeformer. 

Specialanpassade boenden blir både dyrare och tros leda till en sämre integration. I brist på 

tillgången av lägenheter så har Migrationsverket ändå de mer specialanpassade 

boendeformerna ABK och ABT. Ensamkommande flyktingbarn har också en mer 

specialanpassad boendeform i så kallade HVB-hem eller stödboende. 

ABK är en kollektiv boendeform. Lokalerna kan vara till exempel före detta 

studentlägenheter eller äldreboenden. De boende har fortfarande självhushåll. Till skillnad 

från när myndigheten hyr enskilda lägenheter så gäller hyresavtalet för ABK hela fastigheten. 

Hyresavtalen kan delas in i två typer. Vanligtvis tillämpas lägenhetshyresavtal. Hyresavtalet 

löper då tillsvidare med 3 månaders uppsägning. Prissättningen sker genom 

marknadsprissättning då Migrationsverket i förhandlingen tar stöd i hyresnivåer enligt 

uppgifter i Datscha och från Skatteverket. Eventuella hyresgästanpassningar handlas upp i 

enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Det andra alternativet är lokalhyreskontrakt. 

Prissättningen sker då på samma sätt men avtalstiden är längre. Vanligtvis är den då 1 till 3 år 

men i undantagsfall kan den vara upp till 6 år. Uppsägningstiden är därefter 6-9 månader. 

Hyran justeras till 75% i enlighet med index. Fastighetsskatt betalas av fastighetsägaren. 



 31 

Eventuella hyresgästanpassningar upphandlas även i dessa fall i enlighet med Lagen om 

offentlig upphandling. 

När det inte finns plats i de boendeformer som finns i Migrationsverkets regi återstår 

tillfälliga boenden, så kallade ABT. Dessa boenden drivs inte i Migrationsverkets regi utan är 

ett helhetskoncept som upphandlas med en entreprenör. ABT är en dyr boendeform som inte 

anses optimal för framtida integration. Migrationsverket strävar därför efter att successivt 

kunna minska andelen upphandlade ABT boenden till förmån för ABE. En viss andel 

tillfälliga boenden kommer dock alltid behövas menar Fritsch. En rimlig andel långsiktigt är 

ungefär 10%. Det skulle med dagens mått motsvara 10 000 boendeplatser att jämföra med de 

existerande 60 000 boendeplatser i ABT.  

De privata fastighetsbolagen inriktade på samhällsfastigheter anser inte att ABK- eller ABT 

boenden är en lokalanvändning som omfattas av deras strategi. Samtliga respondenter är 

överens om att det är onödigt med en specialanpassning av bostäder för asylsökande och att 

den långsiktiga efterfrågan är svår att förutse. Frisch förklarar att osäkerheten kring antalet 

asylsökande bara det närmaste året är mycket hög och att de på Migrationsverket inte talar om 

prognoser längre utan om scenarier. Osäkerheten kring framtida behov gör att 

Migrationsverket ogärna vill teckna långa kontrakt vilket är något som kännetecknar en 

samhällsfastighet. Långa hyreskontrakt är viktigt för fastighetsägaren då en högre 

specialanpassning innebär en högre risk eftersom alternativanvändningen begränsas. Att ABK 

och ABT för närvarande utgör en majoritet av boendeplatserna är främst på grund utav bristen 

på hyreslägenheter. 

Bland de allmännyttiga bostadsbolagen är de få som innehar kollektiva boenden. En aktör 

som har detta är Västervik Bostads AB som på orten Gamleby har konverterat ett gammalt 

elevhem till asylboende. Det hyrs ut till Migrationsverket med en avtalstid om 3 år.  Rydå 

berättar att det i Alvesta tidigare fanns ett statligt ägt asylboende som drevs av 

Migrationsverket. På den tiden fanns mer resurser så att Migrationsverket hade personal som 

kunde sysselsätta de boende och det fanns tillgång till studielokaler och fritidslokaler. Enligt 

Rydå märks det att resurserna har minskat och att grundinställningen har förändrats så att 

Migrationsverket istället eftersträvar boenden i lägenheter där de asylsökande sköter sig 

själva. 

De boendeformer för asylsökande som de privata fastighetsbolagen har flest av är så kallade 

hem för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen är ansvarig för att handla upp den typen 



 32 

av boenden. Att kommunen ansvarar för detta innebär att det tenderar att bli onödigt dyrt 

menar Frisch. Detta då kommunerna inte är lika bra på att förhandla som Migrationsverket. 

En anledning till detta är att kommunerna är begränsade till den yta som finns att tillgå medan 

Migrationsverket kan förhandla med fastighetsägare över hela landet. Trots att hem för 

ensamkommande flyktingbarn är den boendetyp som de privata aktörerna främst innehade så 

var det ingenting de själva sökte upp eller såg som en långsiktig verksamhet i deras lokaler. 

Man tror att det stora behovet som finns är tillfälligt. Båda aktörerna ser positivt på att stötta 

kommunen vid förfrågan. Örjan Johansson berättar att de boenden man innehar ursprungligen 

har varit kontorslokaler och äldreboende som på förfrågan har konverterats. De stora riskerna 

man ser är för brand, skadegörelse eller att andra hyresgäster på fastigheten ska bli störda av 

den ändrade användningen. Risken för brand och skadegörelse påverkar försäkringspremierna 

så att de har stigit. Kostnaden för ökad försäkringspremie samt eventuell självrisk om något 

skulle inträffa har reglerats i hyresavtalet så att kommunen står för denna. I övrigt har man 

inte tagit höjd för den ökade risken genom att begära högre hyra eller längre kontraktstid än 

när lokalerna nyttjades som kontor. Kontraktslängd och hyra är densamma. Den andra aktören 

menar att man inte har tagit någon särskild hänsyn till den typen av risk. Vad gäller 

försäkringspremier så har de inte påverkats då bolaget var en så pass stor kund och andelen 

boenden för asylsökande var mycket liten. 

5.1.3 Utformning, läge och boendemiljö 

På grund utav det akuta behovet så finns det kortsiktigt ingen speciell strategi avseende ett 

boendes utformning eller läge. Att lokalisera boenden till mer centrala lägen och orter med en 

stark arbetsmarknad blir intressant först när behovet av boenden minskar. Ett bolag som 

utmärker sig vad gäller frågan om lägets betydelse för ekonomisk integration är 

Östersundshem. I sitt projekt med Attefallshus har de varit noga med att hitta bra mikrolägen 

för att skapa trygghet och ge möjlighet att knyta kontakter med grannar för de nyanlända. 

Man har också vägt in faktorer som kommunikationer och tillgång till affärer. 

Vad gäller utformningen så är respondenterna överens om att man inte bör anpassa boenden 

särskilt för asylsökande. Vid nyproduktion av lägenheter bör man exempelvis inte anpassa 

lägenheterna för att underlätta för flera att dela på en lägenhet. Samtliga respondenter är 

istället överens om att utformningen istället bör anpassas efter marknadens behov och 

önskemål.  
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En grupp vars önskemål är svåra att tillgodose är asylsökande familjer som valt att ordna med 

eget boende, så kallat EBO samt nyanlända familjer. De efterfrågar ofta stora lägenheter. Det 

är ont om stora lägenheter i äldre bestånd och nyproduktion är ofta ett allt för dyrt alternativ. 

Det är därför väldigt svårt för flera av bostadsbolagen att tillgodose den efterfrågan. 

Flera av de kommunala bostadsbolagen arbetar med integration i sina bostadsområden. En 

aktör som arbetar aktivt med boendemiljön är AB Hultsfreds Bostäder. Tidigare har man haft 

problem med vandalisering i utsatta områden i kommunen där det bor många asylsökanden 

och nyanlända. Man beslutade då att införa Stålhagsprojektet i området Stålhagen i utkanten 

av centrala Hultsfred. I samarbete med Migrationsverket har man vidtagit åtgärder för att öka 

trivseln och minska vandalisering. Dels har man en öppen daglig verksamhet där det finns ett 

antal anställda som undervisar i svenska språket och diskuterar hur det är att leva i Sverige. 

Det bjuds på olika typer av aktiviteter både inomhus och utomhus och de boende ges 

möjlighet att hjälpa till att utforma och underhålla utemiljön. Genom att engagera de boende 

har man lyckats komma tillrätta med problemen och vandaliseringen har minskat. Utöver den 

dagliga verksamheten har även andra satsningar gjorts i området. Tillsammans med 

Migrationsverket har man byggt en stor och påkostad lekplats. Man har också inrättat en 

familjecentral, olika typer av dagisverksamhet samt upplåter en lokal till Landstinget som 

bedriver sjukvård särskilt riktad mot asylsökande.  

Även AllboHus har engagerat sig i integrationsfrågor. I de områden där de har asylsökande 

har de inrättat särskilda caféer som kallas för träffpunkter. Idén är att erbjuda sysselsättning i 

form av språkundervisning, föredrag och aktiviteter med syfte att främja integration. 

Träffpunkterna har utformats genom ett samarbete mellan bostadsbolaget, Arbetarnas 

Bildningsförbund ABF och kommunen. Bostadsbolaget tillhandahåller lokaler, ABF ansvarar 

för personal och kommunen står för inredning och material. AllboHus har även arrangerat 

informationsträffar om boende i samarbete med Migrationsverket samt tillhandahåller genom 

sin hemsida filmer om hur det är att bo hos dem på olika språk. De gör även inflyttningsbesök 

hos alla som flyttar in hos dem där de går igenom bland annat hur tvättstuga och soprum 

fungerar. Inflyttningsbesöken gör de hos alla nya hyresgäster men de är särskilt viktiga för 

asylsökande och nyanlända där det ibland kan vara svårt att nå fram med skriftlig information. 

Det kan då vara bättre att träffas så det finns möjlighet att visa hur saker fungerar. 
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5.2 Strategier för fler boenden 

5.2.1 Hyresgarantier ska stimulera nyproduktion 

En strategi som utformats för att lyckas åstadkomma fler lägenhetskontrakt till 

Migrationsverket är ett särskilt samarbete mellan Migrationsverket, kommuner och 

arbetsförmedlingen. Samarbetet tar sig uttryck av en avsiktsförklaring där Migrationsverket 

garanterar hyran för det antal boenden som de har behov utav om kommunen bygger nya 

lägenheter. Garantin sträcker sig i dagsläget fram till år 2019. En avsiktsförklaring är inte 

civilrättsligt bindande utan blir det först när det utmynnar i ett avtal. Tanken med samarbetet 

är att det gynnar kommunen om de asylsökande som beviljas permanent uppehållstillstånd 

väljer att stanna kvar i kommunen och bli skattebetalande medborgare. Genom att kommunen, 

arbetsförmedlingen och Migrationsverket diskuterar tillsammans så ökar man möjligheterna 

för ett framgångsrikt mottagande. Arbetsförmedlingen har etableringsansvar och ska bidra till 

att underlätta vägen till sysselsättning för de nya medborgarna. Även privata aktörer är 

välkomna att delta i byggprocessen men kommunens roll är mycket viktig i och med att de 

sitter på det kommunala planmonopolet. En möjlig väg till ett snabbare byggande är om 

kommunen går in med tillfälliga bygglov. Då kan man därefter påbörja detaljplaneändringar. 

Den typen av lösning går inte att åstadkomma utan kommunerna menar Fritsch.  

Avsiktsförklaringen är tänkt att underlätta för kommuner som idag är kraftigt belånade att få 

ett ökat låneutrymme vilket möjliggör byggande.  

Tanken bakom strategin är inte bara att lösa boendesituationen för asylsökande. Den 

pågående immigrationen påverkar också det långsiktiga behovet av bostäder. En möjlighet 

enligt Fritsch är att de lägenheter som Migrationsverket hyr av allmännyttan idag på sikt kan 

hyras ut till personer med permanent uppehållstillstånd. Han menar att Migrationsverket inte 

är lika priskänsliga och därför kan tänka sig en större andel lägenheter i nyproduktion istället. 

En del av respondenterna från de allmännyttiga bostadsbolagen anser att garantin är alltför 

kort. Även om den kan bidra till en bättre finansiering i någon mån så kvarstår ändå risken för 

vakanser efter att garantin löper ut. Rydå på AllboHus tycker att det är rimligare att 

Migrationsverket står för hela investeringen. Lindberg på Västerviks bostads AB menar att 

det krävs en högre hyra än den Migrationsverket brukar betala för lägenheter. Nicke 

Wainebro på AB Hultsfreds Bostäder och Christian Olsson på Östersundshem ser dock 

positivt på initiativet. Wainebro tror att det kan leda till både bättre finansiering och fler 

bostäder. Detta då det trotts allt är bättre än de 3-månaders kontrakt som de normalt har med 
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Migrationsverket för lägenheter. Olsson menar att initiativet inte är något för dem då 

efterfrågan är hög i kommunen och vakansrisken mycket liten, men han tror initiativet kan ha 

en påverkan på de kommuner som står och väger i beslutet att bygga nya bostäder. 

5.2.2 Nyckelfärdiga Kombohus 

För att synliggöra de höga byggpriserna och pressa priserna för de medlemsföretag som vill 

bygga nytt så har SABO handlat upp nyckelfärdiga hus. Då man har en stor volym så har man 

lyckats förhandla ner produktionskostnaden så att husen är ca 25% billigare än vanliga 

arkitektritade hus. Kombohusen är inte avsedda som asylboenden utan vanliga 

hyreslägenheter. Genom pressade byggpriser kan fler ha råd att bygga och ett ökat antal 

hyreslägenheter gynnar även asylsökande och nyanlända.  

Även om det är positivt att man med Kombohusen har lyckats pressa byggpriserna så är det 

inte tillräckligt för att lösa boendefrågan menar Rydå. De är fortfarande allt för dyra vilket 

leder till att hyrorna blir höga i förhållande till det befintliga beståndet.  

5.2.3 Modulbostäder på tillfälliga bygglov 

Modulbostäder är en lösning som används i flera kommuner. Det är ett alternativ med flera 

fördelar. Dels är det en snabb lösning. På grund utav att det går fort att uppföra modulhus 

samt att det inte är nödvändigt med ett permanent bygglov så är det en möjlighet att snabbt 

kunna få till stånd flera boendeplatser. I kommuner där det är ont om mark att bygga på kan 

man utnyttja mark även i centrala lägen utan att behöva planera marken. I mindre kommuner 

där den framtida efterfrågan är osäker så är det mindre riskfyllt att satsa på modulbostäder 

istället för permanenta bostäder. När efterfrågan minskar i kommunen går det att flytta 

modulerna någon annanstans där det finns ett behov. 

Det finns också en del nackdelar och kritik med modullösningar. Ur ett integrationsperspektiv 

så ifrågasätts effekten av särskilda boenden för asylsökanden. Att hyra enskilda lägenheter i 

lägenhetshus anses då vara bättre än att placera de asylsökande tillsammans i särskilda 

lösningar. Kritik har också riktats mot kostnaden. Även om det är möjligt att flytta på 

modulerna då det inte längre finns någon efterfrågan där de är placerade så är det inget litet 

ingrepp. Alternativanvändningen har också ifrågasatts. Med tanke på den ökade 

befolkningstillväxten behövs också långsiktiga lösningar för att möta framtida behov. 

Synen på modulhus skiljer sig mellan respondenterna. En del använder sig utav det medan 

andra inte anser att det är en långsiktig lösning. Ett hinder som lyfts fram är att efterfrågan på 
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senaste tiden har ökat kraftigt på modulbostäder. Det leder till längre väntetid men framförallt 

att de har blivit dyrare jämfört med för några år sedan. 

5.2.4 Västerviksmodellen 

Trotts tveksamheten till att satsa på specialanpassade lösningar så finns ett pilotprojekt i 

Västerviks kommun, den så kallade ”Västerviksmodellen”. Det kommunala bostadsbolaget 

Västerviks Bostads AB har låtit uppföra modulhus i Ankarsrum utanför Västervik. Projektet 

omfattar 8 stycken lägenheter om vardera 70 kvadratmeter (Kroon 2015). Varje lägenhet är 

avsedd för sex personer. Månadshyran som Migrationsverket betalar är 17 000 kr per lägenhet 

vilket motsvarar ungefär 2900 kr per kvadratmeter och år. Avtalet löper på 6 år. Anledningen 

till den höga hyran beror på att bostadsbolaget vill få igen en större del av investeringen under 

kontraktstiden då framtida efterfrågan vid kontraktstidens slut anses osäker. Företagets VD 

Sven-Åke Lindberg berättar att fördelen med modulhus är att de kan flyttas den dagen 

Migrationsverket inte längre behöver dem. Kostnaden för en flytt uppskattas till ungefär 1 000 

000 kr. Risken i den framtida alternativanvändningen minskar i och med att modulerna är 

flyttbara och därmed kan flyttas dit behovet finns. Bostädernas badrum är också utformade på 

ett sätt som gör modulhusen lämpliga att i framtiden nyttja som trygghetsboenden eller 

särskilda boenden. Andelen äldre ökar i Västervik såväl som i landet i stort vilket gör att 

trygghetsboenden är något man tror kommer att efterfrågas. Tack vare att hyran de närmaste 

sex åren kommer att täcka 60 % av investeringen på 11,2 miljoner kronor så kommer hyrorna 

i framtiden att kunna hållas på en rimlig nivå.  

Lindberg berättar att modellen för projektet togs fram av bostadsbolaget och Migrationsverket 

tillsammans. Migrationsverket initierade att de behövde boenden och var villiga att stå för en 

stor del av kapitalkostnaden under byggtiden. Västerviks Bostads AB tog fram ritningarna 

och gjorde en kalkyl. Kalkylen var öppen för Migrationsverket så att de fick tillgång till 

uppgifterna vilka låg till grund för upphandlingen. Det som möjliggjorde projektet var enligt 

Lindberg att Migrationsverket var villig att ta en så pass stor del av kapitalrisken. Det minskar 

restvärdesrisken för bolaget eftersom de kan sänka hyran till drygt 1050 kr per kvadratmeter 

och år efter avtalstiden. Att husen är flyttbara samt utformade så att de är lämpliga som 

särskilda boenden är också viktiga aspekter som ökar möjligheterna för alternativanvändning 

och minskar restvärdesrisken. 

Lindberg anser inte att det finns några direkta nackdelar med moduler. Det är en väl beprövad 

metod idag och kvalitén är densamma som vid vanlig byggnation. Underhållskostnaden anser 
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Lindberg inte skiljer sig särskilt mot övriga byggnader och eventuell skadegörelse som inte 

täcks av bolagets fastighetsförsäkring står Migrationsverket för. Anledningen till att man valt 

att bygga just modulhus är att det i Ankarsrum inte finns en efterfrågan på nya bostäder. Men 

det anses ändå vara ett bra läge för asylsökande eftersom det finns bra förutsättningar till 

integration. Där finns infrastruktur och närhet till affär, bibliotek, läkare, skola, fritids och 

dagis. Det finns också bra kommunikationer till närliggande Västervik. Dessutom har de nya 

invånarna en positiv påverkan på orten som tidigare upplevt en minskning av invånarantalet. 

De nya familjerna som flyttat dit bidrar till att funktioner som till exempel skola kan behållas 

på orten. 

Lindberg tycker att modellen är något som flera kommuner bör kunna ta efter. Eftersom man 

bygger i liten skala tror han att det kommer finnas en framtida efterfrågan på modulerna vilket 

gör det till ett möjligt alternativ för många kommuner. Han berättar att han tycker det är lite 

förvånande att inte fler kommuner tagit efter.  

Även Frisch på Migrationsverket lyfter fram västerviksmodellen som lyckat exempel på hur 

Migrationsverket och kommunen har kunnat hitta en lösning som gynnar båda parter. Han ser 

gärna liknande projekt i flera kommuner. Avtalsvillkor likt de Västerviks Bostads AB har fått 

är dock inte aktuella. Frisch menar att avtalet bakom Västerviksmodellen mycket handlade 

om att få något på bordet och poängterar att ett sådant avtal inte kommer att tecknas igen. 

Än så länge är det en utav familjerna i modulhusen som har fått permanent uppehållstillstånd. 

De tycks ha trivts bra i Ankarsrum och letar nu eget boende på orten enligt Sven-Åke 

Lindberg. 

5.2.5 Attefallshus i projektet ”Innanförskapshem”  

För att få till stånd fler bostäder för nyanlända och för ungdomar så har det allmännyttiga 

bostadsbolaget Östersundshem valt att investera i attefallshus. Ett attefallshus får maximalt ha 

en yta på 25 kvadratmeter. Investeringen omfattar inledningsvis 100 stycken stugor men med 

en option på ytterligare 50 stycken. Stugorna kommer att placeras ut på tillfälliga bygglov om 

5 år på bostadsbolagets och kommunens mark. När de sedan inte kan stå kvar eller behovet 

har minskat så ska de säljas. Utgångspunkten att stugorna ska placeras i kluster om tio till tolv 

stycken i befintliga bostadsområden. Beroende på förutsättningarna i området kan antalet i ett 

kluster variera från fyra upp till tjugofem stycken stugor. 
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Stugorna kommer att hyras ut till ungdomar och nyanlända genom kommunen och 

Migrationsverket som kommer att vara hyresgäster. Hyresavtalet är ännu inte påskrivet men 

kommer enligt Olsson att skrivas på fem år med en option som ger möjlighet till förlängning i 

ytterligare 4 år. Varje hus är 25 kvadratmeter stort med ett tillhörande loft om 13 

kvadratmeter. Efter dialog med Migrationsverket har bostadsbolaget kommit fram till att det 

maximalt bör bo fem personer i en stuga om det är en familj eller tre till fyra vuxna personer 

ifall de inte känner varandra. I slutändan är det dock de två hyresgästerna, kommunen och 

Migrationsverket, som avgör hur många människor de vill placera i varje stuga. 

Hyran kommer att landa på mellan 7500 till 8000 kr per hus och månad och vara indexerad 

till 100 %. Kostnaden som belastar driftnettot är ungefär 507 kr per kvadratmeter och år. 

Kostnaden för att uppföra stugorna uppgår totalt till ca 700 000 kr per styck vilket motsvarar 

ungefär 28 000 kr per kvadratmeter boarea. Det är svårt att hålla produktionskostnaderna nere 

berättar Olsson. Detta eftersom små hus blir dyrare per kvadratmeter att bygga. Det finns 

billigare alternativ som man hade kunna valt att handla upp men man har valt att satsa på 

kvalité. Detta dels då man vill erbjuda ett kvalitativt boende och dels då man tror att det ger 

ett högre andrahandsvärde. 

Bakgrunden till idén är att det råder bostadsbrist i Östersund. Trotts ett högt bostadsbyggande 

så har det behövts en tillfällig lösning för att snabbt kunna möta behovet av boende för 

ungdomar och nyanlända. Kommunen föreslog modulhus som lösning men bostadsbolaget 

kände en oro över restvärdesrisken. Modulhus har ökat i popularitet och bolaget såg en risk i 

att det andrahandsmarknaden för modulerna inte skulle vara särskilt god när det tillfälliga 

bygglovet gick ut eller behovet av tillfälliga lösningar minskar. I förhållande till moduler så 

bedömer bolaget att det finns bättre chanser till en god andrahandsmarknad för attefallshus. 

Eftersom attefallshus kan uppföras bygglovsfritt som ett komplement till en befintlig byggnad 

så öppnar man upp för en större marknad bland privatpersoner. Eftersom Östersund dessutom 

är fjällnära är där populärt med semesterhus vilket bedöms gynna möjligheterna för en 

framtida efterfrågan jämfört med många andra delar av landet. 

Trotts att bostadsbolaget bedömer restvärdesrisken som lägre för attefallshusen i förhållande 

till modulhus så är projektet fortfarande riskfyllt. Det är en stor investering, bygglovet är 

tillfälligt och det finns en osäkerhet för vad man kommer få för betalt den dag då husen ska 

säljas. Efter sex år så kommer husen att ha skrivits ned till 50% av det ursprungliga värdet 

vilket gör att man då skulle behöva ett försäljningspris på 350 000 kr för att kalkylen ska gå 

ihop. Trotts detta känner sig bolaget trygga i att det är en bra lösning. 
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En begränsning med lösningen kan vara att det blir svårt att få till stora volymer av bostäder 

med den här typen av lösning. Det i sin tur kan dock också ses som en fördel ur ett 

integrationsperspektiv. Eftersom bostäderna inte kommer att placeras koncentrerat utan i 

befintliga bostadsområden så kan det ge goda förutsättningar till integration för de boende.  

Till skillnad från modulbostäder som är populära i flera kommuner så är attefallshus en 

ganska unik lösning. En av respondenterna lyfter att det att det kan finnas svårigheter med 

lösningen i relation till byggnormer. Enligt Olsson har det inte vart några problem att leva upp 

till byggnormer. Det enda man inte har lyckats uppfylla är regler om tillgänglighet för 

funktionshindrade. Där har man fått göra ett undantag framförallt då det krävs mycket för att 

badrummen ska klara kraven  

Förutom att hålla nere produktionskostnaderna så har det svåraste med projektet varit att hitta 

lämpliga områden där det går att placera husen. Man har vägt in flera aspekter i bedömningen 

av olika lägen. Till att börja med så har man genom samtal med andra aktörer övervägt risken 

för skadegörelse. Man har valt bort lägen som varit ensliga till förmån för lägen i befintliga 

bostadsområden där man tror att risken är mindre vilket leder till tryggare boenden. En annan 

fördel med att placera stugorna i befintliga bostadsområden är att det ger ökade möjligheter 

till kontakter för de nyanlända. Man hoppas att de nyanlända ska få bättre möjligheter till ett 

bredare nätverk.  

5.3 Olika aktörers roller 

Migrationsverket ansvarar för att ordna med boenden för asylsökanden under utredningstiden. 

Myndigheten är minutoperativ. Frisch uttrycker att ”Ett år är lång tid, två år oändlig tid och 

tre år är en evighet”. Den höga flyktingströmmen har dock gjort att Migrationsverket det 

senaste året tvingats bli mer långsiktiga i sin planering då det varit svårt att få tag i lägenheter. 

Man försöker samarbeta med kommuner och andra myndigheter för att lösa situationen. Vad 

gäller frågor som läge som gynnar ekonomisk integration så är det ingenting man har 

möjlighet att ta hänsyn till med den höga flyktingströmmen i kombination med rådande 

bostadsbrist. 

Båda respondenterna från de två privata fastighetsbolagen uttrycker att boenden för 

asylsökande inte är en del av deras strategi. Att de har boenden beror inte på att det är något 

de har investerat i som ett aktivt beslut. Det beror istället på att det har följt med vid förvärv 

av en större portfölj fastigheter eller att de har fått en förfrågan om en specifik lokal från en 

kommun. Båda ser det som att de är med och stöttar kommunerna och ingen av aktörerna 
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uttrycker någon negativ syn på att upplåta varken lägenheter eller mer specialanpassade 

boenden.  

Till skillnad från de privata aktörerna tycks de kommunala bostadsbolagen ha en mer aktiv 

roll. De gör sitt bästa för att ordna med boenden åt de som kommer till kommunen men menar 

samtidigt att de måste ta hänsyn till den långsiktiga efterfrågan och kan därför inte bygga mer 

enbart på grund utav ett ökat antal asylsökande och nyanlända. Det finns en osäkerhet i hur 

många som kommer att stanna på sikt. 

Utöver ansvar för bostadsförsörjning så tycks de allmännyttiga bostadsbolagen satsa mer på 

insatser kopplade till boendet som främjar integration. Integration är dock inte huvudsyftet 

utan bakgrunden till de insatser man gör är att man vill främja trivsel och minimera 

skadegörelse genom att skapa sysselsättning.  

På Östersundshem så menar man att strävan efter att ta ett stort socialt ansvar egentligen är 

affärsmässigt motiverad eftersom det är god marknadsföring och bidrar till att stärka bolagets 

varumärke på sikt. Bolaget avsätter 10 % av sina vakanta lägenheter till nyanlända enligt 

ägardirektiv men har också varit mycket aktiva vad gäller projektet med atterfallshusen som 

man kallar ”innanförskapshem”. Bolaget har också ett socialt projekt som syftar till att 

möjliggöra för de nyanlända att knyta kontakter och komma in på arbetsmarknaden genom att 

man erbjuder praktikplatser. Praktikplatserna erbjuds både internt inom bolaget och genom 

underentreprenörer. För att åstadkomma det använder bolaget sig utav sociala klausuler i 

avtalen med underentreprenörer. Bolaget har en person anställd på heltid som projektledare 

för projektet som bolaget kallar för ”innanförskapsakademin”. 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Lägenheter ur ett investeringsperspektiv 

Det råder idag bostadsbrist i många av landets kommuner. En del av de hinder som lyfts fram 

gällande nybyggnation är svårigheter med finansiering samt att byggkostnaden är för hög i 

förhållande till marknadsvärdet på den färdiga byggnaden. Detta gäller för bostadsbyggnation 

i allmänhet och inte specifikt för asylboenden eller boenden för nyanlända. Det innebär dock 

att om Migrationsverket vill stimulera nybyggnation av lägenheter bör deras erbjudande bidra 

till ett högre marknadsvärde på den färdiga byggnaden eller bidra till bättre 

finansieringsvillkor. Studiens resultat indikerar att det är tveksamt om hyresgarantier fram till 

2019 är en tillräckligt lång garanti för de kommuner som är oroliga för framtida vakanser. 

Även om det finns en efterfrågan som överstiger utbudet idag så uttrycker respondenterna en 

osäkerhet kring framtiden. Man vet inte hur många av de asylsökande eller nyanlända som 

kommer att bli kvar på orten långsiktigt. Man är därför rädd för att efterfrågan kommer att 

minska vilket leder till vakanser. Risken för vakans anses så hög att många bolag inte vill 

bygga nya bostäder baserat på en ökning i efterfrågan på grund utav migrationen. För att 

dessa kommuner ska våga bygga kommer det krävas en mycket hög ersättning eller en 

hyresgaranti som sträcker sig betydligt längre än tre år framåt i tiden.  

Ett alternativ till att få till stånd nya lägenhetskontrakt genom nybyggnation är att konkurrera 

om de lägenheter som finns i befintligt bestånd. Med tanke på att ersättningen för 

lägenhetskontrakt inte är högre än brukshyra med ett tillägg om 8 % som kompensation för 

ökade kostnader finns inga ekonomiska incitament för fastighetsbolag att avsätta lägenheter 

särskilt till nyanlända eller asylsökande om det inte finns vakanser till följd av låg efterfrågan. 

De incitament som kan finnas är att bolaget vill ta ett socialt ansvar och ser detta som en del i 

ett CSR-arbete eller något som stärker bolagets varumärke och attraktivitet.  

6.2 Specialanpassade boenden ur ett investeringsperspektiv 

Vad gäller specialanpassade lösningar eller blockförhyrningar så sker hyressättningen på 

annat sätt än för enskilda lägenheter vilket ger möjlighet att ta ut en högre hyra. Trotts detta är 

de privata aktörerna inriktade på samhällsfastigheter inte särskilt intresserade av den 

lokaltypen och anser inte att det är en lokalanvändning som stämmer med deras 

investeringsstrategi. Vid en jämförelse med samhällsfastigheter så är kontraktslängden som 
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Migrationsverket erbjuder för asylboenden mycket kort. Detta gör att hyran blir orimligt hög 

om man har kostnader för specialanpassning. Eftersom kassaflödet ofta betraktas som relativt 

säkert för samhällsfastigheter ligger den stora risken i restvärdet vid avtalstidens slut. För 

asylboenden tycks restvärdesrisken vara betydligt högre än för andra samhällsfastigheter. 

Detta då flyktingströmmen sannolikt kommer att minska på sikt samt att man har gjort en 

bedömning att man i första hand vill ha lägenheter. Detta gör att de specialanpassade 

boendena sannolikt kommer att vara de första som fasas ut när efterfrågan minskar. 

De kan dock finnas möjligheter att investera i den här typen av boenden beroende på hur man 

uppskattar restvärdesrisken och vad man har för förutsättningar att hantera den. Det gäller 

också att man får kompensation för en hög risk. Faktorer som kan kompensera 

restvärdesrisken är ett högre initialt driftnetto samt ett långt avtal som säkrar kassaflödet så 

långt som möjligt och skjuter fram restvärdesrisken. 

Två bolag som har lyckats hitta koncept som fungerar är Östersundshem AB och Västerviks 

Bostads AB. Tabell 1 illustrerar nyckeltal för projekten uttryckt i kronor per kvadratmeter. 

Tabellen visar kostnaden för investeringarna, hyran, uppskattat initialt driftnetto samt 

uppskattad initial och ekvivalent direktavkastning. Hyresförhandlingen avseende 

Östersundshems attefallshus är ännu inte avslutad varför två alternativ illustreras. Kalkylerna 

presenteras i bilaga 2 och 3. 

Tabell 1 Uppskattade nyckeltal för projekten i Östersund och Västervik (kr/kvm och år) 

 

De två kommunala bostadsbolagen som har investerat i Attefallshus och modulhus har båda 

lyckats förhandla till sig ett – för sammanhanget – långt avtal och en hög hyra. Hyrorna i de 

båda projekten i Västervik och Östersund ligger på ungefär 2914 respektive 3600 till 3840 kr 

per kvadratmeter och år. Det är en mycket hög hyra även jämfört med marknadsmässiga hyror 

för andra specialanpassade boenden, som till exempel äldreboenden. Äldreboenden är 

kostsamma att bygga då det har höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Ändå ligger hyran 

på ett nyproducerat äldreboende ofta runt 2000 kr per kvadratmeter och år, betydligt lägre än 

de i de båda projekten. Att boenden för asylsökande och nyanlända kan bli så dyra i 

förhållande till de byggtekniskt betydligt mer avancerade äldreboendena kan förklaras dels av 

att behovet har uppkommit snabbt och det därför inte har gått att planera för men också med 

bristen av långsiktighet vid upphandling av boenden för asylsökanden och nyanlända. Trotts 

Investering Hyra Initialt	driftnetto Initial	direktavkastning Ekvivalent	direktavkastning
Attefallshus,	hyra	7500	kr/mån 28000 3600 3093 11,05% 5,34%
Attefallshus	hyra,	8500	kr/mån 28000 3840 3333 11,90% 9,75%
Modulhus	västervik 20000 2914 2564 12,82% 9,53%
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att Östersundshem och Västervik Bostäder har lyckats förhandla till sig en lång kontraktstid 

för segmentet är det en kort kontraktstid jämfört med nybyggnation av andra särskilda 

boenden. Det är sannolikt därför aktörerna har behövt ta höjd för restvärdesrisken med en hög 

initial direktavkastning. En längre kontraktstid skulle innebära mindre risk och därmed 

möjlighet att sänka avkastningskraven vilket skulle möjliggöra lägre hyror för 

Migrationsverket. Detta tycks dock inte vara aktuellt för myndigheten då man uttalat att man 

långsiktigt inte är intresserad av specialanpassade bostäder utan önskar vanliga hyreskontrakt 

på lägenheter. 

En intressant aspekt är hur bolagen har hanterat restvärdesrisken. Även om man bygger 

bostäder som är tänkta till asylsökande och nyanlända så har utformningen anpassats efter vad 

man tror kommer fungera som alternativanvändning efter avtalstiden. Genom att investera i 

attefallshus öppnar Östersundshem upp för en helt annan andrahandsmarknad än om de valt 

modulhus då privata villaägare kan tänkas efterfråga stugorna. I Västervik har man anpassat 

modulerna så att de ska fungera som trygghetsboenden – ett segment där man anser att det 

finns en stor efterfrågan. Kreativa lösningar för att hantera restvärdesrisken tycks vara en 

viktig faktor i att möjliggöra investeringarna. 

Ytterligare en iakttagelse är att intervjun med Claes Fritch på Migrationsverket inte gav 

intryck av att Migrationsverket var villig att erbjuda den kontraktslängd eller hyresnivå som 

man har uppnått i Östersund och Västervik. Vilka villkor man kommer överens om i 

hyresförhandlingen kan variera och det är möjligt att det kan vara svårt för nya investerare att 

uppnå samma hyresnivå. Detta då Migrationsverket arbetar minutoperativt och efterfrågan 

och därmed förhandlingspositionen snabbt kan förändras. 

6.3 Bostaden i förhållande till ekonomisk integration 

Respondenterna uttryckte en ovilja att bygga boenden särskilt utformade för asylsökanden 

och nyanlända. Istället utrycks att man vill man bygga för marknaden. Det är dock en aning 

motsägelsefullt då asylsökanden och nyanlända är en inte obetydlig del av marknaden idag. 

Forskning visar att boendet påverkar möjligheterna till ekonomisk integration vilket väcker 

tanken att det möjligen kan vara bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att väga in aspekter 

med påverkan på ekonomisk integration. 

En faktor med betydelse för integrationen är läge. Det är tydligt att läget inte är något som 

prioriteras i den pressade situation som råder för att ordna fram boenden.  En del bolag, 

exempelvis Östersundshem, lyfter dock fram läge som en faktor de trotts allt är noggranna 



 44 

med att ta hänsyn till. En fördel med projekt som attefallshus och modulhus på tillfälliga 

bygglov är just att det kan ge möjlighet att bygga i lägen med goda förutsättningar för 

integration. 

De kommunala bostadsbolagen tycks generellt ta ett stort ansvar för att skapa förutsättningar 

för integration. Även om man inte anpassar ett boendes utformning så finns andra sätt att 

arbeta med frågan. I Hultsfred har man genom ett nära samarbete med Migrationsverket 

utvecklat boendemiljön så det inkluderar en möjlighet till lärande och sysselsättning. De 

boende ges möjlighet att själva delta i utformningen och underhållet av utomhusmiljön. Att 

inkludera slutanvändarna i att utforma boendemiljön är något som respondenterna i Phillips 

forskning pekar ut som mycket viktigt. En annan sak som Phillip förespråkar är att boendet 

måste innefatta ett paket med stöd för att de boende ska känna sig trygga och få ökade 

möjligheter till att etablera sig i sitt nya hemland. Boendet som ett koncept integrerad med 

stöd utifrån individens behov är något som Hultsfred måste anses uppfylla. Projektets 

gemensamma aktiviteter är ett initiativ som kan tänkas minska den oro och isolering som 

många asylsökanden upplever (Eriksson-Sjöö) eftersom tillgången på aktiviteter är något som 

asylsökande kan uppleva vara begränsad. Tillgång till sjukvård i anslutning till boendet är 

också ett initiativ som kan tänkas ha en positiv effekt på de boendes hälsa med tanke på att 

just tillgången till sjukvård är något som kan upplevas som en svårighet. Tillgång till vård, 

sysselsättning och stöd är fördelaktigt för individernas hälsa vilket är av betydelse för 

integrationen. Det finns dock andra aspekter som är mycket viktig i förhållande till ekonomisk 

integration. Förutsättningar för att bygga nätverk och skapa möten över sociala och etniska 

gränser är något som både Forsell och Hedberg lyfter fram. Respondenterna tycks generellt 

vara överens om att läget har betydelse och de kommunala bostadsbolagen lyfter fram 

initiativ på projekt som ger viss möjlighet till möten. Det exempel som sticker ut mest vad 

gäller att öka möjligheten att bygga ett nätverk är projektet i Östersund där bostadsbolaget 

använder sig av sociala klausuler i upphandlingen med underentreprenörer för att skapa 

praktikplatser. 

Även om det är positivt att många bostadsbolag tar ett stort ansvar så framträder en risk i att 

det skiljer sig i mottagande mellan olika kommuner. För att säkerställa en hög kvalité i 

mottagandet i hela landet som ger goda möjligheter till ekonomisk integration bör det kanske 

finnas resurser som stöttar bolagen i deras arbete. 

En aspekt gällande boendemiljön är trångboddheten. Med stöd i den forskning som finns 

kring hälsoproblem så som sömnsvårigheter bland asylsökande så kan man ifrågasätta 
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lämpligheten i att placera dem så pass trångt som man gör idag. Det är möjligt att detta kan 

påverka deras möjligheter till ekonomisk integration. De regler som många aktörer har om 

trångboddhet är generösa och generellt tycks få oroade av den aspekten ur ett 

integrationsperspektiv.  

6.4 Slutsats 

För att öka antalet lägenhetskontrakt genom nybyggnation till asylsökande och nyanlända så 

behöver bostadsbolagen stöd så att deras kalkyler går ihop. En möjlig lösning skulle kunna 

vara att genom blockförhyrning ge en högre hyra eller längre hyresgarantier. Även gällande 

befintligt bestånd så saknas ekonomiska incitament för att avsätta lägenheter åt asylsökande 

och nyanlända.  Trotts det så avsätter många bolag lägenheter till Migrationsverket eller 

kommunerna som kan använda dem till asylsökande eller nyanlända. Det motiveras med att 

bolagen vill ta ett socialt ansvar. 

Trotts att specialanpassade lösningar ger möjlighet till högre hyra och längre avtalstid än 

lägenheter så anses de inte intressant för de aktörer som arbetar med samhällsfastigheter. 

Flera av aktörerna ifrågasätter specialanpassade lösningar ur ett integrationsperspektiv. I 

jämförelse med andra boendeformer som innefattas i begreppet samhällsfastigheter så är 

kontraktslängden kort och framtida efterfrågan mycket osäker vilket leder till en hög 

restvärdesrisk. Att det går att investera i specialanpassade lösningar bevisar de två 

bostadsbolagen Östersundshem AB och Västerviks bostads AB. Det som kännetecknar 

investeringarna är att hyran är förhållandevis hög vilket gör att en stor del av investeringen 

trotts allt kan räknas hem under avtalstiden samt att man har kreativa lösningar gällande 

utformningen vilket gör det möjligt att hantera restvärdesrisken.  

Det finns idag en ovilja mot specialanpassade lösningar. Vad gäller läget är flera aktörer 

överens om att det är har betydelse men utformning anser man inte bör anpassas. En del 

aktörer arbetar extra med boendemiljön eller att förbättra tillgången på aktiviteter som 

förbättrar förutsättningarna för ekonomisk integration. De kommunala bostadsbolagen 

bedöms vara aktiva i att ordna med boenden och flera av dem tar ett stort ansvar avseende att 

skapa förutsättningar för ekonomisk integration. Möjlig effekt av trångboddhet på ekonomisk 

integration är dock något som aktörerna inte tar någon särskild hänsyn till. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Bostadsbristen i kombination med ett stort antal asylsökande och nyanlända har lett till 

innovativa lösningar för att snabbt upprätta nya boenden. Det är idag osäkert hur väl dessa 

lösningar kommer att fungera. Ett möjligt forskningsområde är att i framtiden undersöka 

utfallet av investeringarna.  

Ett annat perspektiv är utforska ifall typ av boende påverkat den ekonomiska integrationen 

eller hur de olika boendeformerna upplevs av de boende. Ett relaterat område är att i 

framtiden undersöka vilken effekt läge, trångboddhet eller tillgång till aktiviteter har haft på 

ekonomisk integration för de som kommer till Sverige under denna tid med hög invandring. 

Ett annat område är jämföra boenden för asylsökanden i Sverige med boenden i ett annat land, 

till exempel Tyskland som är ett land med mycket stort flyktingmottagande.   
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Bilaga 1: Begrepp 

ABE 

Ett enskilt anläggningsboende i form av en lägenhet med självhushåll. 

ABK 

Ett asylboende av typen korridorsboende med möjlighet till självhushåll.  

ABO 

Anläggningsboende. Ett samlingsnamn för de boenden som erbjuds till asylsökanden i 

Migrationsverkets regi; ABE, ABK och ABT. 

ABT 

Ett asylboende som upphandlas av migrationsverket när ordinarie platser inte räcker till. 

Saknar självhushåll och går under namnet ’tillfälligt asylboende’. 

Ankomstboende 

Ett boende där asylsökande kan bo under den tid som deras ansökan om asyl registreras, 

vanligen en till sju dagar 

Asylboende 

Ett boende där den asylsökande genom Migrationsverket erbjuds att bo under den tid det tar 

från dess att ansökan om asyl har registrerats till dess att ansökan prövats. 

Asylsökande 

En person med utländskt medborgarskap som ansökt skydd i Sverige men ännu inte har fått 

slutlig prövning 

EBO 

Benämningen när en asylsökande väljer att ordna med boende själv, till exempel genom släkt 

eller vänner. 

Nyanländ 

En person som har beviljats permanent uppehållstillstånd och har fått en etableringsplan 

upprättad 
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Bilaga 2: Kalkyl Västerviksmodellen 

Kalkylen syftar till att uppskatta avkastningen på investeringen i modulhusen som Västervik 

Bostads AB har låtit uppföra i Ankarsrum genom att söka den kalkylränta som ger ett värde 

på 20 000 kr per kvadratmeter vilket motsvarar investeringen. 

En del antaganden har varit nödvändiga. Kostnaden har antagits motsvara 350 kr per 

kvadratmeter och år. Hyran antas vara 100 % indexerad så att den, precis som kostnaden, 

stiger med 2 % per år vilket inflationen antagits till.   

 

 

 

 

 

  

Hyra	per	månad 17000
Hyra	(kr/kvm/år) 2914

Indexering 100%

Kostnad	(kr/kvm/år) 350

Kalkylränta 11,53%

Ekvivalent	direktavkastning 9,53%

Inflation 2,00%

Försäljning	år	5	(kr/kvm) 20000

1 2 3 4 5 6 7

Intäkter 2914 2973 3032 3093 3155 3218 1050

Vakans 0 0 0 0 0 0

Kostnader -350 -357 -364 -371 -379 -386 -350

Driftnetto 2564 2616 2668 2721 2776 2831 700
Nuvärde	av	driftnetto 2564 2345 2145 1962 1794 1609

Nuvärde	av	restvärde 6653

Investering,	flytt -1786

Nuvärde	av	investering -928

Nuvärde 20000

Västerviksmodellen
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Bilaga 3: Kalkyl Attefallshus 

Kalkylen syftar till att uppskatta avkastningen på investeringen i attefallshus genom att söka 

den kalkylränta som ger ett värde på 28 000 kr per kvadratmeter vilket motsvarar 

investeringen. Alternativ 1 beräknar avkastningen utifrån en hyra på 7500 kr per månad och 

alternativ 2 beräknar avkastningen utifrån en hyra på 8000 kr per kvadratmeter.  

Antaganden som gjorts i kalkylen är att hyresinbetalningen sker i början av varje år och att 

förväntat restvärde har ett nuvärde på 350 000 kr. Hyran är indexerad till 100 % så att den 

stiger med 2 % per år vilket inflationen antagits till.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Hyra	per	månad 7500
Hyra	(kvm/år) 3600

Indexering 100%
Kostnad	(kvm/år) 507
Kalkylränta 7,34%
Ekvivalent	direktavkastning 5,34%

Inflation 2,00%
Försäljning	år	5	(kr/kvm) 14000

1 2 3 4 5
Intäkter 3600 3672 3745 3820 3897

Vakans 0 0 0 0 0

Kostnader -507 -517 -527 -538 -549

Driftnetto 3093 3155 3218 3282 3348
Nuvärde	av	driftnetto 3093 2939 2793 2654 2522

Nuvärde	av	restvärde 14000

Nuvärde 28000

Alternativ	1:	Hyra	om	7500	kr	per	månad	och	attefallshus
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Hyra	per	månad 8000
Hyra	(kvm/år) 3840
Indexering 100%
Kostnad	(kvm/år) 507
Kalkylränta 11,75%
Ekvivalent	direktavkastning 9,75%
Inflation 2,00%
Försäljning	år	5	(kr/kvm) 14000

1 2 3 4 5
Intäkter 3840 3917 3995 4075 4157
Vakans 0 0 0 0 0

Kostnader -507 -517 -527 -538 -549

Driftnetto 3333 3400 3468 3537 3608
Nuvärde	av	driftnetto 3333 3042 2777 2535 2313

Nuvärde	av	restvärde 14000

Nuvärde 28000

Alternativ	2	Hyra	om	8000	kr	per	månad	och	attefallshus
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Bilaga 4: Intervjufrågor - Allmännyttiga bostadsbolag 

Nedan presenteras gemensamma frågor till representanterna för de allmännyttiga 

bostadsbolagen. Då intervjuerna varit semistrukturerade så har följdfrågor ställts utöver de 

presenterade frågorna och en del respondenter har även fått frågor rörande särskilda projekt 

som de arbetar med. 

1. Vad har ni för boendeformer för asylsökande och nyanlända? 

2. Vilka svårigheter eller utmaningar i att ordna med boenden åt asylsökande och nyanlända? 

3. Ser ni någon risk i att en ökad efterfrågan på bostäder och andra fastighetstyper är tillfällig 

och kan komma att minska om människor väljer att flytta? 

4. Hur ser ni på risken för skadegörelse? Är det något ni tar hänsyn till? 

5. Hur är Migrationsverket som hyresgäst? 

6. Hur ser du på er roll när det gäller att ordna med de här boendena? 

7. Hur ser ni på betydelsen av läge och utformning av ett boende i förhållande till ekonomisk 

integration? 

8. En strategi som Migrationsverket har för att få öka byggandet och åstadkomma fler 

lägenheter är att erbjuda hyresgarantier fram till och med 2019. Tror du att det kan bidra 

till en bättre finansiering eller att det kan leda till att man bygger fler bostäder för 

asylsökande eller nyanlända? 

9. Hur ser ni på modulbostäder eller andra alternativa lösningar? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor – Privata fastighetsbolag 

Nedan presenteras gemensamma frågor till representanterna för de privata fastighetsbolagen. 

Då intervjuerna varit semistrukturerade så har följdfrågor ställts utöver de utöver de frågor 

som presenteras. 

1. Vilka typer av boenden för asylsökande har ni? 

2. Hur kommer det sig att ni har valt att upplåta den här typen av boenden? 

3. Vad skulle krävas för att ni skulle vara villiga att satsa mer på den här typen av boenden? 

4. Hur tänker ni kring ett boendes utformning och läge? 

5. Hur ser ni på risken för skadegörelse? Är det något ni tar hänsyn till?  

6. Påverkas försäkringsvillkoren om användningen ändras till asylboende? 

7. Migrationen påverkar efterfrågan på både bostäder och samhällsfastigheter, hur tänker ni 

kring det? Påverkar det er strategi?  

8. Ser ni någon risk i att en ökad efterfrågan på bostäder och andra fastighetstyper är tillfällig i 

vissa mindre orter och kan komma att minska om människor väljer att flytta? 

9. Hur ser du på er roll som privat fastighetsbolag att ordna med boenden för 

asylsökande? 

10. Finns det några lösningar eller strategier som du har några tankar kring? Exempelvis 

moduler? 
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Bilaga 6: Intervjufrågor - Migrationsverket 

Nedan presenteras de frågor som intervjun med Claes Fritsch på Migrationsverket grundat sig 

på. Då intervjun varit semistrukturerad så har följdfrågor ställts utöver de frågor som 

presenteras. 

1. Hur ser era hyresavtal ut? 

2. Vad är det för typ av lokaler ni är intresserade av. Är det kommersiella lokaler? 

3. Vad har ni för ansvar gällande underhåll och slitage? 

4. Hur ser ni på regler kring trångboddhet som många fastighetsägare har. Förhåller ni 

er till dem? 

5. Vill ni hyra enskilda lägenheter eller är ni intresserade av hela lägenhetshus? 

6. Äger Migrationsverket några egna fastigheter? 

7. Hur långa hyresavtal är Migrationsverket villig att teckna? 

8. Hur ser ni helst att privata aktörer gör om det är intresserade av asylboenden? 

9. Tar ni hänsyn till läget på ett boende? 

10. Hur ser ni på betydelsen av ett boendes utformning? Till exempel planlösning? 

11. Tar ni hänsyn till aspekter som säkerhet och trygghet när ni letar nya boenden? 

12. Ni vill lämna hyresgarantier fram till och med 2019. Men om man bestämmer sig för 

att bygga nu så tar det tid innan man lägenheterna är klara. Hur ser du på det? 

13. Det finns en viss risk för framtida vakans. Hur ser du på det? 

14. Hur tror du att invandringen påverkar behovet av andra fastighetstyper? 

15. Finns det något som du upplever som en svårighet när det gäller att ordna med 

boenden?  

16. Är det något du skulle vilja ändra på gällande det system som finns idag? 

17. Hur är det med boenden för ensamkommande flyktingbarn. Är det någon skillnad i 

hur du tycker att det fungerar? 
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