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Abstract 
 

Municipalities in Sweden have had severe difficulties with providing housing for newly 

arrived immigrants that have been granted permanent or temporary residency in Sweden. 

There is a shortage of affordable apartments and houses in Sweden, due to multiple 

reasons. The purpose of this essay was to study social workers’ experiences and 

perceptions of the housing situation for newly arrived immigrants and the tools and 

strategies they possess to affect the housing situation.  The empirical data has been 

gathered through semi-structured interviews with seven social workers in three 

municipalities in Sweden. Our result shows that social workers in this sector have to deal 

with a wide range of emotions, such as stress, frustration, anger and joy. Furthermore, the 

result proved that current housing policies are not working in favour of newly arrived 

immigrants. The social workers interviewed in the study experienced that newly arrived 

immigrants had very limited possibilities to retain a place to reside in Sweden. We have 

analyzed our findings through the theoretical concepts of social capital and 

empowerment, and found that a person’s social capital has a large impact on his or hers 

housing situation. As a conclusion, we feel that further research about newly arrived 

immigrants and housing is needed so that unacceptable living conditions for newly 

arrived immigrants as well as stress and frustration for the people in this line of work can 

be avoided. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Boverkets rapport Boendesituationen för nyanlända - slutrapport råder det brist på 

bostäder i Sverige relaterat till antalet personer som beviljats uppehållstillstånd de senaste 

åren (Boverket 2015, s. 6). Socialt utsatta grupper stöter ofta på problem att skaffa bostad, 

och nyanlända är särskilt utsatta när de möter kraven som ställs av bostadsbolagen - såsom 

bl.a. en fast anställning eller krav på referenser från tidigare hyresvärdar. Problematiken 

kan bestå av bl.a. svaga eller icke existerande kontaktnät för nyanlända i Sverige, 

svårigheter att ta del av information som bostadsbolag ger ut och i många fall en helt ny 

form av bostadsmarknad att anpassa sig till.  

 

En ny bosättningslag (SFS 2016:38) trädde i kraft 1 mars 2016 med syftet att alla 

kommuner i Sverige efter anvisning ska kunna ta emot och ordna bostäder till nyanlända 

som beviljats uppehållstillstånd i landet. Migrationsverket (2018) skriver att lagen avser 

att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i Sveriges kommuner, och samtidigt ge 

nyanlända bättre förutsättningar att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. En 

nyanländ blir av Migrationsverket anvisad till någon av landets kommuner från 

Migrationsverkets asylförläggningar efter beviljat uppehållstillstånd (Migrationsverket 

2015). Nyanlända kan antingen tacka ja eller nej till sin anvisning. Tackar de nej, 

förbrukas rätten till anvisning och de får hitta boende på egen hand. Enligt 

Migrationsverket (2017a) anvisar deras bosättningsenhet de nyanlända till en kommun 

utifrån de nyanländas behov och utifrån Migrationsverkets årsplanering. Den här studien 

innefattar både de som bosatt sig i en kommun via anvisning (ABO), och de som valt att 

bosätta sig i en kommun på egen hand (EBO). 

 

Regeringen tar beslut om hur många nyanlända som ska anvisas till varje län, ett så kallat 

länstal. Hänsyn ska tas till länets befolkningsmängd, arbetsmarknad och det sammantagna 

mottagandet av asylsökande och nyanlända (SFS 2016:38). Utifrån detta länstal är det 

länsstyrelsens uppgift att fastställa ett kommuntal, det vill säga hur många nyanlända som 

ska anvisas till varje kommun inom länet. I arbetet med kommuntal tas hänsyn till de 

ovanstående parametrarna, samt kommunernas bostadsmarknad (Länsstyrelsen 2017).  
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Tillgången till sociala nätverk och ett stort socialt kapital är viktigt på den svenska 

bostadsmarknaden. Med socialt kapital avser vi Bourdieus (1992) begrepp, som innefattar 

en persons väletablerade sociala nätverk (s. 119). Sociala nätverk är betydelsefulla för 

alla bostadssökande i landet, men kan få extra stor betydelse i bostadssökandet för de 

personer som inte har andra möjligheter än sociala kontakter, som exempelvis en god 

ekonomi eller en fast anställning. År 2015 valde majoriteten av nyanlända i Sverige att 

ordna ett boende på egen hand (Boverket 2015, s. 17, 32). När en person får 

uppehållstillstånd i Sverige har hen inte hunnit skapa sig förutsättningar för en bra 

position på den svenska bostadsmarknaden, vilket begränsar personens möjligheter att 

skaffa sig en bostad. På grund av svårigheten att få tag i en bostad använder sig många 

nyanlända av de få kontakter de har i Sverige. Den enda chansen till boende kan vara som 

inneboende hos en bekant.   

 

Med många personer boende i samma lägenhet ökar trångboddheten, vilket får 

problematiska följder. Den genomsnittliga boendeytan per person i Sverige var 42 m² år 

2014, medan den för en nyanländ var 22 m². Trångboddhet i sig måste ses som ett socialt 

problem, eftersom det förvärrar levnadsförhållandena och skicket på bostäderna. 

Dessutom får trångboddhet negativa följder för hyresgästernas fysiska och psykiska hälsa 

(Boverket 2015, s. 61). Barnfamiljer som bor trångt har ofta problem med barnens 

skolutveckling, eftersom boendemiljön som trångboddheten medför hindrar barnen från 

att göra skolarbete i hemmet. En osäker boendesituation leder dessutom ofta till att 

familjerna kan tvingas flytta med kort varsel, eller i värsta fall stå helt utan bostad 

(Boverket 2015, s. 56ff). Många bostadsbolag i Sverige kräver referenser från tidigare 

hyresvärdar, vilket blir omöjligt för de personer som har bott som inneboende eller hyrt i 

andra hand av privatpersoner.  

 

Vi har samtalat med en anställd inom flyktingmottagande på kommunal nivå, som menar 

att arbetet i kommunen med att ordna fram bostäder är mycket tidskrävande och svårt. 

Trots att ett tiotal bostadsbolag i kommunen äger fastigheter med hyresrätter, får de 

anställda slita hårt med att få fram bostäder till nyanlända. De ska ligga i fas med 

anvisningstalen och samtidigt ordna fram boenden som kan ge nyanlända bättre 

förutsättningar att etableras i samhället och på arbetsmarknaden. På grund av den 

bostadsbrist som råder, måste de kommunanställda nöja sig med allt de får som kan kallas 

boende.  
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1.2 Problemformulering  

Efter att ha tagit del av Boverkets rapport och diskuterat med en anställd med insyn i 

bostadssituationen för nyanlända står det klart att nyanländas möjligheter att bosätta sig i 

Sverige är begränsade. Varje nyanländ som beviljats uppehållstillstånd har rätt att av 

Migrationsverket anvisas en bostad i en kommun i Sverige. Som det ser ut i nuläget har 

kommuner i Sverige svårt att tillgodose alla nyanländas grundläggande behov av bostad. 

Vi vill därför undersöka hur socialarbetare i svenska kommuner som arbetar med 

flyktingmottagande upplever situationen både vad gäller det egna arbetets förutsättningar 

och förutsättningarna för att nyanlända personer ska få bostäder som svarar mot deras 

behov. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare i tre kommuner upplever 

bostadssituationen för nyanlända personer samt de strukturer och individuella faktorer 

som begränsar eller möjliggör för nyanlända att bosätta sig i Sverige. 

 

1.4 Frågeställningar 

• På vilka sätt tillgodoser kommunerna nyanlända personers behov av en trygg 

boendesituation? 

• Hur upplever socialarbetare nyanländas möjligheter och begränsningar att ordna 

en bostad, och hur kan dessa möjligheter och begränsningar förstås utifrån ett 

fokus på nyanlända personers sociala nätverk, sociala kapital och tillgång till 

egenmakt? 

• Hur kan situationen kring nyanländas möjligheter att ordna en bostad förstås 

utifrån strukturella hinder på lokal nivå, såsom politiska beslut och bristen på 

bostäder? 

 

1.5 Inramning av kontext 

1.5.1 Begreppsdefinitioner och problematisering av begrepp  

För att underlätta läsningen av examensarbetet har vi valt att definiera ett par begrepp 

som kan ha en otydlig innebörd eller är specifika för ett visst område inom socialt arbete.   
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1.5.1.1 ABO  

En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som under asyltiden har väntat på 

anvisning till en kommun på ett av Migrationsverkets Anläggningsboenden (ABO). 

Anvisningen innebär att kommunen ska tillgodose personens behov av bostad (Boverket 

2015, s. 17).  

 

1.5.1.2 EBO  

En person som under asyltiden valt att ordna ett Eget boende (EBO). Beteckningen EBO 

kan även gälla för en person som efter beviljat uppehållstillstånd har tackat nej till 

anvisning, och därmed valt att ordna en egen bostad (Boverket 2015, s. 17). 

 

1.5.1.3 Nyanländ  

I studien definieras en nyanländ som en person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige 

som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen (SFS 2015:716). 

Vi har undersökt bostadsförhållandena för både nyanlända personer som har anvisats 

(ABO) och personer som har ordnat eget boende (EBO). Det är av vikt att problematisera 

användningen av begreppet nyanländ. Genom att benämna alla som beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige som nyanlända kategoriseras dessa människor in i en grupp, 

som genom vårt språkbruk kan tänkas vara en homogen grupp. När alla personer benämns 

med ett ord, kan det leda till slutsatsen att det är ett kollektiv med samma bakgrund, 

utbildning, motiv och livsöde. Boréus (2015) beskriver hur språket bidrar till 

kategoriseringen av människor, och vilka egenskaper som tillskrivs dessa kategorier. 

Språket anses vara beroende av samhällets normer (s. 176f). Genom att vi använder 

begreppen nyanlända och nyanlända personer måste vi anses bidra till kategoriseringen 

av dessa människor, vilket är problematiskt. Vi är medvetna om detta, men eftersom det 

är en vedertagen benämning inom fältet har vi trots att det är problematiskt valt att 

använda benämningen.  

 

1.5.2 Bostadspolitik 

Boverket gav 2007 ut en rapport över svensk bostadspolitik under 130 år. Rapporten 

behandlar statens politik för bostadsförsörjning, samhällsplanering och byggande. I 

rapporten nämns det att ambitionerna för bostadsförsörjning i Sverige alltid varit låga. De 

offentligas ambition har varit, och är fortfarande, att ingen ska bo i en dålig bostad eller i 

en undermålig boendemiljö. Detta går att jämföra med exempelvis politiken för skola 



  
 

5 

eller omsorg, där ledorden är att “bara det bästa är gott nog åt folket”. Vidare har 

bostadsbrist genom åren i Sverige ansetts av politikerna som ett problem som byggts och 

sanerats bort (Boverket 2007, s. 12). 

 

Bostadsmarknaden avreglerades vid regeringsskiftet 1991 och bostadsdepartementet 

avvecklades. Nio år efter avregleringen av bostadsmarknaden utfärdades lagen om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). I lagens första paragraf skrivs 

det att varje kommun med riktlinjer ska planera för kommunens bostadsförsörjning. 

Syftet med planeringen för bostadsförsörjning är att alla kommunens invånare ska ges 

förutsättningar att leva i goda bostäder (ibid.).  

 

1.5.3 Rätt till bostad 

Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet, vilket stadgas i Regeringsformens andra 

paragraf. Emellertid är det en social rättighet av programmatisk karaktär, vilket innebär 

att paragrafen endast fastställer de mål som det allmänna ska arbeta efter (Prop. 

1975/76:209, s. 31). Även socialtjänstlagen (SFS 2001:453) reglerar bostadsfrågan, i 3 

kap. 2§, där det stadgas att “Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes 

rätt till arbete, bostad och utbildning”. Detta stadgande ger inte enskilda medborgare rätt 

till en bostad, utan snarare en skyldighet för socialnämnderna i Sveriges kommuner att 

främja just denna rättighet. Skyldigheten får sägas villkoras av kommunernas ekonomi 

och tillgång till bostäder. Enligt Lundgren, Sunesson och Thunved (2018) är rätten till 

bl.a. boende av “sådan väsentlig betydelse för livskvaliteten att detta särskilt 

understrukits” (s. 51).     

 

1.5.4 Flyktingmottagande 

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända (bosättningslagen) trädde i kraft den 

första mars 2016, och reglerar kommuners skyldighet att efter anvisning ta emot en 

nyanländ för bosättning i kommunen. Enligt förarbetena är syftet med lagen att “alla 

kommuner bör vara med och ta ansvar för nyanlända, för att förbättra de nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden och i arbetslivet” (Prop. 2015/16:54 s. 1). Tidigare fanns 

det inte någon lagstadgad skyldighet för kommuner i Sverige att ta emot nyanlända 

svenskar, utan mottagandet grundade sig i frivilliga överenskommelser med 

Länsstyrelserna (Ds 2015:33, s. 5). Dessa överenskommelser innebar en 

avsiktsförklaring, det vill säga att kommunerna hade för avsikt att ta emot nyanlända 
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personer. Emellertid var kommunerna inte förpliktigade att vare sig teckna sådana 

överenskommelser eller att följa dem, eftersom det inte fanns några sanktioner mot de 

kommuner som inte fullföljde överenskommelserna (ibid. s. 33). Dessa frivilliga 

överenskommelser ledde till att kommuner inte ordnade bostäder till nyanlända personer 

i den takt som var nödvändig när antalet asylsökande i Sverige ökade. Därför bodde 

många nyanlända med uppehållstillstånd kvar på anläggningsboenden, och när de väl fick 

tag på en bostad rörde det sig inte sällan om bostäder i kommuner som redan tog emot ett 

mycket stort antal nyanlända personer (SOU 2018:22, s. 188). När de personer som valde 

att egenbosätta sig samlades i kommuner med ett redan högt flyktingmottagande skapades 

inte bara en snedfördelning av antal nyanlända personer mellan kommunerna, utan det 

försvårade även etableringen i de kommuner som tog emot ett högt antal nyanlända 

personer.  

 

1.5.5 Etablering och sysselsättning 

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för de etableringsprogram som ger en nyanländ 

rätt till etableringsersättning (Arbetsförmedlingen u.å.). Enligt Arbetsförmedlingen (u.å.) 

är syftet med programmen att “så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare 

arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning i landet”, och den nyanlända personen 

kan delta i programmet i två år. För att få delta i ett etableringsprogram krävs det att den 

nyanlända är folkbokförd i kommunen (SFS 2017:584). Förutom etableringsersättning 

kan den nyanlända ha rätt till etableringstillägg och bostadsersättning, vilket beslutas av 

Försäkringskassan (Migrationsverket 2017b).  

 

1.6 Disposition 

För att ge en överblick av studiens problemområde har vi valt att inleda med ett avsnitt 

med tidigare forskning, eftersom det är intressant läsning i relation till våra egna 

forskningsfrågor. I delen teoretiska utgångspunkter presenteras de teoretiska begreppen 

socialt kapital och empowerment, som ligger till grund för vår analys av resultatet. Varje 

avsnitt inleds med att vi relaterar avsnitten till vårt syfte och våra frågeställningar, för att 

tydliggöra relevansen för just vårt arbete. Under metodavsnittet diskuteras hermeneutik 

och den kvalitativa ansatsen, samt varför vi har valt att göra en intervjustudie. Vi går även 

igenom urvalsprocessen, vilka etiska aspekter vi har tagit i beaktning och intern 

arbetsfördelning samt genomförande. I resultat- och analysdelen har vi delat upp texten i 

fyra teman, vilka identifierades utifrån de sju intervjuer vi har gjort samt vårt uppställda 
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syfte. Till sist sammanfattar vi resultatet och diskuterar det i relation till de valda 

teoretiska begreppen.  

 

2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som tas upp i avsnittet presenteras utifrån två teman: 

etableringsprogram, språk och bostäder samt politiska och individuella förutsättningar för 

bostad. Tidigare forskning om etableringsprogrammen inkluderas eftersom vi har funnit 

relevanta kopplingar mellan nyanländas bostadssituation och  deras initiala etablering. De 

politiska och individuella förutsättningarna för bostad har inkluderats då tidigare 

forskning på det området hjälper oss att synliggöra de politiska och individuella hinder 

som kan påverka en nyanländ person i sitt bostadsletande. 

 

2.1 Etableringsprogram, språk och bostäder 

Studier visar att en “lyckad integration” allmänt förstås som att en nyanländ person efter 

deltagande i ett etableringsprogram har ett arbete, behärskar det nya språket och har blivit 

“socialt integrerad” i samhället (Dubus 2017, s. 3). Social integration beskrivs som 

förmågan att vid behov använda sitt sociala kapital samt assimileras till det nya samhället 

(ibid.). Dubus (2017) har undersökt hur socialarbetare uppfattar målen med 

etableringsprogram, och kom fram till att en majoritet av socialarbetarna (grupp 1) ansåg 

att målet de arbetar mot är att underlätta de nyanländas ankomst till det nya landet. 

Socialarbetarna i grupp 1 uppfattade det som att det fanns olika sätt att underlätta för de 

nyanlända personerna. Vissa menade att hjälp med tolkar och transport var viktigt, medan 

andra hävdade att ordnade bostäder och placering i närheten av personer med samma 

ursprung underlättade för personerna (ibid. s. 5f). Vidare var det vissa socialarbetare 

(grupp 2) som menade att det viktigaste medlet för att underlätta integrationen i det nya 

landet var språkkunskaper och arbete. Enligt personerna i grupp 2 var det inte lika viktigt 

att de nyanlända hade trygga bostäder eller fasta arbeten, eftersom bristfälliga eller 

otrygga omständigheter bildar en önskan om att förbättra sina livsvillkor i framtiden (ibid. 

s. 7f). Vidare så talade personerna i grupp 2 om vikten av att inte vara för ingripande i de 

nyanländas vardag, eftersom det skulle hindra dem från att själva utvecklas och ta ansvar 

för sitt liv i det nya samhället (ibid. s. 12). Till sist fanns det ännu en grupp socialarbetare 

(grupp 3) som ansåg att målet med etableringsprogrammen måste sägas vara att öka de 

nyanländas motståndskraft (resilience) (ibid. s. 4). Dubus (2017) menar att det är 
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problematiskt att de yrkesverksamma inom fältet har olika mål, speciellt då målen kan 

skilja sig från de socialpolitiska mål som är uppställda. Arbetet med nyanlända blir 

osäkert och vagt, vilket kan bidra till frustration för de socialarbetare som är verksamma 

inom fältet. Författaren diskuterar huruvida sådan frustration påverkar kvaliteten på de 

insatser som erbjuds samt om känslorna av frustration är en bidragande orsak till 

utbrändhet inom den aktuella yrkesgruppen (Dubus 2017, s. 12f). 

 

Enligt Abdulla (2017) finns det flertalet faktorer som påverkar en individs förmåga att 

lära sig ett nytt språk (s. 97). Hon menar att den nyanländes bostadssituation har en stor 

påverkan på hur väl individen kan fokusera på att lära sig språket. Abdulla (2017) har 

intervjuat nyanlända personer som bl.a. beskriver hur oron över att behöva flytta 

ockuperar tankarna så att det blir svårt att fokusera på något annat (ibid. s. 100f). Eftersom 

att den allmänna förståelsen av en lyckad integration bl.a. innefattar språkfärdigheter 

(Dubus 2017, s. 3), går det med hjälp av Abdullas (2017) avhandling att dra slutsatsen att 

trygga bostäder är ett villkor för en lyckad integration. 

 

2.2 Förutsättningar för bostad - politiskt och individuellt 

Abramsson och Borgegård (1998) har undersökt hur bostadsmarknaden i olika 

välfärdsstater förändrats sedan andra världskriget och hur det har påverkat 

boendesegregationen i bl.a. Sverige. Bostadspolitiken och bostadsmarknaden i 

välfärdsstater går igenom förändringar rörande ägandeskap, hyreskostnader och priser på 

bostadsrätter (ibid. s. 149). Dessa förändringar karakteriseras av privatisering, avveckling 

och omflyttning av s.k. “social housing”. Social housing kan beskrivas som särskilda 

lågprisbostäder för utsatta grupper. I och med att sektorn för social housing i Sverige har 

minskat, menar Abramsson och Borgegård (1998) att klyftorna mellan olika 

socioekonomiska grupper har ökat (s. 149). Vidare kan bostadsbolagen inte längre ta del 

av olika förmåner från staten. De måste därför agera som alla andra privatägda bolag i 

Sverige, och generera vinst. Dessa bolag har varit tvungna att dra ned på sina kostnader, 

och genom detta exkludera vissa grupper på bostadsmarknaden. Det verkar inte längre 

finnas något behov av att statligt finansiera billiga bostäder för socioekonomiskt utsatta 

grupper. Individer ur sådana grupper hamnar som en följd i många fall utanför 

bostadsmarknaden eller i segregerade områden, vilka är de enda områden de har råd att 

bo i (ibid. s. 168). Det finns delade meningar om boendesegregationens följder för 
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nyanländas möjligheter att etableras i ett nytt samhälle. Vissa menar att exkludering från 

bostadsmarknaden kan leda till ytterligare exkludering från samhället i stort (ibid.). 

 

Vidare har Valenta och Bunar (2010) undersökt hur bosättningspolitiken och dess 

utformning har hjälpt nyanlända i Sverige och Norge och deras integration (s. 463). 

Författarna menar att rådande integrations- och bosättningspolitik måste ifrågasättas. 

Svagheterna i den svenska och norska integrationspolitiken år 2010 var inte att det 

saknades hjälp med att exempelvis ordna fram bostäder åt nyanlända, utan att det krävdes 

mer proaktiva insatser för att uppnå målen med integrationen (ibid. s. 479). Författarna 

hänvisar till modeller som används i Kanada och USA, där nyanlända personer “kvoteras 

in” i samhället (ibid. s. 472). I och med bosättningslagens (SFS 2016:38) ikraftträdande 

2016 blev alla kommuner i Sverige enligt lag skyldiga att ta emot och ordna bostäder till 

nyanlända personer. De proaktiva insatser som Valenta och Bunar (2010) diskuterar kan 

liknas vid de föreskrifter som kommuner i Sverige nu har att förhålla sig till angående 

mottagandet av nyanlända personer. Vidare diskuteras förhållandet mellan ABO och 

EBO – det vill säga hur tvingande de olika ländernas riktlinjer är när de nyanlända 

personerna ska bosätta sig (ibid. s. 475). De norska riktlinjerna har historiskt sett varit 

hårdare än de svenska, på så sätt att de nyanlända personerna inte har haft några andra 

alternativ än att flytta till den kommun de blir anvisade till (ibid.). Studier visar att de 

nyanlända som anvisas till små kommuner med ett lågt flyktingmottagande, många 

gånger senare väljer att flytta vidare till större kommuner. Anledningarna beskrivs vara 

många, bl.a. att de nyanlända har svårt att behålla ett arbete i de små kommunerna samt 

att de vill bo närmare släkt och vänner (ibid.). 

 

Både Magnusson Turner och Hedman (2014) samt Abramsson, Borgegård och Fransson 

(2002) har undersökt den så kallade bostadskarriären i Sverige, det vill säga hur personer 

går från otrygga bostadskontrakt till att äga sitt eget boende. Magnusson Turner och 

Hedman (2014) menar att det går att se skillnader mellan personer födda i Sverige och de 

som är födda utomlands, på så sätt att det tar mycket längre tid för utlandsfödda att 

“klättra” på bostadsmarknaden (s. 278). Nyanlända personer tenderar att sakna 

ekonomiska resurser och kunskap om den svenska bostadsmarknaden, vilka det tar tid att 

bygga upp. De resurser en nyanländ har i bagaget spelar in på möjligheterna att hitta 

någonstans att bo. Dessa resurser kan vara finansiella, men också innebära kunskap om 
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Sverige och dess myndigheter och institutioner samt ett socialt kontaktnät (Abramsson, 

Borgegård & Fransson 2002, s. 445).  

 

Tidigare forskning har visat att förändringar i familjesituationen, såsom giftermål eller 

barnafödande, vanligtvis leder till att personer i Sverige köper en bostadsrätt eller ett hus 

(Magnusson Turner & Hedman 2014, s. 272). Emellertid visar både Magnusson Turner 

och Hedmans (2014, s. 278) samt Abramsson, Borgegård och Franssons (2002, s. 453f) 

forskning att detta fenomen i hög utsträckning är beroende av personernas 

socioekonomiska status samt deras ursprungsland. Personer födda i Afrika eller Asien 

köper inte sitt boende i samma utsträckning som personer födda i Sverige eller 

Nordamerika. Deras bostadsköp villkoras inte av familjesituationen, utan snarare av fast 

anställning och den tid som de har vistats i Sverige (Magnusson Turner & Hedman 2014, 

s. 287). Förutom att de utlandsfödda personernas boendeformer är otrygga, så bor de 

dessutom oftare i socioekonomiskt utsatta områden. Det går därför inte att tala om en 

“bostadskarriär” på lika villkor. De möjligheter en svenskfödd person har att förvärva en 

trygg och tillfredsställande bostad gäller inte andra grupper av människor, vilket är 

problematiskt. Utöver individuella faktorer måste även strukturella faktorer vägas in i 

bostadsletandet. De faktorer den tidigare forskningen påvisar är: bostadsmarknadens 

struktur, bostadspolitik, regler, hyresvärdar och föreningar (Abramsson, Borgegård & 

Fransson s. 446f). Författarna drar slutsatsen att anställning och ekonomi är viktiga 

faktorer i bostadsfrågan, men inte lika viktigt som att samhället fortsätter att ifrågasätta 

bostadsmarknadens struktur. Därför är det av vikt att politiker och tjänstemän engagerar 

sig i bostadsfrågan, för att värna om integrationen och välfärden (Magnusson Turner & 

Hedman 2014, s. 287).  

 

Till sist har vi tagit del av forskning som studerar relationen mellan bostadspolitik och 

bostadsmarknad. Bostäder, till skillnad från exempelvis skola och omsorg, är en del av 

välfärdssektorn som inte distribueras av staten utan av aktörer på bostadsmarknaden 

(Borevi & Bengtsson 2015, s. 2600). Den sociala rättigheten till bostad skulle kunna 

förstås som en “positiv social rättighet”, vilket innebär att det är en rättighet som alla 

medborgare kan ta del av. Trots att bostäder är marknadsstyrt, är inte den sociala 

rättigheten till bostad något som försummats i riktlinjer och i lagar, det framgår tydligt i 

bl.a. regeringsformen och socialtjänstlagen (ibid. s. 2601). Bostadsbolagen är de aktörer 

som huvudsakligen distribuerar bostäder, vilket gör det svårt att argumentera för att staten 
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ska kunna erbjuda goda bostäder till varje medborgare. Återigen går det här att dra 

kopplingar till skola och omsorg. Rätten till bostad skulle istället kunna betraktas som ett 

politiskt mål, där stat och aktörer på bostadsmarknaden samarbetar för att uppnå vad som 

kan kallas “varje medborgares rätt till bostad” (ibid. s. 2601). Vidare drar författarna 

slutsatsen att spänningen i bostadspolitiken ligger i situationen där en fri bostadsmarknad 

står i motsatsförhållande till behovet av bostad. Bostadspolitiken i exempelvis Sverige, 

är utformad så att varje individ har rätt till en bostad som ska möta kraven som satts upp. 

Kraven är att bostaden ska hålla en viss standard, medborgarna ska kunna bo till ett rimligt 

pris samt att den sociala omgivningen och miljön ska vara god (ibid. s. 2604).  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som använts i examensarbetet. Teoriernas tillämpbarhet 

och relevans för arbetets syfte kommer också att beskrivas.  

 

De teorier som kommer att ingå i resultat och analys är Bourdieus teori om socialt kapital 

och begreppet “empowerment”. Vad gäller Bourdieus teori kommer vi att fördjupa oss i 

människors sociala kapital och vad det har för betydelse för nyanlända personer som söker 

bostad i Sverige. För att sätta det sociala kapitalet i kontext har vi även valt att inkludera 

begreppen fält och sociala nätverk i teorin. Empowermentbegreppet kan vara till hjälp 

för socialarbetare på olika områden som arbetar med att hjälpa utsatta grupper. Varför vi 

valt att inkludera empowermentbegreppet som teori till arbetet är att det kan hjälpa oss 

att förstå hur känslan av att inte ha möjlighet att välja bostad själv kan påverka en individ 

negativt, och vad utövandet av makt gentemot dessa människor kan få för konsekvenser.  

 

3.1 Socialt kapital  

Socialt kapital är summan av en individs resurser inom ett nätverk. Socialt kapital 

innefattar sådant som användbara nätverk, ömsesidiga förpliktelser och tillförlitlighet, 

kännedom om normer som styr ett effektivt handlande och sociala resurser. De sociala 

resurserna finns på ett mer allmänt plan, och möjliggör för människor att handla effektivt 

(Giddens & Sutton 2014, s. 559). Resurserna är olika stora beroende på om individen eller 

gruppen har tillgång till ett resursstarkt nätverk eller inte. Finns ett resursstarkt nätverk, 

kommer det sociala kapitalet vara stort, och vice versa. Det sociala kapitalet hos en 

individ ökar när nätverken som finns att tillgå är etablerade i ett samhälle, och när 
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nätverken består av individer med ömsesidig bekantskap och erkännande (Bourdieu 1992, 

s. 119).  

 

Giddens och Sutton (2013) beskriver det sociala kapitalet som sociala kunskaper och 

kontakter en person har inom ett visst område eller exempelvis en förening (s. 559ff). Det 

sociala kapitalet kan ge en person fördelar inom ett område eller i en grupp. Någon i 

gruppen som har goda kunskaper om vem eller vilka som ska kontaktas, vad som ska 

sägas och vad som anses vara norm inom gruppen kan sägas ha ett stort socialt kapital. 

Med det sociala kapitalet kan människor göra det möjligt för sig själva att nå sina mål och 

utöka sitt inflytande (ibid.).  

 

Alla direkta och indirekta kopplingar som en person eller grupp har till andra människor 

eller grupper kallas för sociala nätverk. Ett personligt nätverk utgörs av de människor en 

person känner i första hand, exempelvis vänner, och människor en person känner i andra 

hand, exempelvis vänners vänner. Nätverkens betydelse i en persons liv kan variera 

beroende på vilken socioekonomisk grupp personen tillhör. Ju högre socioekonomisk 

grupp en person tillhör, desto större betydelse har svaga band för den individen 

(Wellman, Carrington & Hall 1988, s. 175). Hur svaga band kan fungera till en persons 

fördel kan exempelvis vara att få ett jobb eller en bostad som en avlägsen släkting eller 

bekant tipsat om (Granovetter 1973, s. 1371). I lägre socioekonomiska grupper är det inte 

lika vanligt att svaga band fungerar som en språngbräda till andra nätverk (Giddens & 

Sutton, s. 557). Därför kan det tänkas vara svårt för nyanlända att använda svaga band 

och kontaktnät för att kunna få jobb eller bostad, då kontaktnät och band inte är lika 

resursstarka hos de som befinner sig i en lägre socioekonomisk position som hos högre 

hierarkiskt ordnade grupper i Sverige.  

 

Lindgren (2015, s. 163ff) menar att ett fält kan beskrivas som en social arena där 

människor agerar och kämpar om olika fördelar. Målet med Bourdieus fältteori var att 

finna en medelväg mellan struktur- och aktörsperspektiven (ibid.). Bourdieu analyserade 

inte människors skilda positioner i samhället utifrån ett klassperspektiv, utan såg på och 

talade om samhället som ett mångdimensionellt socialt rum som är uppbyggt av olika 

underavdelningar, det vill säga fält. Inom dessa fält uppstår ett gemensamt värde mellan 

de som befinner sig på fältet. Fält är hierarkiskt ordnade och består av olika grupper och 

individer med olika positioner inom fältet. En individs status inom ett visst fält, kan mätas 
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ur vad individen har för symboliskt kapital, vilket kan räknas som summan av det sociala 

kapitalet, det kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet (Lindgren 2015, s. 166).  

 

I frågan om bostäder i Sverige och hur bostadsmarknaden ser ut, finns det ett tydligt 

mönster i hur aktörer, med olika stort socialt kapital, konkurrerar och kämpar på olika 

villkor mot samhällets strukturer, i detta fall en övervägande privat bostadsmarknad. 

Nyanlända kan tänkas ha svårigheter att använda sitt sociala kapital på 

bostadsmarknaden. Vi vill därför tillämpa Bourdieus teori om socialt kapital för att förstå 

vilken betydelse det sociala kapitalet har inom nyanlända personers sociala nätverk, och 

hur det påverkar nyanländas möjlighet till att bosätta sig i Sverige.  

 

3.2 Empowerment 

Begreppet empowerment är ett mycket populärt begrepp, trots att det är svårdefinierat 

(Askheim & Starrin 2007, s. 9). Begreppet härrör från medborgarrättsrörelser i USA, och 

började användas i vetenskaplig litteratur på 1970-talet (ibid. s. 10). Kärnan i begreppet 

empowerment är att det betonar vikten av att stödja personer som befinner sig i en utsatt 

situation. En infallsvinkel på empowermentbegreppet är att det används som etablering 

av motmakt, genom att lägga vikt vid sambandet mellan struktur och aktör (Askheim 

2007, s. 19f). 

 

Vad empowerment syftar till, och som just har med motmakt att göra, är att aktörerna 

själva ska veta var svårigheterna och problematiken finns (Askheim & Starrin 2007, s. 

12). Dessa svårigheter kan uppstå i möten med olika strukturella hinder rörande 

bosättning, såsom bostadsmarknaden eller politiska riktlinjer. Individers livssituationer 

ställs mot de samhälleliga och strukturella förhållanden som råder i ett samhälle. 

Empowerment ur detta synsätt syftar till att stärka individerna och grupperna, så att de 

kan använda denna kraft till att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en maktlös 

position (Askheim 2007, s. 20). Fokus ska läggas på att öka människors självförtroende, 

förbättra självbilden och möjliggöra att de kan ta till sig större kunskaper och färdigheter. 

I vissa fall kan ett sådant fokus istället bli paternalistiskt, när yrkesverksamma som 

innehar en maktposition tar sig rätten att definiera vad som är bäst för en annan individ 

(Rønning 2007, s. 45). Det är därför viktigt att yrkesverksamma möter sina klienter på 

deras nivå, och tar hänsyn till att individerna själva vet vad som är bäst för just dem. 
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Vi vill ta reda på vilka begränsningar och möjligheter som föreligger en nyanländ person 

i Sverige, gällande deras bosättning i landet. Genom att använda oss av empowerment 

som teoretiskt begrepp, går det att göra kopplingar mellan de strukturer och organisationer 

som utövar makten gällande bostäder, och vad de nyanlända själva har för makt att 

bestämma över sin boendeform. Som nämnts i problembakgrunden, får de nyanlända med 

uppehållstillstånd en anvisning om boende till en kommun i Sverige, och kan välja att 

tacka ja eller nej till anvisningen. De nyanlända har makt att själva påverka sin 

boendesituation, men det går även att argumentera för att de valmöjligheterna inte innebär 

något egentligt val. Genom att ta hjälp av empowerment som teori, får vi bättre förståelse 

för hur de föreliggande begränsningarna och möjligheter uppfattas av socialarbetare som 

arbetar med att ordna bostäder åt nyanlända personer. 

 

4 Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Kvalitativ ansats och datainsamlingsmetod 

Användandet av en hermeneutisk ansats innebär att forskaren är intresserad av att 

undersöka hur människor handlar eller tolkar verkligheten i det sammanhang personen 

befinner sig i (Sjöström 1994, s. 73). Forskaren är intresserad av att förstå dessa 

handlingar eller tolkningar, snarare än att förklara och mäta dem. Vi har valt en 

hermeneutisk ansats på grund av att vi söker en förståelse för hur socialarbetare inom 

flyktingmottagande upplever bostadssituationen för nyanlända personer samt vad de 

nyanlända möter för begränsningar och möjligheter.  

 

Enligt Dalen (2015) används kvalitativa forskningsmetoder för att “nå insikt om fenomen 

som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (s. 15). 

Utgångspunkten är att olika personer upplever olika sociala verkligheter, och deras 

tolkning av denna verklighet är vad som är intressant i en kvalitativ studie. Eftersom 

studiens frågeställningar utgår från socialarbetares personliga upplevelser av vad 

nyanlända möter för begränsningar och möjligheter att påverka deras bostadssituation, 

anser vi att en intervjustudie är en passande metod. Med hjälp av intervjuer kan forskaren 

få en komplex förståelse för en individs tankar och känslor om ett visst fenomen, en 

förståelse som är svår att inhämta på andra sätt. Genom en intervjustudie går det att 

inhämta kunskap om förhållanden, känslor och upplevelser som råder i en viss miljö 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34f).  
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Intervjustudier kan anses vara subjektiva och begränsa resultatet av studien till en viss tid 

och plats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53f). Det går inte att veta om 

intervjupersonerna har förberett sig på ett sätt som kan bidra till att de svarar vagt eller 

otydligt på frågor de inte känner sig bekväma med. Emellertid finns det fördelar som gör 

metoden användbar i vårt arbete. Intervjuer är ett tidseffektivt sätt att ta del av flera 

personers reflektioner och upplevelser kring ett visst fenomen, samtidigt som forskaren 

genom intervjuerna kan urskilja typiska språkbruk och normer som kan vara talande för 

en viss organisation (ibid. s. 53). En intervjustudie är på så sätt ett effektivt metodval i 

vår studie, eftersom vi vill få en förståelse för de socialarbetare som arbetar med att ordna 

bostäder åt nyanlända personer.  

 

Det finns olika sätt att utföra intervjuer på. I vårt arbete har vi valt att göra 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att forskaren och informanten kan samtala på 

ett sätt som bjuder in till spontanitet och möjligheter för informanten att utveckla och 

nyansera sina svar på ett sätt som inte är möjligt i en strikt strukturerad intervju. I en 

semistrukturerad intervju är det fritt att ställa följdfrågor eller nya frågor utifrån hur 

informanten svarar på “grundfrågorna” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). I linje 

med den semistrukturerade metoden har vi använt oss av en intervjuguide, som utgår från 

olika teman (se bilaga 1). Temana är framtagna med grund i studiens syfte och 

frågeställningar. De föranleds av ett inledande tema där intervjupersonen bl.a. har fått 

redogöra för sina arbetsuppgifter och hur länge personen har varit verksam inom yrket. 

På så sätt har vi kunnat skapa oss en bild av intervjupersonernas yrkeserfarenhet och 

vilken betydelse den har i personernas arbete med nyanlända personer. En intervju 

innebär inte att forskaren passivt lyssnar på informanten, utan snarare tolkar den data som 

samlas in med bakgrund i vald teoretisk ansats och sin förförståelse (Dalen 2015, s. 17; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35).  

 

4.2 Urval  

Vi har valt att genomföra intervjuer med sju socialarbetare som arbetar med 

flyktingmottagning i tre kommuner. De kommuner vi valde att kontakta skiljer sig åt 

markant gällande befolkningsmängd, vilket vi anser medför att resultatet blir intressantare 

att ta del av. Den initiala kontakten med informanterna togs via mail, eftersom vi då kunde 

presentera oss samt bifoga ett informationsbrev (se bilaga 2). Vi valde att intervjua 
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personer som är relevanta för studiens syfte, det vill säga socialarbetare som arbetar med 

flyktingmottagande, vilket innebär att vårt urval är målinriktat (Bryman 2018, s. 498). 

För att nå dessa personer sökte vi på utvalda kommuners hemsidor. De flesta kommuner 

har en enhet som arbetar med flyktingmottagande och bosättning av nyanlända. På vissa 

av kommunernas hemsidor finns kontaktuppgifter till dessa personer, men i andra fall 

ringde vi kommunernas växel för att få de kontaktuppgifter vi var intresserade av. 

 

Kommuners flyktingmottagande kan vara organiserat på olika sätt. I de kommuner vi har 

varit i kontakt med ligger två av enheterna under kommunledningskontoret, medan den 

tredje är organiserad under socialförvaltningen.  

 

Intervjuerna gjordes i de flesta fall på informanternas arbetsplatser, men en intervju hölls 

på en offentlig plats i avskärmad miljö. Vi var måna om att träffa personerna och inte 

hålla intervjuer via telefon, eftersom miljö, kroppsspråk och annan icke-verbal 

kommunikation kan vara av betydelse för resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 35).  

 

4.3 Genomförande 

De genomförda intervjuerna har spelats in, och sedan transkriberats för att exakt återge 

det empiriska materialet. För att analysera materialet har vi tematiserat det. När en 

tematisering utförs kan forskaren inta olika positioner, såsom essentialistisk, 

konstruktivistisk eller kontextualistisk position. Eftersom vi har intresserat oss för 

socialarbetares beskrivningar och upplevelser, det vill säga deras konstruktioner av 

verkligheten, blir resultatet beroende av den kontext de befinner sig i. Kontexten kan 

sägas bestå av bl.a. den aktuella kommunens demografi och politiska styrning, men även 

konstruktioner av immigration och flyktingskap. Positionen blir därför både 

kontextualistisk och konstruktivistisk.  

 

Enligt Braun och Clarke (2006) är det första steget i en kvalitativ tematisering att lära 

känna materialet (s. 16). Det kan innebära att forskaren gör en eller flera genomläsningar 

av empirin. Eftersom vi har genomfört intervjuer anser vi att transkriberingen av dessa 

har medfört att vi lärt känna vårt material till den grad att någon ytterligare, inledande 

genomläsning inte har krävts. Genom att transkribera intervjuerna kunde vi göra en grövre 



  
 

17 

kodning, som synliggjorde mönster och möjliggjorde för en mer djupgående och specifik 

analys.  

Vårt andra steg i processen var att koda materialet, för att urskilja mönster och kategorier, 

såsom återkommande begrepp eller resonemang, i den insamlade datan (Lindgren 2014, 

s. 46). De återkommande begrepp och resonemang som ansågs vara betydelsefulla i 

relation till arbetets forskningsfrågor benämndes i kodningsprocessen som kategorier. De 

kategorier som urskiljdes namngavs, och fungerade som koder i analysen av datan som 

samlats in. En viktig del i kodningsprocessen är att koda det insamlade materialet på ett 

sätt som gör det möjligt att urskilja kategorier som är teoretiskt och analytiskt intressanta 

för studien (ibid.). De iakttagelser som gjordes och vad som betraktades som teoretiskt 

intressant och betydande i kodningen styrdes av det övergripande syftet med studien samt 

forskningsfrågorna (ibid. s. 48). 

 

Efter kodningen genomfördes en preliminär tematisering, genom att med hjälp av koderna 

samt studiens syfte och frågeställningar identifiera övergripande teman (Braun & Clarke 

2006, s. 19). Genom att granska de drygt 120 koder vi identifierade i materialet kunde vi 

kategorisera dem utifrån bl.a. likheter och sammanhang, vilket utmynnade i fem 

preliminära teman. 

 

När materialet väl har kodats, tematiserats och summerats så har det jämförts med datan 

på nytt, för att se till att slutsatser stämmer väl överens med ursprungsmaterialet. På så 

sätt kan forskaren se på materialet med “nya ögon” och upptäcka fler teman eller 

kategorier som kan användas för att komma fram till nya slutsatser. När en sådan 

repetition inte längre leder till nya upptäckter har forskaren uppnått teoretisk mättnad 

(Lindgren 2014, s. 36).  

 

Efter en andra genomgång av transkriberingarna omformulerades våra teman något. Vid 

den andra genomläsningen användes de preliminära temana för att identifiera stycken och 

citat som var användbara i arbetet med resultatet och analysen av intervjuerna. Eftersom 

resultat- och analysavsnittet ska svara på studiens frågeställningar relaterades de nya 

temana till studiens syfte och frågeställningar, även om det inte framgår explicit av deras 

ordalydelse. De fyra, omarbetade temana blev slutligen de vi använde för att presentera 

och analysera resultatet.  
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

All forskning som involverar människor måste ta hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet har fastställt; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär dessa krav att informanter 

måste meddelas om studiens syfte och hur den bedrivs, att det är helt frivilligt att 

medverka i studien samt avbryta den när som helst, utan att avbrottet bemöts med 

påtryckningar från forskaren. Dessutom har informanterna rätt att vara anonyma och 

forskaren måste se till att informationen endast nyttjas till den studie som bedrivs 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7ff). Med ett informationsbrev beskrev vi för informanterna 

hur studien var tänkt att bedrivas samt dess syfte. I studien valde vi att utelämna namnen 

på informanterna samt kommunerna de är anställda vid, för att motverka att personerna 

kan identifieras.  

 

Det kan uppstå svårigheter att återge informanternas berättelser på ett sätt som säkerställer 

deras anonymitet. I flera kommuner är det endast 1-2 personer som arbetar med 

flyktingmottagande på kommunal nivå. Genom att studera flera anonyma kommuner av 

varierande storlek, säkerställs anonymiteten samtidigt som vi har kunnat ta del av 

beskrivningar som skiljer sig åt, vilket har varit väldigt intressant.  

 

Vidare kan det anses problematiskt att befästa kategoriseringar och stereotypifieringar 

om nyanlända personer, vilket vi måste sägas bidra till genom att skriva om nyanlända 

människor som en homogen grupp. För vidare diskussion, se avsnitt 1.5.1 

Begreppsdefinitioner.  

 

4.4.1 Förförståelse 

Då en av oss har gjort VFU inom flyktingmottagande på kommunal nivå har hen utvecklat 

ett språkbruk och normer som är allmänt giltiga inom den verksamhet hen befann sig i. 

Denna förförståelse kan leda till att vi delar vissa utgångspunkter med de informanter vi 

har intervjuat, vilket kan anses vara etiskt problematiskt. Samtidigt kan denna 

förförståelse bidra med nyttiga tolkningar och problematiseringar av informanternas 

beskrivningar. Att vara bekant med fältet som undersöks kan inte sägas vara enbart 

negativt, så länge forskaren är observant på sin egen förkunskap och inte låter den färga 

tolkningen och analysen av resultatet. 
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4.5 Intern arbetsfördelning 

Under arbetet med uppsatsen har vi försökt att eftersträva en jämn arbetsfördelning. Vi 

har till största del suttit tillsammans och arbetat, eftersom vi vill undvika språkskillnader 

eller andra skillnader i den löpande texten. Vi har delat upp texten i olika stycken och 

arbetat med dessa separat, men har alltid läst igenom styckena tillsammans. I sökandet 

efter tidigare forskning har vi arbetat delvis enskilt, men de artiklar som har ansetts vara 

relevanta för studien har alltid diskuterats.   

 

När det kommer till urvalsförfarandet har en av oss haft ansvar för mailkontakt med 

intervjupersonerna, medan den andra har haft telefonkontakt i de fall det har krävts. Under 

intervjuerna har vi delat upp det så att en av oss har lett intervjuerna, medan den andra 

har flikat in med frågor eller synpunkter samt antecknat. Vi har turats om att leda 

intervjuerna, för att se till att arbetsfördelningen blir rättvis. Vidare har vi båda två spelat 

in intervjuerna, för att undvika tekniska problem, samt delat upp transkriberingen av 

intervjuerna.   

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att öka studiens trovärdighet är det enligt Svensson och Ahrne (2015) viktigt att 

forskaren är transparent (s. 25). Genom att vara transparent går det att redogöra för hur 

forskningsprocessen har gått till och vilka överväganden som har gjorts gällande val av 

teori och metod. Vi har hela tiden motiverat våra teorival samt diskuterat valda metoders 

för- och nackdelar med anknytning till studiens syfte, vilket ökar transparensen. Däremot 

är det inte möjligt att beskriva intervjupersonerna eller bifoga våra transkriberingar, 

eftersom det skulle strida mot den forskningsetiska principen om konfidentialitet.  

 

Vidare påpekar Bryman (2018) vikten av att studien genomförs enligt de regler som 

forskaren har att förhålla sig till (s. 467). Vi har följt Linnéuniversitetets och 

Vetenskapsrådets anvisningar gällande uppsatsskrivande och forskningsetik. Dessutom 

har vi erbjudit våra intervjupersoner att läsa arbetet när det är färdigställt, vilket även det 

bidrar till uppsatsens trovärdighet (ibid.). 

 

Studiens validitet är beroende av om forskaren har undersökt det som hen säger sig ska 

undersöka (Bryman 2018, s. 465). Då vi har använt oss av en intervjuguide som är 

framtagen ur studiens syfte och frågeställningar har vi säkerställt att det empiriska 
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materialet har svarat mot det vi har velat undersöka. Vidare måste studiens validitet 

bedömas efter vilka personer som intervjuats. De som intervjuats är alla verksamma inom 

flyktingmottagande och har således kunnat bidra med information och kunskap som varit 

användbart för studien.  

 

Det finns inga krav på att kvalitativ forskning ska vara objektiv eller generaliserbar. De 

resultat som presenteras är beroende av sin kontext, men trots att vi har intervjuat personer 

i tre olika kommuner går det att urskilja vissa återkommande mönster eller teman. Vi 

anser emellertid inte att resultatet är direkt överförbart på andra kommuner, just eftersom 

det är så kontextuellt unikt. Dessutom skiljer sig organisationen av flyktingmottagande 

som verksamhet kommuner emellan, bl.a. på så sätt att det kan ligga under olika 

förvaltningar. Emellertid kan resultaten skapa en förståelse för liknande situationer 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 312), det vill säga inom flyktingmottagande i kommuner i 

Sverige. Det går därför att argumentera för att resultatet är analytiskt generaliserbart. En 

sådan generalisering är beroende av en jämförelse av likheter och olikheter i situationerna, 

för att besluta om situationerna är så pass lika att resultatet går att överföra dem emellan 

(ibid.). Vi har därför en förhoppning om att resultatet kan bidra med ny kunskap, som fler 

aktörer än just de vi har intervjuat finner användbar.  

 

I vårt resultat har vi eftersträvat att lyfta fram olika perspektiv, och i de fall det 

förekommer delade meningar bland intervjupersonerna har vi redovisat det. Vi har 

medvetet presenterat delar ur intervjuerna som är relevanta för studiens syfte. Emellertid 

ska det inte tolkas som att vi har försökt dölja andra relevanta delar ur intervjuerna.  

 

5 Resultat och analys 

Studiens resultat presenteras utifrån fyra teman. Eftersom vi har anonymiserat 

intervjupersonerna har vi istället för att referera till kommun eller respondenternas riktiga 

namn, valt att referera till intervjuerna med fingerade namn. Med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar resulterade tematiseringen i följande teman: de nyanländas 

bostadssituation, nyanländas begränsningar och möjligheter på bostadsmarknaden samt 

strukturella hinder och förutsättningar. Efter tematiseringen identifierade vi ett fjärde 

tema som vi såg värde i att presentera och analysera. Socialarbetarnas arbetssätt, känslor 

och upplevelser har hjälpt oss att skapa en djupare förståelse för hur socialarbetarna 

upplever bostadssituationen för nyanlända personer.  
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5.1 “Det är ju ett lotteri” - de nyanländas bostadssituation 

Flertalet socialarbetare vi har träffat menar att det finns två sidor av de nyanlända 

personernas bostadssituation. Eftersom kommunerna i Sverige i enlighet med 

bosättningslagen har en skyldighet att ta emot ett visst antal personer per år, styrs dessa 

personers första bostad av vad som finns tillgängligt just då. Det innebär att en nyanländ 

person kan få en bostad med mycket hög standard, medan en annan person hamnar i en 

bostad som inte alls möter de förväntningar som ställs på en grundläggande bostad. En 

socialarbetare uttrycker det som: 

 

[...] det är ju ett lotteri. Den här familjen kom just nu när den här lägenheten fanns 

tillgänglig (Åsa). 

 

Systemet med anvisningar får därför till följd att vissa blir mycket nöjda med sitt boende, 

medan andra blir mycket missnöjda. Att anvisningarna upplevs vara ett lotteri innebär att 

de nyanlända personerna som får lägenhet via anvisning inte har några möjligheter att 

påverka standarden på boendet de anvisas till. Negativa känsloyttringar hos de nyanlända 

personerna vid deras inflyttning till den anvisade bostaden uppfattade vi kunna bero på 

känslor av maktlöshet eller standarden på boendet. Flera av intervjupersonerna vittnar om 

situationer där de har följt med sina klienter till en bostad som inte alls möter de 

förväntningar som personen har: 

 

Det är några jag varit med om som börjat gråta och velat vända och blivit helt 

olyckliga (Karin). 

 

Sammantaget framhåller intervjupersonerna att dessa fall existerar, men att en majoritet 

av de nyanlända blir väldigt glada när de får sin bostad, eftersom de många gånger har 

väntat en lång tid på att bli anvisade.   

 

Trots att flera av de anvisade personerna är nöjda med sitt boende betyder inte det att 

deras bostadssituation är bra. Med utgångspunkt i de genomförda intervjuerna är vår 

uppfattning att bostäderna och bostadsproblematiken skiljer sig åt beroende på om den 

nyanlända har kommit till kommunen genom anvisning eller om hen har egenbosatt sig. 

De som kommer via anvisning från Migrationsverket hamnar ofta långt utanför 
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stadskärnan, inte sällan på en plats med dåliga kommunikationer in till samhället, vilket 

leder till svårigheter att ta sig in till Svenska För Invandrare (SFI) och andra 

etableringsinsatser:  

 

Ibland ligger dom [lägenheterna] långt bort, så transporterna är väldigt dåliga, det 

är svårt att ta sig. Att promenera fyra kilometer med en femåring till en 

busshållplats... (Monica) 

 

De boenden som ligger långt ifrån kommunernas stadskärna är dessutom ofta i form av 

sommarstugor eller liknande. Flera av de intervjuade socialarbetarna beskriver boenden 

som inte har något ordentligt kök eller vardagsrum, utan personerna placeras i stugor som 

egentligen ska fungera som semesterbostäder: 

  

Typ sådana som du kan se i fjällen, som är helt okej med sovloft och så. Det är tak 

över huvudet, varmt och skönt (Petra). 

 

Vissa av intervjupersonerna anser att dessa boenden räknas som trygga, tillräckliga 

bostäder, medan andra inte alls är nöjda med att de anvisade placeras i sådana boenden:  

 

Nej, som det är nu tycker jag inte att de håller en okej standard [...] Och sen är det 

ju sommarstugor, det finns ingen hall det finns inget riktigt.. Inga 

förvaringsutrymmen… (Karin) 

 

Angående de personer som själva har ordnat sin bostad (EBO) beskriver våra 

intervjupersoner andra problem med bostäderna. Det framgick ur intervjuerna att en 

nyanländ person har inte samma förutsättningar att få ett förstahandskontrakt på en 

lägenhet som en person som har bott i Sverige en längre tid. De flesta bostadsbolag 

använder ett kösystem, samt kräver en beskattningsbar inkomst som kan betala en 

eventuell hyra. Dessa faktorer begränsar en nyanländ persons möjligheter att få en bostad, 

vilket innebär att dessa personer får ta till andra medel, såsom sitt kontaktnät. Våra 

intervjupersoner beskriver att många av de egenbosatta personerna de kommer i kontakt 

med bor väldigt trångt eller som inneboende. Just trångboddheten upplevs vara vanligast 

förekommande:  
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Men dom som faktiskt har ett boende så är nog trångboddheten det som bekymrar 

de flesta (Karin) 

 

Förklaringen till att trångboddheten är utbredd verkar vara att de personer som bor trångt 

har använt sig av sitt sociala nätverk för att få tag i en bostad. Den nyanländas nätverk 

kan därför sägas medföra negativa boendelösningar för de nyanlända personerna. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att beakta alternativen, då de är få. De intervjuade 

socialarbetarna vittnar om hur personer som kom till kommunerna mellan 2015 och 2017 

kunde stå helt bostadslösa. Vissa personer var tvungna att sova på tågstationer, medan 

andra under en kort tid bodde i ett garage: 

 

De hyrde en bostadsrätt och så sålde den personen som ägde den lägenheten så de 

var verkligen helt bostadslösa [...] så de bodde i en carport, eller i ett garage 

(Karin). 

 

Att den nyanlända personen använder sitt sociala nätverk för att ordna ett boende, även 

om boendemiljön är undermålig, kan alltså vara personens enda alternativ. 

 

Flera socialarbetare berättar om hur inneboende- och andrahandskontrakt leder till en 

otrygg situation för de nyanlända. Oron över att inte veta hur länge man får bo kvar verkar 

vara en stressfaktor för ett stort antal personer. En intervjuperson talade om att flera 

nyanlända personer hen träffade i arbetet var bundna till otrygga hyreskontrakt. 

Hyresvärdarna kunde i dessa situationer tidsbegränsa kontrakten hur de ville, och vidare 

säga upp hyresgästen utan att meddela detta skriftligt: 

 

Lite skumma hyreskontrakt är det [...] Man får då inte ett skriftligt meddelande att 

kontraktet går ut (Maria). 

 

Även om en del lever med otydliga och osäkra kontrakt framhåller socialarbetarna att det 

ibland fungerar mycket bra att bo som inneboende hos någon. Mycket verkar bero på hur 

personen har fått tag på kontraktet. En del nyanlända bor hos vänner, medan andra har 

fått tag på kontraktet via den “svarta bostadsmarknaden”. För att kunna ta del av de 

kommunala flyktingmottagandet och etableringsprogrammen krävs det att den nyanlände 

är folkbokförd på en adress. Personer har därför möjlighet att “köpa en adress”, även det 

på den svarta bostadsmarknaden. Att personer köper en folkbokföringsadress kan enligt 
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oss tyda på att de är ivriga att komma igång med sin etablering, men att de inte har ett 

hyreskontrakt där det finns möjlighet att bokföra sig. Detta förhållande tydliggör hur 

aktuell bostadsfrågan är för nyanlända personer. Istället för att vänta på att bli anvisad till 

en kommun, vilket kan ta väldigt lång tid, köper dessa personer en folkbokföringsadress 

för att på så sätt starta etableringen snabbare. En anvisning innebär dessutom att 

personerna inte har någon möjlighet överhuvudtaget att påverka vart i landet de hamnar. 

Tillgången på en svart bostadsmarknad uppfattade vi kunna medföra att personer riskerar 

att blir lurade. Emellertid visar detta förhållande på att de som använder sig av den svarta 

bostadsmarknaden försöker ta makten över sina egna liv, och ordna sitt liv i Sverige på 

egen hand.  

 

5.2 “Jag kan inte hitta bostad själv här för jag känner ingen” - 

nyanländas begränsningar och möjligheter på bostadsmarknaden 

5.2.1  Sociala nätverks betydelse för nyanlända personers möjligheter och 

begränsningar att ordna bostad 

Nätverk beskrevs av de tillfrågade socialarbetarna som något de kunde se att de nyanlända 

personerna använde sig av vid sitt bostadsletande. Nätverk där endast nyanlända personer 

ingick kunde leda till akuta boendelösningar hos en släkting eller bekant, i bästa fall ett 

andrahandskontrakt eller en lägenhet på den svarta bostadsmarknaden. I den 

jämförelsevis stora kommunen upplevde socialarbetarna att det fanns en svart 

bostadsmarknad där nyanlända personer blev satta i skuld och i många fall lurade. Här 

ser vi exempel på det som i teoriavsnittet beskrivs som svaga band. Trots att det finns ett 

nätverk, befinner sig inte individerna inom nätverket i en tillräckligt hög socioekonomisk 

position för att kunna möjliggöra för varandra på den “vanliga” bostadsmarknaden. På en 

bostadsmarknad där individer ständigt tipsas om att använda sina nätverk och kontakter 

till att ordna bostad, kan alltså kontakterna och nätverken istället leda till att individer blir 

skuldsatta och lurade på den svarta bostadsmarknaden. 

 

Den svarta marknaden när det gäller det är ju främst inom invandrargrupperna, 

tyvärr. [...] Människor blir lurade människor blir satta i skuld. [...] Så nej det är ju 

ingen bra marknad. Det är det ju inte (Karin). 
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Vidare beskriver en annan intervjuperson att hen också upplevt att den svarta 

bostadsmarknaden leder till lurendrejeri, men också ockerhyror, undermåliga hus, 

mögelskador och dåliga boenden.  

 

Att man blev lurad, ofta. Och man blir lurad av landsmän eller lurad av giriga 

svenskar, men [...] då såg jag mer av liksom ockerhyror, undermåliga hus, 

mögelskador och riktigt dåliga boenden (Åsa). 

 

Alla de tillfrågade socialarbetarna kunde däremot se att de nyanlända personerna de mötte 

i sitt arbete ingick i något sorts nätverk, eller hade någon kontakt de kunde vända sig till 

i olika frågor. Nätverken ledde inte endast till den svarta bostadsmarknaden och osäkra 

hyreskontrakt, utan socialarbetarna upplevde också att kontakterna och nätverken i många 

fall var de nyanlända personernas största möjlighet till boende. En tillfrågad såg 

kontaktnät mellan landsmän som något som underlättar att få tag i en bostad. Vad det var 

för sorts hyreskontrakt eller bostad framgick inte, men intervjupersonen hade sett hur 

personer hen träffat under arbetet hade fått bostad via kontakter. På frågan; “vad ser du 

som underlättar bosättning för nyanlända?” svarade hen följande: 

 

Jag tror att det är kontaktnät som ligger lite utanför vårt område. Jag tror att det är 

egna kontakter, man pratar med varandra. Personer som vi aldrig hade trott på 

grund av språkliga hinder aldrig skulle kunna hitta något, hittar något (Helena). 

 

Här framgår det att det hos socialarbetaren upplevda språkliga hindret inte begränsade 

den nyanlände personen i bostadsletandet, om användandet av kontaktnät som verktyg 

till boende skedde mellan landsmän eller personer som talar samma språk.  

 

Vidare upplevde några av intervjupersonerna att ett “svenskt kontaktnät” var av vikt för 

de nyanlända personerna i deras bostadsletande. Ett kontaktnät bestående av personer som 

både är födda och uppvuxna i Sverige och som invandrat hit sågs av intervjupersonerna 

som en möjlighet. I en kommun möjliggjordes sådana kontaktnät genom att ideella krafter 

och föreningar anordnade olika aktiviteter och mötesplatser där ideellt arbetande personer 

mötte nyanlända personer och på så sätt knöt band, delade kunskaper och utbytte 

erfarenheter som är av vikt för att etableras och skapa starka band på arbets- och 

bostadsmarknaden.  
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Jag har en tjej som jobbar som lärare, och som lyckats hitta en lägenhet genom en 

svensk lärarkollega. Så det finns ju de som hittar genom sina svenska kontakter 

också. Det är inte det vanligaste men det finns ju (Karin). 

 

I en sådan situation kan vi se att svaga band till resursstarka personer gynnat den 

nyanlända personen. Vidare talades det i en av intervjuerna om social kompetens, mod 

och driv som egenskaper som möjliggör för nyanlända personer att knyta band med fler 

än bara deras landsmän. Intervjupersonen försökte i sitt sätt att arbeta uppmuntra 

nyanlända bostadssökare att ”gå ut på stan” och prata med folk, leta efter hus och 

lägenheter med skyltar för uthyrning, och sätta upp annonser runtomkring i staden. Vi 

anser att den här sortens uppmuntran till att ta egna initiativ och att aktivt ge sig ut och 

leta kan bidra till värdefull kunskap om hur det är att vara bostadssökande på den svenska 

bostadsmarknaden.  

 

Ja de som lyckas är nog väldigt socialt kompetenta tror jag. [...] De blir mer verbala 

och har ju lättare att få kontakt med de som hyr ut eller svenskar eller vad det nu 

kan vara. [...] De klarar ju sig bättre, än om du sätter dig på kammaren och tycker 

synd om sig själv (Helena). 

 

Från ovanstående citat kan vi se att egenskaper som social kompetens och driv framhävs 

som en möjlighet till att ordna bostad. Egenskaper i form av social kompetens och driv 

på ett individuellt plan som i framtiden kan leda till ett ökat socialt kapital, blir hjälpt av 

socialarbetarens arbetssätt som här präglas av empowerment-begreppet. Dessa 

tillsammans ämnar att bidra till att öka modet och egenkraften att som nyanländ person 

använda sitt sociala kapital för att aktivt ge sig ut och söka bostad. Emellertid kan 

socialarbetaren ur ovanstående citat anses begränsa nyanlända individer i deras 

bostadsletande, och således tillämpa empowermentbegreppet paradoxalt. Trots social 

kompetens, eller begränsad social kompetens, föreligger det strukturella hinder för de 

nyanlända personerna i deras sökande efter bostad. Det kan enligt oss anses vara svårt 

eller problematiskt att hänvisa till social kompetens hos en nyanländ individ som 

förutsättning för bostad, då det är svårt att på individnivå lösa strukturella hinder. 

Empowermentbegreppet kan enligt oss här tänkas ha motsatt effekt, då det i arbetssättet 

med empowerment krävs att socialarbetaren möter människor där de befinner sig. 
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5.2.2 Övriga begränsningar och möjligheter 

Nätverk beskrevs av en intervjuperson som en framgångsfaktor för de nyanlända 

personerna i deras bostadssökande. Att det fanns kontakter av något slag och att de 

nyanlända personerna kände människor som kunde hjälpa ansågs vara av vikt. 

Anledningen till att vissa nyanlända personer inte lyckats ordna bostad åt sig själva ansåg 

intervjupersonen bero på att de nyanlända personerna själva upplevde att de inte kände 

tillräckligt med människor.  

 

Ja jo men det tror jag är en väldigt stor faktor. Att de som känner lite folk.. känner 

lokalbefolkningen, de får ofta hjälp genom dom då. Det är oftast så det löser sig. 

De som inte lyckats fixa något känner inte att de känner tillräckligt med människor. 

[...] “jag kan inte hitta bostad själv här för jag känner ingen” (Kristin).  

 

En av de tillfrågade upplevde att språkförbistringar var en orsak till att nyanlända personer 

skrev på “skumma” hyreskontrakt med privata hyresvärdar. Ofta var det tidsbegränsade 

kontrakt där hyresvärden kunde säga upp kontraktet på vaga grunder. Svaga resurser hos 

de nyanlända personerna i form av bristande språkfärdigheter ser vi som en begränsning, 

då de nyanlända själva var ovetandes om att de hade skrivit på kontrakt som kunde leda 

till otrygga boendesituationer och avhysning.  

 

X: Lite skumma hyreskontrakt är det. De är tidsbegränsade ofta [...] Det känns väl 

lite så att det blir hot. Det märks att de inte vill  ha det för länge för då blir det ju 

besittningsskydd [...] 

K: Märker ni att personerna som bor där, tycker de att det är några konstigheter 

med kontraktet eller är det ni som snappar upp det? 

X: Nej det vet de oftast inget om utan det är vi som brukar se att det är något fel. 

Det är inte lätt då de ofta inte kan språket (Maria). 

 

Här går det tydligt att ur citatet utläsa att de nyanlända personerna blir lurade, eftersom 

de inte har de språkfärdigheter som krävs för att uppmärksamma att hyreskontrakten är 

underliga. Vad gäller nyanlända personers möjligheter att bosätta sig i Sverige var 

begreppet “bostadskarriär” något som förekom i empirin. Om bostaden hade någorlunda 

god standard, var det enligt de tillfrågade en god grund för att senare kunna hitta en ny 

bostad när ett bredare kontaktnät etablerats, de språkliga kunskaperna ökat och när ett 

jobb förvärvats för den nyanlända personen. Att bygga upp sitt sociala nätverk i ett nytt 
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land anser vi är en process över tid, och med ett begränsat socialt nätverk under de första 

åren i Sverige på en bostadsmarknad med hög konkurrens där efterfrågan är större än 

utbudet, är det svårt att direkt ordna ett förstahandskontrakt.  

 

Men att tänka på det som en bostadskarriär, precis som en ung svensk flyttar ut. 

Man börjar med en andrahands, och sen byter man upp sig. Så får man ett 

förstahands, men på fel plats. Så får man liksom jobba upp sig inom några år 

(Karin). 

 

Forskning visar emellertid att nyanlända personer inte har samma möjligheter att göra en 

bostadskarriär som individer som är födda och uppvuxna i Sverige. Det går därför inte att 

ta för givet att en person som bor i andrahand kommer att ha möjlighet att få ett 

förstahandskontrakt inom ett par år.  

 

En av de kommunerna vi har varit i kontakt med bedriver bostadsinformation på 

modersmål som både egenbosatta och anvisade i kommunen får anmäla sig till. Syftet 

med bostadsinformationen uppges vara att ge tips och råd till de nyanlända personerna 

kring vad som konkret kan göras för att öka deras chanser till bostad. Det kan handla om 

att dela ut listor på alla hyresvärdar i kommunen eller att tipsa om bostadsforum online 

för att på så sätt öka kunskapen om hur bostadssökande går till. Sådan kunskap kan 

möjliggöra för en nyanländ person att hitta bostad. 

 

[...] Dels så har vi ju bostadsinformation, som vi kan ha på modersmål, som vi 

anmäler personer till. Och då får dom information om hur man söker bostad i 

Sverige och hur det går till (Monica). 

 

Flera av de intervjuade personerna upplevde däremot inte att kunskap om 

bostadsmarknaden och hur du som privatperson går till väga för att ordna en bostad 

saknades hos de nyanlända personerna. Givetvis spelar en persons läs- och 

skrivkunnigheter och teknologiska färdigheter in, då mycket av bostadssökandet i Sverige 

sker via dator. De tillfrågade beskriver att de som är analfabeter eller inte är datorvana 

erbjuds hjälp av socialarbetarna med att ställa sig i bostadsköer online, eller med annat 

bostadsrelaterat som sker datoriserat, vilket möjliggör för alla nyanlända personer att 

åtminstone söka efter bostad. Intervjupersonerna menade att från vad de hört och upplevt, 

går det inte att säga att det är markanta skillnader mellan den svenska bostadsmarknaden 
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och bostadsmarknader i andra länder vad gäller sökandet efter bostad. Skillnader mellan 

olika bostadsmarknader i olika länder upplevdes alltså inte som en begränsning för de 

nyanlända personerna. 

 

[...] Egentligen är det ju såhär att det är inte så stor skillnad, på att leta bostad i 

Sverige och i många andra länder. Det är kontakter, fastighetsägare och så 

(Monica). 

 

En begränsning hos de nyanlända personerna som socialarbetarna upplevde var att de i 

många fall fick ta emot frågor och förväntningar från nyanlända personer som fått 

uppfattningen om att enheten för flyktingmottagandet var en bostadsförmedling. 

Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är att genom hembesök och möten ge praktisk 

information, råd och stöd kring saker som är viktiga att veta som ny i Sverige. Flera av 

intervjupersonerna upplevde att vissa nyanlända personer de träffade brast i kunskapen 

om vem de vänder sig till för att få en bostad. Av intervjuerna att döma framgick det att 

det fanns en otydlighet i vem eller vilka som bär ansvaret att förmedla bostäder i 

kommunerna. Vidare framgick det också att vissa nyanlända personer hade skapat sig en 

bild av hur stat och kommun hanterar allmänna angelägenheter, som exempelvis bostäder. 

Eftersom den svenska skolan och välfärden är tillgänglig för alla, kunde vi se att en annan 

bild av verkligheten skapats där stat och kommuner också förmedlar bostäder till alla 

landets invånare. Jämförelsen mellan bostadspolitiken och politiken för skola och omsorg 

nämns av Borevi och Bengtsson (2015).  

 

Och ja… kanske en övertro på att kanske om det inte blir bra så finns det ett system 

som räddar upp mig [...]  ‘När det var så här dåligt, då hjälper väl ni mig med en 

ny bostad?’. Nej, den möjligheten har vi ju inte. [...] Så ja, kanske en övertro på 

det svenska systemet, att man har fått någon bild av att… (Åsa). 

 

Resultatet som redovisats under detta tema antyder att de tillfrågade socialarbetarna 

upplever att de nyanlända personerna de träffar i sitt arbete ofta lyckas ordna boende på 

ett eller annat sätt. Därför kan det inte sägas, ur vårt resultat, att det föreligger fler 

individuella begränsningar än möjligheter hos de nyanlända. Emellertid måste de 

nyanländas möjligheter till bostad ställas i kontrast till de strukturella hinder och 

begränsningar som föreligger. De individuella möjligheterna kan tänkas begränsas när 
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individen ställs inför det strukturella kring bostäder, såsom politiska beslut och riktlinjer, 

eller rasism. Mer om de strukturella hindrena i nästa avsnitt.  

 

5.3 “Att fortsätta vara som en pain in the ass uppåt” - strukturella hinder 

och förutsättningar  

Alla de tillfrågade socialarbetarna upplever att det är bostadsbrist i deras kommuner. Att 

arbeta med bostäder åt nyanlända personer blir givetvis frustrerande, när utgångsläget är 

en begränsad bostadsmarknad. En intervjuperson beskriver bostadsmarknaden i 

kommunen: 

 

[...] den kommunala ledningen vet att det råder brist på bostäder idag. Och de vet 

att de borde göra något och politikerna vill göra något åt detta.  Men vad vi vet 

finns det ingen ordentlig bostadsförsörjningsplan som aktivt planeras (Maria) 

 

Bostadsbristen medför svårigheter för alla bostadssökande i landet, men måste enligt vår 

tolkning sägas begränsa socialt utsatta grupper av människor på ett sätt som en svensk 

medelinkomsttagare inte behöver uppleva. Flera av intervjupersonerna beskriver hur 

kommunen inte har planerat för byggandet av nya bostäder på ett sätt som gynnar olika 

grupper i samhället: 

 

K: Skulle du säga att det är bostadsbrist i [kommun]?  

X: Ja! Och det är det inte bara för socialt utsatta grupper, utan det är det för alla, 

som inte har råd att köpa. Fast det är ännu värre för de socialt utsatta grupperna. 

Både för de som är arbetslösa, har problem på något sätt och nyanlända (Petra). 

 

Om det inte byggs bostäder som utsatta grupper har råd med exkluderas de från 

bostadsmarknaden, vilket i enlighet med tidigare forskning kan sägas leda till att de 

nyanlända personerna ytterligare exkluderas från samhället i stort.  

 

Problemet med bostadsbristen blir särskilt påtagligt i den kommun som inte har något 

kommunalt bostadsbolag. Intervjupersonerna i den kommunen upplever att de får “jaga 

runt” och “pussla” på ett sätt som inte beskrivs av de socialarbetare som arbetar i 

kommuner som har ett kommunägt bostadsbolag. Det innebär dock inte att arbetet i 

kommunerna med kommunalt ägda bostadsbolag upplevs enklare. De tillfrågade 
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beskriver hur de hela tiden måste leta efter privata hyresvärdar, och i vissa fall 

privatpersoner, eftersom de bostäder som tillhandahålls av kommunen inte täcker det 

bostadsbehov som finns. En av intervjupersonerna resonerar kring förhållandet att 

kommunerna i enlighet med bosättningslagen har ett ansvar att ta emot nyanlända, men 

att det inte finns någon konkret plan för hur bostadsförsörjningen ska gå till:  

 

Jag tänker att vi har ett åtagande som kommun, och vi får statsbidrag för att kunna 

följa anvisningslagen1, att ta emot människor enligt den [...] vad det gäller t.ex. 

kommunala bolagen skulle man ju kunna säga att ‘en sån här stor andel ska gå till 

vårt flyktingmottagande’ [...]. Och det finns inte heller, vad jag har sett, i dialoger 

med privata aktörer eller fastighetsägare, att man kravställer att ‘ja om ni får bygga 

så här många lägenheter så vill vi isåfall få tillgång till så här många av det 

innehavet [...]’ (Monica). 

 

Det framgår tydligt av intervjuerna att många av de som vi intervjuat känner en frustration 

grundad i att kommunpolitikerna inte tar deras problematik på allvar. Som lösning 

beskriver en intervjuperson vikten av att försöka påverka politikerna: 

 

[...] så där tycker jag att vi har ett viktigt uppdrag att hela tiden informera dom om 

att det är inte löst, det här möter våra flyktingar. Att fortsätta att liksom vara som 

en pain in the ass uppåt (Karin). 

 

Vidare är det flertalet intervjupersoner som diskuterar aktuell lagstiftning, det vill säga 

bosättningslagen. Lagen inrättades som en reaktion på att många nyanlända valde att 

bosätta sig i kommuner som redan hade ett högt flyktingmottagande, vilket ledde till en 

snedfördelning av antalet nyanlända personer mellan kommunerna samt problem med 

etableringsprogrammen. Förhoppningen var att alla Sveriges kommuner skulle börja ta 

ansvar för flyktingmottagandet. Emellertid visar Boverkets rapport (2015) att majoriteten 

av nyanlända personer väljer att egenbosätta sig. En del av de intervjuade beskriver att 

problematiken som de personer som egenbosatt sig möter, i form av trångboddhet och 

osäkra hyreskontrakt, är så stor att det vore bättre om nyanlända personer väntade på att 

bli anvisade till en kommun istället.  

 

                                                 
1 Intervjupersonen syftar på bosättningslagen (SFS 2016:38). 
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Jag är lite kluven när det gäller den, egenbosättningslagen. Tittar man ur ett 

perspektiv, så tycker jag att det ska slopas. [...] Samtidigt som jag tycker att det 

tyder på att du har egenkraft, att du kan ta det steget och leta själv, och ta 

kommando över ditt liv. [...] Jag kan tänka mig, om man får spekulera, att man 

skulle kunna ha, att man blir tvungen att visa upp ett tillsvidarekontrakt, på 

Migrationsverket, för att få kunna egenbosätta dig. Jättebra. Men inte kastas ut i 

det här…(Petra). 

 

Samtidigt som det finns en kritik mot att nyanlända personer har en möjlighet att själva 

ordna sin bostad är det tydligt att de tillfrågade ser de positiva följder som en 

egenbosättning kan bidra till. Flera av socialarbetarna diskuterar att det är positivt att de 

nyanlända tar makten över sina liv och själva kan bestämma vart i landet de vill bo. Flera 

av intervjupersoner nämner begrepp som “egenmakt” och “egenkraft”, samt att de som 

väljer att egenbosätta sig har ett “driv” som gynnar dem i deras vidare etablering.  

 

Om nyanlända personer själva kan lösa sin bostad på ett tillfredsställande sätt kan det 

enligt intervjupersonerna öka deras självförtroende och självbild. De kan känna att de har 

löst sin situation själva, utan inblandning från myndigheterna. Emellertid kan de personer 

som själva ordnar sin bostad möta strukturella hinder i form av att deras ansökan om 

försörjningsstöd nekas. Det är enligt de tillfrågade vanligt förekommande att nyanlända 

personer söker försörjningsstöd hos den kommunala socialtjänsten, eftersom det ibland 

kan ta tid innan etableringsersättningen betalas ut. För de personer som har anvisats till 

en kommun uppstår inga problem med försörjningsstödet, eftersom de har väntat på en 

anvisning och därför “planerat för sin boendesituation”. De egenbosatta däremot, har 

enligt socialtjänsten inte planerat för sin boendesituation.  

 

[...] hans föräldrar och övriga syskon finns redan här, och har uppehållstillstånd 

och bor i en stor lägenhet där han kan flytta in. Men om han flyttar in där [...] så 

kommer han inte få försörjningsstöd, för då säger man att “nej du har planerat 

dåligt som har ordnat med ditt eget boende”, utan han skulle då gått till 

Migrationsverket och säga att han inte kan ordna sitt eget boende, men det kan han 

ju (Monica). 

 

Med utgångspunkt i begreppet empowerment anser vi att detta förhållande är 

problematiskt. Intervjupersonen ovan framhåller att individer i Sverige uppmuntras att 
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själva lösa sina problem, och att det anses vara stigmatiserande att ta hjälp av myndigheter 

för att klara sin livssituation. När det kommer till nyanlända och bostäder blir situationen 

helt plötsligt omvänd. Istället för att använda sin egen kraft till att ordna ett boende 

uppmuntras individer att bo kvar på Migrationsverkets anläggningar tills de blir anvisade 

till en kommun.  

 

[...] jag är ju van med att rusta människor, att så mycket som möjligt ta egna 

initiativ, att ta makten över sitt liv och att det är något bra och positivt, att klara sig 

utan myndigheters hjälp [...] Och då, när man kommer till socialförvaltningen, då 

får man svaret att ‘nej, du skulle inte ha skaffat dig en egen bostad, du skulle ha 

väntat på en anvisning’ (Monica). 

 

Förutom ovan nämnda hinder utsätts de nyanlända som söker bostad för rasism från 

bostadsbolag och hyresvärdar som begränsar deras möjligheter att få en bostad. Det kan 

försvåra bostadssökandet för både de anvisade och de egenbosatta personerna. Vissa av 

de intervjuade socialarbetarna berättar om svårigheter att ordna bostäder till de anvisade 

personerna, eftersom hyresvärdarna har förutfattade meningar om nyanlända: 

 

De bostadsförmedlingar som finns är lite avogt inställda faktiskt… till invandrare 

eller nyanlända, och drar sig för att lämna vidare till oss även om det är 

[kommunanställd] som har kontakt med dom (Kristin). 

 

De egenbosatta personerna möter enligt intervjupersonerna ofta samma form av 

diskriminering, vilket kan bli tydligt i kontakten med privata hyresvärdar: 

 

Du skickar ett mail som kanske är skrivet av någon med bra svenska men du 

undertecknar med ditt utländska namn, såklart. Bara där tror jag att det sållas ut en 

hel del av privata fastighetsägare, tyvärr (Åsa). 

 

När intervjupersonerna berättar om svårigheter att ordna bostäder till just nyanlända 

personer, uppfattar vi det som att rasismen är synlig bland så väl kommunägda som 

privata bostadsbolag.  
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5.4 “Mest känner man sig otillräcklig” - socialarbetares känslor och 

upplevelser kring nyanlända personers bostadssituation 

De socialarbetare som arbetar med att ordna bostäder till nyanlända möter bevisligen en 

hel del hinder i sitt arbete, vilket leder till frustration och oro hos de yrkesverksamma. 

När utgångsläget är så pass begränsat uppfattar vi det som att de tillfrågade tvingas vara 

kreativa och hela tiden arbeta fram nya sätt att underlätta bostadssituationen för de 

nyanlända personerna. I flera kommuner beskriver intervjupersonerna hur de kontaktats 

av privata hyresvärdar för att svara på frågor om etableringsersättning och om de 

nyanlända personernas möjligheter att betala hyran. En tillfrågad berättar att de till och 

med kan överdriva en nyanländs inkomst, för att säkerställa att den nyanlände blir 

godkänd som hyresgäst:  

 

X: Och då kan vi säga att de har etableringsersättning [...] Bostadsbolagen vill ju 

ha säkra inkomster, det är det det handlar om [...] 

G: Det är ju svårt att veta om en anvisad kommer gå på full etableringsersättning 

eller dagersättning. 

X: Ja, det är det. Men det har inte dom… Det ska vi inte säga högt. ‘Har de 

etableringsersättning? Ja’, svarar vi då (Maria). 

 

En annan tillfrågad berättar om hur hen stöttar de nyanlända med intyg, och flera av de 

tillfrågade berättar om hur de har agerat referenser när personer som har valt att 

egenbosätta sig söker bostad. 

 

[...]då kan vi informera om hur mycket man får när man är i etableringen, om man 

har rätt till bostadsbidrag och så. [...] Man blir som en referens eller vad man ska 

säga (Petra). 

 

 Enligt de tillfrågades beskrivningar arbetar de hårt för att ge de nyanlända personerna 

bästa möjliga förutsättningar att lösa sin bostadssituation. Genom att försöka skapa 

förutsättningar snarare än att gå in och direkt hjälpa till för mycket bidrar socialarbetarna 

till att de nyanlända själva kan förbättra sin boendesituation, sin självkänsla och på så sätt 

stärka sin egenmakt.  
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Kunskap och information om förhållandet mellan strukturer och aktörer är enligt 

Askheim och Starrin (2007) en faktor som ökar en individs motmakt, det vill säga 

möjlighet att förändra sin egen situation (s. 20). Intervjupersonerna berättade om hur de 

höll i “bo-skolor”, det vill säga informationsträffar där de berättade för de nyanlända dels 

hur man söker bostad i Sverige, men även hur det är att bo i Sverige.  

 

Ja, jag tänker lite grann, det kanske är en dum jämförelse men barnuppfostran. Lär 

du dig inte från början hur du ska göra, hur ska du då veta? Du kommer till Sverige, 

du har ingen aning om hur det fungerar här i Sverige (Petra). 

 

Även om syftet med ”bo-skolan” är gott, eftersom kunskap och information kan bidra till 

att öka de nyanländas egenmakt, så anser vi att jämförelsen med barnuppfostran är 

problematisk. I flera intervjuer går det att se paternalistiska tendenser, där 

intervjupersoner talar om vikten av att lära de nyanlända personerna “hur man bor i 

Sverige” eller liknande. Sådana tendenser kan uppfattas leda till motsatsen till 

empowerment, eftersom de kan förminska den nyanländes självförtroende och självbild.  

 

Alla de tillfrågade socialarbetarna beskriver deras egna känslor och upplevelser, men 

frustration är en ständigt återkommande känsla. De yrkesverksamma beskriver 

frustrationen när de tvingas placera nyanlända personer i lägenheter de inte anser 

uppfyller förväntningar och krav som ställs på en bostad. De yrkesverksammas 

handlingsutrymme begränsas hela tiden av strukturer, så som den svenska 

bostadsmarknaden och kommunpolitik. På frågan om hur det känns att vara med vid 

inflyttningar i dåliga bostäder svarade en socialarbetare: 

 

Förfärligt, jag sa det till dom. ‘Jag tycker inte det här är roligt, det här är en 

jättejobbig arbetsuppgift, jag skulle inte vilja att vi står här nu’ (Åsa). 

 

De tillfrågade möter även frustration från de nyanlända, som inte alltid är nöjda med sina 

bostäder. De nyanländas frustration påverkar socialarbetarna, och kan leda till känslor av 

otillräcklighet och vidare frustration: 

 

Det är väl det mest stressiga jag har att jobba med kan jag säga. Det är frustrerade, 

ledsna, besvikna arga människor. Som jag inte kan hjälpa (Petra). 
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Något som vidare genomsyrar resultatet är stödet från kollegor. Flertalet av de tillfrågade 

beskriver hur kollegialt stöd är nödvändigt för att de ska klara av sina arbetsuppgifter. 

Även förmågan att behålla sin professionalitet och inte ta med sig känslorna av 

otillräcklighet och frustration hem, beskrivs som viktigt för att klara av arbetsuppgifterna.  

 

Ja, det är det. Jag tycker att det är viktigt. Och kollegor. Att man inte tror att man 

är sig själv nog, utan att man tar hjälp av kollegor (Karin). 

 

Eftersom de genomförda intervjuerna var semi-strukturerade kunde vi fånga upp 

kroppsspråk och minspel som tydde på att socialarbetarna kunde känna glädje, positivitet 

och stolthet i sitt yrke. Vid lyckade inflyttningar, när de nyanlända personerna var nöjda 

med sitt anvisade boende, uppfattade vi det som att även de tillfrågade var glada. 

Kroppsspråket och minspelet när de talade om detta visade på en stolthet över att som 

yrkesverksam i en kommun kunna hjälpa människor som befinner sig i en utsatt position 

och som gått igenom en mycket tuff period i deras liv genom att visa upp ett bra boende 

med goda förutsättningar för framtiden.  

 

[...] Övervägande positivt. För de flesta är det ju ändå en dag de har längtat efter i 

två år… och äntligen.. Jag brukar alltid vara mån om att lämna över nyckeln till 

dom [...] Så för många är det ju en jättehärlig dag (Karin). 

 

De intervjuade var alla emotionellt engagerade i sitt arbete. Det framgår ur det empiriska 

materialet att det både är känslor som ilska och frustration, men även känslor som glädje 

och stolthet. När studiens övergripande tema är bostäder, och bostadssituationen ser ut 

som den gör idag, genomsyrades intervjuerna ibland av uppgivenhet hos socialarbetarna. 

De kände att bostadsfrågan tar upp en stor del av deras arbete, och att den bidrar till 

mycket känslor i arbetet. En av de tillfrågade beskrev följande:  

 

Ja hur hanterar jag det? Nej, det… Mest är det att få lyssna… Och låta dom prata 

av sig och tala om att vi inte kan göra någonting... Mest känner man sig otillräcklig 

(Petra). 

 

 Att i sitt arbete träffa människor som bor undermåligt, trångt eller är allmänt besvikna på 

sin bostadssituation upplevdes som tungt. Än mer tungt blir det när socialarbetarna står 

maktlösa att hjälpa de nyanlända personerna i deras bostadssituation. 



  
 

37 

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Personer som efter anvisning flyttar till en kommun har ingen möjlighet att påverka vart 

i Sverige de hamnar. De kan tacka nej till en anvisning, men då får de inget fortsatt stöd 

med deras bostadssituation. Därför går det att argumentera för att de egentligen inte har 

något direkt val, och därför ingen möjlighet att påverka bostaden, eftersom de måste tacka 

ja till den första bostad de blir erbjudna. Empowerment innebär att människor själva har 

möjlighet att påverka sin livssituation, och systemet med anvisningar blir därför 

problematiskt. Samtidigt går det att argumentera för att en nyanländ person som har tackat 

ja till en anvisning får bra grundförutsättningar för att påbörja sin etablering, eftersom 

flera socialarbetare uppfattade bostaden som en grundläggande förutsättning för 

etableringen.  

 

När en nyanländ person blir anvisad till en kommun sätts personen i ett helt nytt 

sammanhang, många gånger med långa avstånd till kommunens stadskärna. 

Förutsättningarna för att bygga ett socialt nätverk som kan styrka personens sociala 

kapital blir därför begränsat. Forskning visar att svaga band till andra personer kan gynna 

en individs möjligheter i samhället. Emellertid är individens framgång beroende av om 

personen hen har svaga band till har en hög socioekonomisk status. Detta bekräftas av 

våra intervjupersoner, som beskriver hur nyanlända personer som har skapat kontakter 

med “svenskar” kan använda sådana kontakter till sin fördel. Det blir dock svårt när 

nyanlända personer ofta placeras i bostadsområden långt ifrån samhället, där de flesta 

grannar har flyttat dit till följd av en anvisning. Bland de nyanlända personer som inte fått 

bostad genom anvisning, utan bosatt sig i en kommun själva, gick det att urskilja vikten 

och nyttan av att ha ett stort socialt kapital. Trots att intervjupersonerna kunde se att det 

fanns nätverk där de nyanlända personerna ingick, ledde dessa nätverk sällan till ett 

förstahandskontrakt. Nätverken består av människor med starka band till varandra, men 

eftersom människorna i nätverken har en låg socioekonomisk status, kan de inte använda 

resurser och socialt kapital på ett effektivt sätt.  

 

Vidare påtalade flera intervjupersoner att nyanlända har samma möjligheter att göra en 

bostadskarriär som personer som är födda i Sverige har. Emellertid visar forskning att så 

inte är fallet, utan nyanlända personers bostadskarriär villkoras av långt fler faktorer. Det 

går därför inte att diskutera en bostadskarriär på lika villkor. Att få ett förstahandskontrakt 



  
 

38 

kan vara mycket svårt för en nyanländ person, eftersom det många gånger krävs en 

beskattningsbar, fast inkomst och referenser från tidigare hyresvärdar. Socialt kapital 

innefattar bl.a. användbara nätverk samt kännedom om normer som styr ett effektivt 

handlade. Därför underlättar det att som bostadssökande ha ett stort socialt kapital. 

Nyanlända personer ingår inte i nätverk bestående av människor med lika resursstarkt 

socialt kapital, som de mer etablerade nätverken som består av människor ur högre 

socioekonomiska grupper. Därför anser vi att bostadskarriären även kan sägas villkoras 

av en individs sociala kapital.    

 

Flera intervjupersoner problematiserade nyanlända personers möjlighet att själva ordna 

deras bostad. De menade att flertalet personer blev lurade, bodde väldigt trångt eller 

hamnade i osäkra kontrakt. Samtidigt såg intervjupersonerna nyttan med att nyanlända 

själva fick lösa sin bostadssituation, eftersom det stärkte deras självförtroende och 

“egenmakt”. Genom att stötta de nyanlända i kontakten med fastighetsägare upplevde de 

tillfrågade att de gav sina klienter förutsättningar att underlätta deras bostadssökande 

samtidigt som deras stöd inte blev för ingripande. Ett sådant arbetssätt kan styrka 

individerna, alltså vara empowering, vilket bidrar till att de kan använda denna kraft till 

att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en utsatt situation. 

 

De tillfrågade socialarbetarnas känslor var märkbart präglat av de nyanländas 

bostadssituation. Stressen över att som nyanländ inte ha någonstans att bo, eller att de 

anvisade lägenheterna inte uppfyllde kraven på en trygg bostadssituation, fördes över på 

socialarbetarna. Därför kände sig socialarbetarna stressade över de nyanländas situation. 

Sammanfattningsvis går det att ur resultatet utläsa ett brett spektra av känslor hos 

socialarbetarna. Allt från glädje och stolthet till stress, oro, frustration och ilska.  

 

6 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat i en avslutande diskussion. Vidare 

innehåller slutdiskussionen funderingar, reflektioner och åsikter om studiens resultat och 

problemområde. Studiens syfte och frågeställningar diskuteras med grund i det insamlade 

materialet, för att på så sätt presentera om syftet med studien kunnat uppnås, och 

frågeställningarna kunnat besvaras.  
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5.6 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur socialarbetare upplever 

bostadssituationen för nyanlända personer samt vad socialarbetarna har för 

förutsättningar att tillgodose nyanländas behov av bostad. Vi har intresserat oss för vad 

socialarbetare upplever för strukturer och individuella faktorer som begränsar eller 

möjliggör för nyanlända att bosätta sig i Sverige. 

 

Något som blir tydligt är hur bostadsbristen i Sverige påverkar de socialarbetare som 

arbetar med flyktingmottagande. Bostadsfrågan är hela tiden aktuell, både för de 

nyanlända personerna som har anvisats till kommunen och för de som valt att själva ordna 

sin bostad. Emellertid leder bostadsbristen till olika problem beroende på om personen 

har anvisats eller ordnat sitt boende på egen hand. De anvisade personerna hamnar oftare 

i bostäder långt från stadskärnan, medan de egenbosatta lever trångt eller med otrygga 

hyreskontrakt. Med begreppet empowerment i åtanke går det att problematisera både 

systemet med anvisningar och möjligheten för nyanlända personer att själva ordna sina 

bostäder.     

 

Något som genomsyrar resultatet är vikten av att som nyanländ person på 

bostadsmarknaden ha ett kontaktnät av något slag. En just nu pågående debatt i Sverige 

handlar om att nyanlända personer inte ska kunna prioriteras bostäder, alltså att 

kommuner inte själva ska kunna ordna bostäder som sedan ska tilldelas de personer som 

kommer på anvisning från Migrationsverket. En aspekt som inte nämns i debatten är 

svårigheterna kommunerna själva har att ordna bostäder åt de nyanlända, på grund av 

bostadsbristen och avogt inställda bostadsbolag. Resultatet vittnar om att de som arbetar 

med att söka bostäder på enheterna ständigt fick slita och pussla med alla tänkbara 

lösningar för att lyckas i sitt bostadssökande. Bostäder faller inte i knät på någon i Sverige, 

inte ens kommunerna.  

 

Vi anser att nyanlända personer efter anvisning måste kunna tilldelas en bostad. Trots att 

nyanlända personer enligt de socialarbetare vi har intervjuat använder sitt kontaktnät för 

att ordna bostäder, är det ytterst sällan det leder till ett förstahandskontrakt. De vänder sig 

istället till den svarta bostadsmarknaden där personer blir lurade, får tag i otrygga 

hyreskontrakt eller tvingas betala ockerhyror. Att personer som är födda och uppvuxna i 

Sverige inte prioriteras på samma sätt på bostadsmarknaden ser vi inte som något 
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problem. En person som är uppvuxen i Sverige har språkkunskaper, kontakter och 

kunskaper om bostadsmarknaden en nyanländ person inte kan tänkas ha. Efter 

intervjuerna blev det tydligt för oss att en nyanländ inte på något sätt har samma 

förutsättningar som en person som är född och uppvuxen i Sverige att ordna bostad.  

 

Ur vårt resultat går det att utläsa att kommunpolitikerna enligt intervjupersonerna inte 

verkade ta bostadsproblematiken på allvar. Så länge alla personer som hade blivit 

anvisade till kommunen hade fått en bostad upplevdes politikerna som nöjda. På vilket 

sätt och med vilka bostäder kommunerna lyckats lösa de nyanländas boende verkade 

enligt de tillfrågade vara av mindre vikt, så länge det gick att visa att anvisningstalet för 

året matchats. Detta synsätt reducerar de nyanlända personerna till siffror och statistik. 

Vi tolkar detta som att behoven som enheterna för flyktingmottagandet i dessa kommuner 

har av acceptabla boendelösningar inte respekteras av beslutsfattande politiker och 

hyresvärdar. Resultatet visade även att de socialarbetare vi har intervjuat upplever att de 

inte blev lyssnade på, trots att det är de som ser och hör hur situationen för nyanlända ser 

ut på bostadsmarknaden. Om kommunpolitikerna öppnar upp för ökat samarbete med 

personer med insyn på området, skulle Sveriges kommuner vid framtida mottaganden 

vara mer förberedda. På så sätt skulle de få fler verktyg för att tillgodose nyanländas 

behov av en trygg bostadssituation på ett mer hållbart sätt än semesterbostäder och stugor.  

 

Kommunernas flyktingmottagande är organiserat olika i de kommuner vi har varit i 

kontakt med. För de yrkesverksamma kan enhetens placering i kommunens organisation 

både underlätta och försvåra kontakten med andra enheter. Eftersom det i resultatet 

framkom att det för vissa nyanlända personer var otydligt vem de skulle vända sig till i 

olika frågor, anser vi att det hade blivit mer tydligt för de nyanlända personerna vem de 

ska vända sig till, om flyktingmottagandet i landets kommuner hade varit organiserat på 

ett snarlikt sätt. Vi har dock inte uppfattat det som att flyktingmottagandets placering i 

kommunernas organisation har påverkat resultatet, utan de socialarbetare vi har intervjuat 

påtalar liknande strukturella förutsättningar.  

 

Slutligen framgår det att socialarbetarna inom fältet upplever mycket frustration, men att 

de i många fall har strategier för att hantera dessa känslor. Det är bostadsbrist i Sverige, 

och vi anser att det är viktigt att synliggöra och uppmärksamma att det sociala arbetet 

påverkas av bristen på bostäder. Personer som flyttar till Sverige står utan ordentliga 
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bostäder, och de yrkesverksamma arbetar under stressade och frustrerande förhållanden. 

Det hade varit intressant att göra en etnografisk studie, och observera hur socialarbetarna 

hanterar bostadsfrågan i sitt dagliga arbete. En sådan studie skulle kunna ge ytterligare 

insikt i vilka strategier socialarbetare använder för att ordna bostäder, samt hur de 

dagligen hanterar känslorna av frustration och otillräcklighet. Då vi har valt att fokusera 

på socialarbetarnas känslor och upplevelser anser vi dock att en intervjustudie har varit 

bättre lämpad för just vårt syfte, eftersom det ger intervjupersonerna utrymme att ge en 

djupare beskrivning av deras känslor och strategier.  

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Något vi har reflekterat över under hela arbetet med studien är att det vore intressant att 

ta del av de nyanlända personernas egna berättelser och beskrivningar av sina bostäder, 

samt vilka svårigheter de möter när de söker bostad. Genom en sådan studie skulle det gå 

att jämföra hur socialarbetare beskriver bostäderna i kontrast till vad de nyanlända själva 

upplever. Fler förslag till vidare forskning på området som vi reflekterat över är att 

intervjua fler intressanta aktörer. Exempelvis hade forskning om “byggherrar”, 

samhällsbyggnadskontor och politikers upplevelser kunnat synliggöra hur personer med 

makt upplever boendesituationen för nyanlända, och vad som kan göras för att förbättra 

situationen.   

 

Det går inte att förutspå hur framtiden ser ut när det kommer till migration och 

flyktingskap. Vi anser att det är av största vikt att systemet med ABO/EBO och 

bostadssituationen i Sverige ses över, för att säkerställa att personer har någonstans att bo 

i framtiden.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning  

Vad är dina arbetsuppgifter i XX kommun? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  

Hur ser kontakten ut mellan dig och dina “klienter” - kommer ni varandra nära?  

Har ni lyckats bosätta de personer som har blivit anvisade hit till xx Kommun? 

Något om anvisningstalen jfrt med antalet som bosätter sig totalt, samt skillnader 

2017/2018. 

På vilket sätt går det att urskilja att bostadsfrågan är angelägen i ert arbete med 

nyanlända? 

Hur tar sig detta ^ uttryck hos de nyanlända ni möter? (maktlöshet etc) 

Vilka beskrivningar hör du oftast, från dina klienter, om deras nuvarande 

boendesituation? 

 

Tema 1 - Strukturella hinder 

Hur kan situationen kring nyanländas bosättning förstås utifrån strukturella hinder på 

nationell, regional och lokal nivå? 

Hur upplever du/hur skulle du beskriva nyanländas position på bostadsmarknaden? 

Upplever du att det finns tillräckligt med bostäder i din kommun eller anser du att det 

råder bostadsbrist?  

Vad möter er enhet för hinder när ni ska ordna fram bostäder? Finns det här också 

strukturella hinder? (Blir väl lite samma svar kanske som ovan) 

Vad möter en nyanländ i xx kommun för hinder när hen ska bosätta sig? Går det att 

utläsa några strukturella hinder, eller handlar det om begränsningar på individnivå?  

Anser du att bostadsproblematiken tas på tillräckligt stort allvar?  

Hur upplever ni samarbetet mellan er enhet och “politiken” - alltså de som bestämmer 

om bostäder. 

Vad finns det för regelverk att förhålla sig till vid bosättningen av nyanlända?  

 

Tema 2 - Möjligheter och begränsningar 

Hur upplever socialarbetare och andra yrkesverksamma nyanländas möjligheter och 

begränsningar att påverka bosättningen? 



  
 

II 

Vilka anser du tar skada av bostadsbristen? Är det något speciell grupp av människor? 

Vad anser du är de nyanlända personernas största möjligheter? Vad underlättar deras 

bosättning?  

Anser du att ni når ut med den bostadsinformation ni ger? hur reagerar de nyanlända på 

bostadsinformationen? Skulle andra enheter/instanser än ni kunna bidra med 

information? 

Upplever ni på er enhet att ni ges fördelar i ert bostadssökande? Vad upplever ni för 

möjligheter en privatperson kanske inte skulle kunna få..? 

Hur skiljer sig bostadssituationen för anvisade resp. självbosatta nyanlända? Går det att 

utläsa skillnader gällande begränsningar/möjligheter mellan grupperna?  

Vad har en EBO för möjligheter att bosätta sig i din kommun? Vad har en ABO för 

möjligheter att bosätta sig i din kommun? 

 

Tema 3 - Behov och upplevelser 

På vilket sätt tillgodoses nyanländas behov av en trygg boendesituation? 

Anser du att de lägenheter som tillhandahålls möter kraven på en trygg och 

grundläggande bostadssituation?  

Hur skulle ni beskriva den grad av makt er enhet har att påverka boendesituationen för 

nyanlända?  

Vid inflyttning av en nyanländ, upplever ni då för det mesta nöjdhet hos klienten eller 

missnöjdhet? Hur visar de detta?  

Hur upplever du den nyanländes allmänna mående?  

Hur påverkar den nyanländas mående dig som professionell?  

Hur upplever du att bostadssituationen påverkar de nyanländas allmänna mående?  

 

Tema 4 - Socialt kapital 

Hur påverkas nyanländas möjligheter att bosätta sig i Sverige utifrån teorin om socialt 

kapital?  

Hur påverkar sociala kontakter den nyanländes möjlighet att få bostad?  

Vad får det för följder om en nyanländ främst använder sitt kontaktnät för att skaffa 

bostad?  

Ser du något negativt med att nyanlända använder sina kontaktnät till att skaffa bostad?  

Var hamnar de kommunplacerade?  



  
 

III 

Hur ser deras bostäder ut?  

Skiljer sig bostäderna åt?  

Vilka grannar får de?  

Är de hänvisade till vissa områden?  

Kan de påverka vilken bostad de kan få?  

OM de är missnöjda med boendet - vart vänder de sig då? Vad händer om de vill flytta? 

  



  
 

IV 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! Vi heter Gustav och Kajsa och läser till socionomer på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi skriver just nu på vår c-uppsats, ett examensarbete på kandidatnivå som syftar till att 

undersöka nyanlända personers bosättningsmöjligheter i Sverige. Vidare vill vi 

undersöka hur kommuner och socialarbetare arbetar med bosättningen av nyanlända, 

och hur väl de nyanländas behov kan tillgodoses. 

 

Vi har varit i kontakt med XX på flykting och integration i yy kommun, där Gustav 

hade sin VFU. Samtalet gav oss mycket inspiration och tankar om vår studie. För att 

kunna svara på våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte med studien är vår 

förhoppning att kunna intervjua någon av er på som arbetar med dessa frågor i XX 

kommun. Intervjun kommer att vara semistrukturerad, vilket innebär att vi i egenskap 

av intervjuare inte har något fast manus, utan endast ett antal teman som intervjun utgår 

ifrån. Intervjun skulle uppskattningsvis pågå i ca 1 timme, och innehållet kommer sedan 

transkriberas av oss och användas till att besvara syftet med vårt examensarbete. 

 

I arbetet med vår uppsats använder vi oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. I korthet innebär dessa att ni har fullständig rätt att avböja att medverka i 

studien samt avbryta den om ni inte längre vill medverka. Deltagandet är alltså helt 

frivilligt. Vidare kommer alla deltagare vara helt anonyma. Detta innebär att vi kommer 

avidentifiera er och det kommer inte gå att utläsa vilken person som har sagt vad, eller i 

vilken kommun ni är verksamma i. Tanken är som sagt att intervjun ska transkriberas, 

vilket innebär att vi önskar att spela in intervjun. När resultatet är sammanställt kommer 

inspelningen att förstöras. Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss via mail 

på kn222ht@student.lnu.se eller vår handledare, Torun Elsrud, på torun.elsrud@lnu.se. 

 

Förslag på datum: 5/4, 6/4, 9-12/4, 17/4, 20/4, hela v. 17, 18 och 19. 

Vänliga hälsningar, 

Kajsa Nilsson och Gustav Baldesten. 
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