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Förord 
 

Utredningen som ligger till grund för den här rapporten utgör ett projektarbete som avslutar 

våra studier inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) programmet vid 

Södertörns högskola. Utredningens kom till genom ett uppdrag från Etablering Södertörn, där 

det angavs att genomföra en studie rörande asylsökandes boendesituation. Projektet pågick 

under två månader, april-maj 2015 på heltid.  

 

Vi vill tacka alla er som har bidragit till att materialet kunnat samlas in. Vi vill särskilt tacka 

vår uppdragsgivare strategen Catarina Helling från Etablering Södertörn som har hjälpt oss i 

vårt arbete. Under arbetets gång har vi haft mycket stöd från vår handledare Dr Dina 

Avrahami och vi vill tacka henne för givande möten och utvecklande diskussioner.  

  

Rapporten lämnas till uppdragsgivare Catarina Helling. 

  

Södertörns högskola, maj 2015 

 

Isatou Jobe  

Marcella Hägglund Saldes  
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1. Inledning 

 

Den asylsökandes boendesituation har under en längre tid varit ett omdiskuterat ämne hos 

myndigheter och massmedia. År 2015 väntas 68 000-88 000 personer söka asyl i Sverige och 

ansvaret för flyktingmottagandet har blivit alltmer aktuell.1 Det är Migrationsverket som genom 

staten bär huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. I väntan på beslut av asylärende har 

den asylsökande rätt att välja mellan att bo på ”Migrationsverket anläggningsboende” (ABO) 

eller ordna ett ”eget boende” (EBO) hos vänner eller släkt. Trångboddhet, osäkra 

boendeförhållanden och segregation har varit de vanligaste problemen som skildrats i samband 

med valet av EBO. För kommuner med många EBO har det inneburit stora ekonomiska 

påfrestningar då det är kommunen som ansvarar för asylsökande som valt EBO efter att de fått 

ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ersätts 

kommuner av staten med endast 2/3 delar av den faktiska kostnaden.2  

När den asylsökande väljer ABO har Migrationsverket större kontroll och insyn eftersom det 

är lättare att upprätthålla kontakten med asylsökande och dessutom ger det Migrationsverket en 

möjlighet att anvisa dem till olika delar av landet. Problemet är att det inte finns tillräckligt 

många anläggningsboende och därför skulle staten behöva göra upphandlingar med privata 

aktörer, vilket skulle kosta nästan dubbelt så mycket.3 Således är Migrationsverkets möjlighet 

att erbjuda anläggningsboende beroende av antalet asylsökande och boenden i privat regi. 4 

Från olika håll har det lagts fram förslag om att ta bort möjligheten för asylsökande att ordna 

eget boende. Kristdemokraterna vill ta bort dagsersättningen för de asylsökande som väljer 

EBO så att färre ordnar eget boende och menar att fokus bör läggas på att ordna fler 

anläggningsboende.5 Socialdemokraterna anser att EBO bör tas bort helt och hållet men som 

det ser ut idag så är det inget alternativ eftersom det skulle kosta staten för mycket pengar.6 I 

de mer utsatta kommunerna som exempelvis Södertälje har kommunen tagit fram ett förslag 

som innebär att Socialtjänsten måste godkänna boendet innan den asylsökande flyttar in. 

Förslaget kallas för ”Värdigt eget boende” (VEBO) och syftar att säkerställa den asylsökandes 

                                                           
1 Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos, april 2015. 
2 Andersson, Per-Arne, ”Brådskande med beslut för bättre mottagande av nyanlända”, 2015-02-18 
3 Forsblad, Mari, ”Regeringen: för dyrt att ta bort eget boende”, SVT, 2015-03-29. 
4 Kazemi, Bahran och Vestin, Sanna, Boende – Politik och praktik, Artikel 14 – Tema boende, 2015 nr 1, s 22-23 
5 Hägglund, Göran, ”Skrota stödet till eget boende för asylsökande”, DN 2015-01-21. 
6 Forsblad, ”Regeringen: för dyrt att ta bort eget boende”, SVT, 2015-03-29 
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bostadssituation. De ovannämnda förslagen visar på hur komplext ämnet är och att det inte finns 

enkla lösningar. 

Syfte 

Denna rapport är ett resultat av ett utredningsuppdrag gjort för Etablering Södertörn. 

Uppdragsgivaren för denna undersökning har varit särskilt intresserad av frågan kring vilken 

sort av information som möjligtvis skulle få asylsökande att välja att bosätta sig i 

Migrationsverkets anläggningsboenden istället för att ordna eget boende. En annan fråga har 

varit i vilket skede skulle informationen behövas introduceras för att asylsökandena inte ska 

välja EBO i de kommuner som ingår i Etablering Södertörn. Tanken bakom uppdraget är att 

hjälpa verksamheten att anpassa informationen som asylsökande får angående EBO och ABO.  

Etablering Södertörn har funnits sedan 2009 och är ett projekt vars syfte är att arbeta på en 

strategisk nivå med övergripande frågor kring nyanlända.  I projektet medverkar kommunerna 

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och 

Värmdö tillsammans med Arbetsförmedlingen 

 

1.2 Metod  

 

Undersökningen genomfördes under april-maj 2015. Datamaterial samlades in genom 

intervjuer, granskning av Migrationsverkets information på dess hemsida, studiebesök hos 

Migrationsverkets asylmottagning och prövningsenhet. Dessutom närvarade författarna under 

ett gruppinformationstillfälle som ges till asylsökande under asylprocessen. Vidare besöktes två 

anläggningsboende i Stockholm för att intervjua asylsökande men även för att se hur det ser ut 

och hur Migrationsverket arbetar med dessa boenden.   Författarna valde att besöka boendena 

för att skapa sig en egen bild och inte bara få kunskap om dessa genom litteratur och 

massmediala källor. Det genomfördes individuella intervjuer med totalt sju asylsökande. Fem 

av asylsökandena hade tidigare bott i EBO men av olika anledningar valt att senare flytta till 

Migrationsverkets anläggningsboende. Av etiska skäl och för att skydda informanternas 

identitet kommer anläggningsboendena att benämnas i rapporten som boende X och boende Y, 

namnen på informanterna är fiktiva. Urvalet av informanter bland asylsökande skedde 

slumpmässigt dock med önskemål om att få intervjua både personer som tidigare bott i eget 

boende (EBO) och de som valt anläggningsboende (ABO) och som talade engelska. Två av 
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informanterna var kvinnor och fem av informanterna var från Syrien, de andra två var från 

Palestina.   

Informanterna var alla högutbildade vilket innebär att det kan påverka resultatet gällande 

informationssökningen. Det gjordes även intervjuer med Migrationsverkets personal, två 

handläggare och en assistent. 

 

Då undersökningen är av kvalitativ karaktär är generaliserbarhetens grad låg dock har syftet 

med intervjuerna varit att fånga informanternas egna unika berättelse. Intervjuformen för denna 

undersökning är semistrukturerad, vilket innebär att en uppsättning av frågor var redan 

förberedda men under intervjuns gång fanns det möjlighet att ställa följdfrågor, detta är till för 

att fånga upp det intressanta i informantens berättelse.7 Intervjun var uppdelad i olika teman där 

det börjades med bakgrundsfrågor, uppfattning om boende och frågor kring information de har 

fått av myndigheter och information de själva har sökt. 

 En av fördelarna med en intervju är att man kan under en kort tid få ett flertal personer att dela 

med sig av ett fenomen utifrån olika personliga perspektiv. Med intervjuer samlas både 

upplevelser och erfarenheter in men även informantens känslor, värderingar och språkbruk.8 En 

nackdel med en intervju kan vara att den endast ger en begränsad bild av ett fenomen och måste 

kompletteras med andra metoder.9 Detta kompenseras dock genom att författarna närvarade 

under ett gruppinformationstillfälle, besökte två anläggningsboende och deltog i ett studiebesök 

hos Migrationsverkets asylprövningsenhet (i Solna) och mottagningsenhet (i Hallonbergen). 

Studiebesöket anordnades av Stockholms FN-förening ungdomsförbund och syftet var att få en 

större inblick i hur Migrationsverket arbetar.  

 

I undersökningen används även tidigare forskning kring asylsökandes boendesituation, bland 

annat Boverkets rapport ” Asylsökandes eget boende, EBO – en kartläggning” samt en statlig 

utredning ” Aktiv väntan – asylsökande i Sverige”. Boverkets rapport syftar huvudsakligen på 

att belysa effekterna kopplade till EBO, vilket är bostads- och psykosociala problem. 

Författarna är medvetna om att rapporten är från 2008 och därmed inte helt dagsaktuellt dock 

har syftet varit att skildra samt jämföra informanternas intervjusvar. Vidare tar utredningen 

”Aktiv väntan – asylsökande i Sverige” upp den asylsökandes situation under asylprocessen. 

                                                           
7 Bryman, Alan, ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2011, s. 206, 414. 
8 Lantz, Annika, ”Intervjumetodik”, 2013, s. 56. 
9 Lantz, 2013, s. 56. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Utvecklingen av den asylsökandes rätt till boende 

 

År 1994 trädde Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) i kraft och reglerade 

bland annat den asylsökandes boendesituation. För den asylsökande innebar denna lag en 

möjlighet att kunna ordna eget boende hos släkt eller vänner. Dessutom hade den som valt EBO 

samma rätt till dagsersättning som gavs till den som valde ABO. Därtill fick den asylsökande 

som ordnade eget boende en bostadsersättning som låg på 500 kr för ensamstående och 1 000 

kr för en familj. Denna ersättning sänktes dock under 2003 till 350 kr respektive 850 kr per 

månad för att senare tas bort helt. 

Tanken bakom lagen var att ge den asylsökande friheten att välja att ordna boende på egen hand 

för att skapa en känsla för eget ansvar samtidigt som omhändertagandeperspektivet togs bort. I 

förarbeten till lagen diskuteras det om problemen som kan uppstå vid valet av EBO. 

Trångboddhet, konflikter med värdfamilj samt ökad segregation var vissa av problemen, som 

emellertid bedömdes som hanterbara. 10 Till den positiva aspekten hörde det till en lättare väg 

till ett arbete, kontakt med familj och vänner som kunde hjälpa en att navigera i det svenska 

samhället, och en minskad främlingsfientlighet då relationer skapas mellan asylsökande och 

svenskar.  

Två år efter att lagen trädde i kraft gjorde den invandrarpolitiska kommittén en utvärdering av 

asylsökandes boende och kom fram till att de negativa effekterna överskred de positiva. Att låta 

den asylsökande välja att ordna eget boende, menade invandrarpolitiska kommittén, skulle leda 

till flytt till storstäderna som i sin tur skulle leda till ökad arbetslöshet och ett beroende av 

ekonomiskt bistånd. I de områden som de asylsökande ordnade eget boende var redan 

segregerade vilket menade den invandrarpolitiska kommittén inte alls skulle leda till bättre 

relationer mellan svenskar och asylsökande. Av det anförda menade den kommittén att 

möjligheten till att välja eget boende borde ha tagits bort dock höll inte regeringen med och 

därför fick EBO vara kvar.  

                                                           
10 Boverket, ”Asylsökandes eget boende, EBO – En kartläggning”, 2008, s.9 
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När lagen trädde i kraft gjordes det en bedömning att ca 10 % av asylsökandena skulle välja 

EBO, vilket visade sig vara en missbedömning.11 Idag väljer 35 % av asylsökandena EBO i 

hela landet och i Stockholms län är det 85 %.12  

År 2014 kom drygt 81 000 asylsökande till Sverige, år 2015 väntas nästan lika många söka. Det 

är en stor ökning i jämförelse med tidigare år, vilket påverkar handläggningstiderna. 

Migrationsverkets målsättning är att det inte får ta mer än 90 dagar. Den asylsökande ska endast 

vänta en kort period på beslut för att sedan integreras i samhället eller vid avslag lämna landet. 

Men idag beräknas ett asylärende att uppgå i närmare 10 månader. Under tiden den asylsökande 

väntar på beslut har denne rätt att ordna eget boende hos släkt eller vänner (EBO) eller bosätta 

sig i Migrationsverkets anläggningsboende (ABO). 

Det ligger på kommunens ansvar att erbjuda ett boende för de asylsökande som valt EBO och 

senare fått uppehållstillstånd. Detta blir en stor ekonomiskt belastning för kommuner som har 

många asylsökande som valt EBO. I Stockholms län är det ett problem för Botkyrka och 

Södertälje Kommun att hitta bostäder åt de som är inskrivna där och så ser det ut i hela landet.  

Asylsökande som väljer Migrationsverkets anläggningsboende, och sedan får uppehållstillstånd 

får vänta på bostad tills denne blir kommunplacerad, det vill säga tills en kommun kan ta emot 

den asylsökande. Det kan dröja länge innan en person blir kommunplacerad då det är inte endast 

boendet som ska ordnas utan även kommunal service. I februari 2015 beräknades ca 9 300 

personer vara inskrivna hos Migrationsverket, således är dessa personer ”fast” i 

Migrationsverkets boende på grund av boendebristen.13 

 

2.2 Asylsökande 

 

Enligt artikel 14 i Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter 

har alla som flyr från förföljelse rätt att söka och åtnjuta asyl i andra länder. Rätten att söka 

skydd undan förföljelse är utgångspunkten för den internationella flyktingrätten och därmed 

också för den svenska migrationsrättens bestämmelser om skyddsgrunder. Artikel 14 är dock 

                                                           
11 Boverket, 2008, s. 8 ff. 
12 Migrationsverkets statistik, 35 % väljer EBO i hela landet = 26 697 asylsökande, 85 % väljer EBO i Stockholms 
län = 8 873 asylsökande 
13 Boverket, ”Nyanländas boendesituation – delrapport, 2015, s. 16. 
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inte absolut eftersom den saknar sedvanerättslig status och kan därmed inskränkas.14 Å andra 

sidan anses det föreligga en rätt för flyktingar att erhålla asyl med stöd av artiklarna 13 och 24 

i Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 

(skyddsgrundsdirektivet). Vidare finns principen om non-refoulement som innebär att ingen 

människa får återsändas, avvisas, utvisas, utlämnas eller överföras till ett land eller område där 

det finns en risk för att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom 

att dennes liv eller frihet hotas. Principen utgör grunden i den internationella flyktingrätten och 

är dessutom sedvanerättsligt bindande för alla stater oavsett vilka konventioner och folkrättsliga 

dokument länderna har anslutit sig till.15 

I Utlänningslagen (2005:716), UtlL, 1:3 stadgas definitionen av begreppet ”asyl” som ett 

uppehållstillstånd vilket beviljas en utlänning som är flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Utanför begreppet asyl faller det uppehållstillstånd som beviljas kategorin övriga 

skyddsbehövande och på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Dessa kategorier ska 

även behandlas som en asylansökan enligt UtlL 1:12.16 Således finns det fyra kategorier av 

personer som har rätt att söka asyl i Sverige: flyktingar, alternativt skyddsbehövande, övriga 

skyddsbehövande och på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vidare fastslås det i 

UtlL 5:1 tredje stycket att ett sådant uppehållstillstånd ska vara permanent eller gälla för minst 

tre år.  

 

2.3 Asylprocessen i Sverige 

 

En person som ansöker om asyl i Sverige har rätt att få sitt behov av skydd prövat i en rättssäker 

asylprocess. Bedömningen är individuell och ska gälla en framtida risk för förföljelse. Asyl ska 

sökas direkt vid ankomsten till Sverige eller så snart det är möjligt. Om en asylansökan inte 

lämnas in omgående måste den sökande ge en rimlig förklaring, detta för att inte påverka 

trovärdigheten på ett negativt sätt. 

Migrationsverket är den centrala utlänningsmyndigheten och det är dit asylsökande ska vända 

sig till. Om det första mötet är med polisen, ska polisen hänvisa vidare till Migrationsverket. 

                                                           
14 Stern, Rebecca, jur. dr, ”Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i 
svensk asylpraxis”, Svensk Juristtidning, (SvJT), 2012 s. 282. 
15 Seidlitz, Madelaine, ”Asylrätt – En praktisk introduktion”, u. 1, 2014, s. 18 f.  
16 Prop. 2009/10:31 s. 258. 
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Vid det första mötet med Migrationsverket fastställs framförallt vilken väg den asylsökande har 

rest till Sverige samt dennes identitet. Vidare ska Migrationsverket informera om att den 

asylsökande ska träffa en asylhandläggare vid ett annat tillfälle och under asylutredningen 

kommer denne kunna berätta om alla sina skäl. Den asylsökande ska även få välja om denne 

vill ha ett kvinnligt eller manligt offentlig biträde, tolk och asylhandläggare. Vidare ska den 

sökande även bli tillfrågad om denne önskar att en särskild jurist ska bli förordnad.  

Vid asylansökningstillfället kommer den asylsökande att fotograferas och då få ett LMA-kort. 

Kortet är ett bevis på att personen befinner sig i landet lagligt.17 Sveriges medlemskap i EU och 

Schengensamarbetet innebär att det finns en skyldighet att ta fingeravtryck på alla asylsökande 

som är över 14 år. Fingeravtrycken kontrolleras sedan i en europeisk databas som upprättats i 

enlighet med Eurodac-förordningen18 och på så sätt bedöms om det är Sverige som ska ansvara 

för asylprövningen eller om det är ett annat europeiskt land.  

Syftet med asylutredningen är att ta reda på om personen är i behov av skydd och om denne 

skulle återvända till hemlandet riskerar då att utsättas för allvarliga kränkningar av sina 

mänskliga rättigheter. Migrationsverket bedömer alltid den framtida och individuella risken. 

Tyngdpunkten ligger på prövningen hos Migrationsverket som är första instansen. Således är 

det viktigt att alla relevanta omständigheter och dokument presenteras under prövningen i första 

instans. Det är den asylsökandes skyldighet att presentera all relevant fakta men att utreda och 

värdera fakta delas mellan den asylsökande och Migrationsverket.19  

När det är dags att meddela beslutet blir den asylsökande kallad till Migrationsverket. Beslutet 

meddelas muntligen både när det gäller bifall och avslag. Vid avslag har den asylsökande tre 

veckor på sig, från den dagen denne fick reda på beslutet, att överklaga till 

Migrationsdomstolen.20 Den asylsökande kan överklaga Migrationsdomstolens beslut till sista 

instansen, det vill säga Migrationsöverdomstolen.  

Efter fyra år preskriberas beslutet vilket innebär att en person kan ansöka om asyl på nytt och 

kan inte skickas från landet förrän den asylsökande fått ett beslut. Möjligheten att få 

                                                           
17 Enligt Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande § 2 b, (LMA är förkortning för Lagen om 
mottagande av asylsökande).  
18 Rådets förordning (EG) nr 2725/2000. 
19 Seidlitz, 2014, s. 66 ff.  
20 Seidlitz, 2014, s. 104. 
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uppehållstillstånd ökar om den asylsökande medverkat och haft kontinuerlig kontakt med 

myndigheterna under dessa fyra år och således inte hållit sig gömd.21    

 

2.4 Asylsökandes rättigheter i Sverige 

 

Asylsökande har rätt till förmåner medan de väntar på sitt beslut. Förutom boende i 

Migrationsverkets anläggningsboende har asylsökande rätt till dagersättning. Dagersättningen 

varierar beroende på om asylsökande bor på ett boende där mat ingår eller inte. Vidare ska 

dagersättningen täcka kostnader för kläder, skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar, hälso- och 

sjukvård, tandvård samt läkemedel. För de som bor på ett boende där mat inte igår är 

dagsersättningen högre eftersom den ska täcka matkostnader. 

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen: 

 24 kr/dag för vuxna ensamstående 

 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader 

 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras 

dagersättningen)  

 

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen: 

 71 kr/dag för vuxna ensamstående 

 61 kr/dag för vuxna som delar hushållskostnader 

 37 kr/dag för barn 0–3 år 

 43 kr/dag för barn 4–10 år 

 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen). 

Det finns även ett särskilt bidrag som asylsökande kan ansöka om, som är avsedd för 

extra kostnader till exempel vinterkläder, glasögon, handikapp- och spädbarnutrustning. 

Ersättningen har varit oförändrad sedan 1994. För en ensamstående person som bor i 

ABO innebär det att hon/han får 720 kr i månaden. En ensamstående person som bor i 

EBO får  

2 130 kr i månaden och det ska täcka matkostnader samt eventuellt kostnader för hyra. 

Vidare finns det möjlighet för praktik och arbete under förutsättningen att personen har 

                                                           
21 Seidlitz, 2014, s. 114. 
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fått ett bevis om att denne är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-

UND). För att kunna få rätt att arbeta som asylsökande måste personen bl.a. lämna in 

godtagbara handlingar som klargör dennes identitet.  

 

2.5 Vad gäller för den som har valt ABO?  

 

Som tidigare nämnt har den som sökt asyl och väntar på beslut, två boendealternativ att välja 

mellan. Den som väljer ABO tilldelas ett boende av Migrationsverket i någon av verkets 

anläggningsboende medan den som väljer EBO måste ordna ett eget boende och själv stå för 

boendekostnaden. Skulle det vara så att den asylsökande inte längre kan bo kvar i boendet som 

denne själv har ordnat går det då att flytta till ett anläggningsboende där det finns plats.22 

När den asylsökande fått ett PUT kontaktar Arbetsförmedlingen personen och samtalar om 

vilka förutsättningar som gäller vid en kommunplacering, ett så kallad etableringssamtal. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa till med en bostad i upp till sex månader efter ett 

beviljat PUT. Personen är inskriven hos Migrationsverket tills denne blir kommunplacerad 

och får således samma dagersättning som innan den fick sitt PUT (se avsnitt 2.3).23 En 

förutsättning för att delta i Arbetsförmedlingens etableringsplan är att personen blivit 

kommunplacerad och fått en bostad. I etableringsplanen ingår svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter således kan inte personen delta i 

aktiviteter som syftar att påskynda dennes integration i samhället 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Migrationsverkets hemsida, ”Boende”, (hämtad 2015-04-24)   
23 Migrationsverkets hemsida, ”Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd” (hämtad 2015-04-15) 
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3. Samhällets ansvar  

 

3.1 Migrationsverket 

 

Migrationsverkets bär huvudansvaret för att fatta beslut i asylärende, erbjuda ekonomisk 

ersättning under väntetiden och tillsammans med kommuner skriva överenskommelser om 

mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Vidare ska Migrationsverket föra prognoser 

och planera mottagningsplatser i kommunerna, tilldela ersättning till kommuner och landsting. 

Vid avslag av asylärenden arbetar Migrationsverket med frivilligt återvändande därför handlar 

det om att skapa motivation hos den asylsökande för att återvända till dennes hemland.24 

Tillsammans med kommunerna i landet samverkar Migrationsverket för att ordna en lämplig 

introduktionsplats åt den asylsökande som har fått ett PUT. Platsen ska vara matchad till dennes 

utbildnings- och yrkesbakgrund samt arbetssituation.25  

Migrationsverket registrerar asylsökande i deras system oavsett boendeform. För asylsökande 

som väljer ABO ska Migrationsverket ordna boende åt dem, verket kan även teckna avtal med 

privata aktörer som driver anläggningsboendena. Migrationsverket ska sträva efter att placera 

asylsökande i områden där det finns förutsättningar för ett bra boende, arbete och utbildning. 

Information om valet av antingen ABO eller EBO får den asylsökande när denne har sitt 

inskrivningssamtal på Migrationsverkets mottagningsenhet. En gruppinformation ges vid ett 

senare tillfälle där den asylsökande informeras om dennes rättigheter och framtida möjligheter 

till etablering. Under asylprocessen informeras de som ordnat eget boende återigen om valet av 

ABO ifall de av någon anledning inte kan bo kvar, kan då Migrationsverket ordna boende där 

det finns plats.26  

Den asylsökandes rätt att välja EBO har den senaste tiden varit ett omdiskuterat ämne då många 

vill ta bort rätten att ordna eget boende och endast ha kvar ABO. Det har nu konstaterats av 

justitieministern Morgan Johansson (S) att det är för dyrt att ta bort EBO. Enligt 

Migrationsverkets beräkningar skulle borttagandet av EBO kosta mellan 1,5 till 3 miljarder mer 

än vad det gör idag. Anledningen till varför EBO vill tas bort är för att valet har lett till ett 

samhällsproblem där kommuner såsom Södertälje och Malmö har blivit hårt belastade. 

                                                           
24 Migrationsverkets hemsida ” Olika myndigheters ansvarsområden för asylsökande” (hämtad 2015-04-15) 
25 SOU 2009:19, s. 127 
26 SOU 2009:19, s. 126 
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Migrationsverkets beräkningar visar dock att kostnaden för EBO är billigare vilket skapar ett 

dilemma som i slutändan blir en kostnadsfråga.   

År 2014 bodde i snitt 18 000 asylsökande i EBO, där en plats kostar 170 kr per person och 

dygn. Medan 24 500 bodde i Migrationsverkets anläggningsboenden, där kostnaden för per 

person och dygn ligger på 390 kr. Förra året beräknades 14 000 asylsökande bo på boenden 

som drevs av privata aktörer och kostnaden låg på 620 kr per person och dygn. Utan EBO skulle 

det då innebära att de ca 18 000 asylsökande som bodde i EBO skulle istället bosätta sig i ABO 

eller hos privata aktörer, vilket kan kosta upp till 3 miljarder.27 

 

3.2 Kommunen 

 

Staten bär huvudansvaret för kostnaderna för mottagandet av asylsökande.28 Kommuner och 

landsting spelar dock en viktig roll i det praktiska mottagandet då de utför flera insatser. För att 

kunna utföra dessa insatser tilldelas de en statlig ersättning vilket föreskrivs i Förordningen 

(1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande. 29  

På Migrationsverkets hemsida framkommer det att de kommuner som har en överenskommelse 

med verket om mottagande av ensamkommande barn ska tilldelas en årlig ersättning på 500 000 

kr per kalenderår. Denna ersättning syftar till att hjälpa kommunerna att upprätthålla en god 

kvalitet vid mottagandet av barnen.30 Kommunerna har i uppgift att ordna skolgång och 

skolbarnomsorg för asylsökandebarn oavsett om de bor i EBO eller ABO. Kommuner ansvarar 

även för eventuella insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) när det finns en misstanke om 

att ett barn har råkat illa ut.31  

Efter att en asylsökande som valt EBO fått ett PUT kan denne få hjälp av Migrationsverket med 

ett tillfälligt boende i upp till en månad, därefter blir personen utskriven från Migrationsverket 

och ansvaret går över till kommunen som denne är bosatt i. För de kommuner som har många 

asylsökande som valt EBO kan det innebära stora ekonomiska påfrestningar eftersom skolan, 

                                                           
27 Forsblad, Mari ”Regeringen: För dyrt att ta bort eget boende”, SVT Nyheter, 2015-03-29,  
Rayman, Sanna, ”Vårt asylmottagande är beroende av segregationen”, SvD Opinion, 2015-04-01.  
28 SOU 2009:19 s. 83. 
29 SOU 2009: 19 s, 201. 
30 Migrationsverket, ”För dig som har sökt asyl som vuxen”. (hämtad 2015-04-24)  
31 Boverket, 2008, s. 8. 
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barnomsorgen och övrig kommunal service blir hård belastade.32 Då den genomsnittliga 

kostnaden för ett grundskolebarn är runt 95 000 kr, denna skolkostnad kan dock variera 

beroende på kommun. Ett flertal kommuner i landet har under de senaste åren framfört 

argument om att kommuner måste tilldelas en högre ersättning som täcker hela kostnaden för 

asylmottagandet. 33 Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att staten tillsammans med 

SKL måste ta fram en modell som visar hur kostnaden måste följas över tid. Den statliga 

ekonomiska ersättningen är avsedd att täcka kostnaderna för 3.5 år således ersätts inte 

kommunerna fullt ut för en nyanländ.34  

När det gäller att lösa bostadssituationen har en lösning varit att nyanlända får tillfälligt bosätta 

sig i vandrarhemsboende i väntan på en lägenhet. För många nyanlända kan detta tillfälliga 

boende innebära att de bor där månader eller år.35 Personen kan även söka själv efter en bostad 

dock försvåras detta alternativ om personen inte har ett arbete sedan tidigare. Ett annat alternativ 

för den asylsökande att få bostad är genom Arbetsförmedlingen. Efter att en asylsökande fått 

ett PUT påbörjar arbetsförmedlingen ett samtal som vanligtvis leder till en etableringsplan. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa till med en bostad i upp till sex månader efter ett 

beviljat PUT. För övrigt är det kommunen som ansvarar för nyanlända och därför bör 

kommunen hjälpa dem med boende.36  

För att nyanlända ska kunna komma igång med Arbetsförmedlingens etableringsplan krävs det 

en egen bostad. Den 1 februari 2015 beräknades det att fler än 9 300 personer med ett PUT 

bodde kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Kommunerna hinner inte med att ordna 

kommunplats, ett problem som kan leda till en försämrad integration då de inte kan ta del av 

etableringsplanen. För att de 9 300 personer med ett PUT ska kunna flytta ut från ABO krävs 

det ungefär 6 500 bostäder enligt Boverkets senaste rapport.37 Med den ökande migrationen 

som väntas komma till Sverige, krävs det en skarpare styrning kring boendefrågan.  

 

 

                                                           
32 SOU 2009:19, S. 78, Boverket, 2008, s. 22. 
33 Andersson, Ida, ” Växjö kräver mer pengar för asylsökande”, svt Nyheter, 2015-01-19 
34 Sveriges kommuner och landsting (SKL), ”35 åtgärdsförslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande”, 
2013 juni, s.12 
35 Parham, Babak, ”När det tillfälliga boendet blir permanent”, Artikel 14- Tema boende, 2015 nr 1, s. 42. 
36 Migrationsverkets hemsida ”Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd” (hämtad 2015-04-08)  
37 Boverket, 2015, s. 16, se även ”Uppdrag granskning”, avsnitt 11, SVT, 2015-03-25. 
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4. Analys och resultat 

 

4.1 Boendestandard inom ABO 

 

2011 tog ”Swedish Standard Institute” (SIS) och Migrationsverket tillsammans med olika 

myndigheter, tillverkare, hyresvärdar, branschorganisationer, ideella föreningar och ett antal 

kommuner fram gemensamma riktlinjer för en likartad standard i alla av Migrationsverkets 

anläggningsboende. Tidigare har anläggningsboendena sett olika ut.38 Riktlinjerna ska 

användas som ett verktyg av både Migrationsverkets personal och andra berörda aktörer för att 

uppfylla anläggningsboendenas syfte.39  

Enligt riktlinjerna ska ett anläggningsboende först och främst vara säker. De boendenas rätt till 

familje- och privatliv ska respekteras och skyddas.40 Ett anläggningsboende ska vara belägen i 

närhet till en tätort. Det innebär att det ska vara enkelt för den asylsökande att utföra sina 

ärenden utan att behöva resa alltför långa sträckor. Boendemiljön ska inte utsätta den 

asylsökande för olägenheter. Området ska vara tryggt och det ska finnas fritidsaktiviteter nära 

tillhands.41  

Anläggningsboende kan se olika ut, de kan vara i form av hotell, konferensanläggningar eller 

lägenheter, ytan av boendet avgör hur många personer som får dela på ett rum. På boende X 

delade 4 asylsökande på ett rum. Medan en lägenhet kan delas med flera familjer, i annat fall 

är det ett rum per familj som gäller. Lägenheterna ska hålla en viss standard där varje person 

har en egen säng inklusive madrass och kudde. Varje lägenhet ska även ha tillgång till en soffa, 

ett soffbord, matbord och stolar.42 Tidigare brist på ABO-platser har lösts med att 

Migrationsverket hyrt stugbyar och vandrarhem där de asylsökande får bo. De flesta av 

Migrationsverkets anläggningsboenden är belägna i den norra delen av landet, medan i den 

södra och mellersta delen av Sverige finns det färre boende.43  

I de anläggningsboende som besöktes var skillnaderna på boendena väldigt stora. Båda 

boendena var hotell en gång i tiden dock var skillnaderna slående när det gällde utseende, skick, 

                                                           
38 Migrationsverkets hemsida, ” Nya riktlinjer om asylsökandes boende”, (hämtad 2015-04-28) 
39 SIS, 2011, s. 4 
40 SIS, 2011, s. 11 f. 
41 SIS, 2011, s. 13 f. 
42 SOU 2009:19, s. 131 
43 Boverket, 2008, s. 28 
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mat och belägenhet. Boende X hade mycket hög standard och ingav en hotellkänsla. Boendet 

var centralt placerad med gångavstånd till både ett centrum och naturområde, vilket 

uppskattades av boendena. Dessutom hade boendet tillgång till ett andaktsrum och det fanns ett 

flertal lekparker runtomkring. Vidare hade boendet en egen kock som lagade mat varje dag. 

Utanför matsalen hängde en veckomeny och en gång i veckan serverades svensk husmanskost 

för att introducera de asylsökandena till svensk mat. Kocken tog även hänsyn till att de flesta 

boendena inte åt fläsk och därför valde att utesluta det från menyn  

”Tiden de får bo här (på ett anläggningsboende) handlar bara om att vänta, det är en gråzon 

för integrationen, eftersom de inte får gå på SFI. Småbarnen får inte gå på förskolan och då 

kan inte föräldrarna, mamman vanligtvis, praktisera eller söka arbete för den delen.”  

– Platschefen för boende X 

Enligt Migrationsverkets handläggare är boende X dock ett undantag medan boende Y ger en 

representativ bild av majoriteten av anläggningsboendena i landet. En av Migrationsverkets 

informanter menade att det inte ställs så mycket krav på boendena. 

”Migrationsverket ställer egentligen inga krav på boende förutom personalens tillgänglighet, 

sängar av stål och tillgänglighet till kollektivtrafik” 

– Migrationsverkets handläggare 

 

Boende Y låg i ett industriområde och närmsta kollektivtrafik låg några meter bort. Eftersom 

boendet är beläget i ett industriområde fanns det varken lekpark för barnen eller 

fritidsaktiviteter för de vuxna i närheten vilket innebar att de flesta av våra informanter stannade 

kvar på boendet. För att ta sig till närmsta centrum var boendena tvungna att använda 

kollektivtrafiken. Flera av boendena var missnöjda med att behöva använda kollektivtrafiken 

för att kunna åka till närmsta centrum eftersom de inte hade råd att köpa SL-kort.  

”I Tyskland har de inga boenden som i Sverige, utan man får bo två och två i en lägenhet som 

kan ligga 1 – 5 timmar utanför närmsta storstad. Men det är inte det som är poängen. 

Poängen är att de får bo i något som de kan kalla för hem … inte som det här, det här är 

inget hem. Vi har inte ens tillgång till kollektivtrafiken (de får endast SL-biljett när de ska till 

Migrationsverket) … det här är mer som ett fängelse. Det här är verkligen värdelöst…” 

      - Khalid bor i boende Y 

 

Vidare var informanterna nöjda med Migrationsverkets personal men menade att väntetiden är 

alltför lång. En av informanterna förklarade hur han kände sig under asylprocessen.  
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”Det som är bra enligt mig är Migrationsverkets personal, de är jättebra! Det är inte de som 

är problemet utan det är systemet. Just nu känns det som om någon har satt mig i en frys och 

bara låter mig vänta. Meningen är att man ska få ett beslut efter 6 månader men jag har fått 

vänta i 17 månader eftersom de råkade avsluta mitt ärende, och därför fick de börja om. Min 

handläggare sa att på grund av Syrien kriget skulle mitt ärende ta längre tid eftersom de var 

tvungna att prioritera dessa ärenden, men de får ju också vänta i flera månader. Så vem 

prioriterar de egentligen?” 

- Khalid, bor i boende Y 

 

Vidare var alla informanter från boende Y var missnöjda med maten. På boende Y fanns inget 

storkök och därför ingen möjlighet att tillaga mat. Av denna anledning fick boendena frysmat. 

Flera av informanterna hade bott på boende Y i några månader och var därför extra frustrerade 

över frysmaten. En av informanterna berättade att kvällen innan hade maten innehållit fläsk och 

därför hade de flesta av boendena inte ätit.  

 

”Det enda jag vill klaga på är maten. Maten är verkligen inte ok, det är frysmat varje dag. 

Vissa personer äter inte ens här. Som till exempel igår fick vi mat som hade bacon, majoriteten 

av boendena äter inte fläsk, hur tänkte de? Det fanns inte heller något alternativ för oss som 

inte äter fläsk”.  

– Samir, boende Y 

 

Utifrån informanternas intervjuer kan det konstateras att de som var bosatta i boende X var 

mycket nöjdare i jämförelse med boendena från boende Y. Det var en kombination av att ha 

nära till ett centrum, maten och boendets skick som gjorde att de kände sig nöjda med tillvaron. 

Det enda som de hade önskat sig var att läsa mer svenska. Enligt riktlinjerna skulle ett 

anläggningsboende vara belägen i närhet till en tätort, boendemiljön skulle inte utsätta den 

asylsökande för olägenheter, området skulle vara tryggt och ha fritidsaktiviteter till hands. Med 

hänsyn till vad informanterna berättade och det som iakttogs kan det inte påstås att boende Y 

följer riktlinjerna. En av boendena berättade att han hade velat ha ordningsvakter i boendet då 

det är mycket bråk. 

”På det förra boendet fanns ordningsvakter och barnen la sig kl. 21.00. Här är det inte så … 

vi har mycket bråk. Händer det något ska vi ringa polisen, med vad ska de göra? En kille som 

hamnade i bråk här ringde polisen, och polisen hänvisade honom till hans chef! Vilken chef?! 

Ska någon behöva dö för att vi ska ringa polisen? Det är det som är problemet med systemet 

… allt går så långsamt.” 

     – Jamal bor i boende Y  
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I och med att antal personer som söker asyl stiger har Migrationsverkets handläggningstider 

ökat detta har i sin tur lett till att asylsökande får bo en längre period av deras liv i ett 

anläggningsboende. Därför bör tiden spenderas på ett bättre sätt än att bara sitta och vänta. Att 

bo med andra människor kan vara en påfrestning och därför kan bråk lätt uppstå. Informanterna 

i boende Y kände sig isolerade då de var beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till en tätort, 

de som intervjuades var ensamstående och fick då 24 kr om dagen, vilket inte räcker långt.  

En av Migrationsverkets informanter var skeptiskt till själva mottagandet av asylsökande och 

menade att regeringen borde agera snabbare än vad som görs idag eftersom Migrationsverket 

lämnar prognoser.  

”Sverige har alltid varit lite naivt och haft en inställning att ”det kommer inte hända oss” och 

därför varit dålig förberedda på att det skulle komma så många asylsökande. Sverige måste 

koordinera på ett annat sätt än vad det görs idag och hålla sig uppdaterad. Migrationsverket 

lämnar faktiskt prognoser varje kvartal och därför borde regeringen agerat snabbare.” 

                                      – Migrationsverkets handläggare 

 

Vidare menade informanten att anledningen till att färre från Syrien söker sig till Sverige är att 

Tyskland har mycket kortare handläggningstider i jämförelse med Sverige vilket gör Tyskland 

mer attraktivt som mottagarland. Det framgår även i Migrationsverkets hemsida att Sverige inte 

är lika attraktivt som mottagarland till följd av den långa handläggningstiden. 

”I Tyskland har de börjat med någon annan typ av handläggning som gör att asylprocessen 

går mycket snabbare. Fler asylsökande, främst från Syrien väljer att istället söka asyl där.” 

 

- Migrationsverkets handläggare 

 

4.2 Problematiken med EBO 

 

I samband med valet av EBO har en rad problem lyfts fram. För Migrationsverket har det blivit 

svårt att nå ut till främst asylsökande som har valt EBO i storstadsområdena. Vilket bland annat 

försvårar att effektiv utreda asylärendet.44 Migrationsverket menar även att bland de som har 

valt EBO så är det färre som deltar i deras sysselsättningsaktiviteter. Likaså upplever kommuner 

och landsting att den dåliga kontakten med asylsökande i EBO försvårar deras arbete med att 

                                                           
44 SOU 2009:19 s.78 
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erbjuda skolgång och hälsoundersökningar.45 Asylsökande som har valt EBO har en tendens att 

stanna kvar i kommunen som de först bosatte sig i efter ett permanent uppehållstillstånd. Ett 

problem som bedöms leda till utanförskap och segregation, men som också leder till en 

belastning för kommunen, då de inte har kapacitet att ordna kommunplatser för dessa 

personer.46   

Trångboddhet bedöms som ett av de större problemen i samband med EBO. Ett problem som 

kan innebära psykiska påfrestningar för både värdfamiljen och den inneboende. De som drabbas 

hårdast är barnens skolgång eftersom de inte finner någon lugn och ro att göra sina läxor. 

Konflikter uppstår ofta med värdfamiljen och de riskerar att bli vräkta för att grannarna har 

störts. Det är vanligt att asylsökande tvingas att flytta runt eftersom de inte kan bo kvar eller för 

att de inte vill vara i vägen för värdfamiljen. För barnen kan det innebära en längre väg till 

skolan, eftersom de har tvingats flytta runt.47  

 

 

4.3 Varför väljs EBO trots problem? 

 

Enligt Boverkets rapport är frihet, självständighet och mindre övervakning de vanligaste 

anledningarna till varför EBO väljs. Att vara inneboende hos vänner eller släkt är den närmsta 

alternativ till ett eget boende. En närmre kontakt till samhället, större möjlighet till arbete och 

självförsörjande betraktas bland asylsökande vara mer möjligt om EBO väljs. Det finns även 

en önskan bland asylsökande om att få bo nära familj och vänner vilket även bekräftades av 

våra informanter. Att få kontakt med människor som inte befinner sig i deras situation ger en 

känsla av frihet istället för övervakning, som det kan upplevas på ABO. Vidare framkommer 

det att det finns en negativ föreställning av ABO som associeras med enslighet, tristess, 

stagnation och samhälleligt utanförskap. Asylsökande som inte har erfarenhet av ABO får då 

information av asylsökande som har haft dåliga erfarenheter, och väljer då bort ABO.48 

Rapporten förklarar också att det är vanligare med ett arbete hos de som har valt EBO än vad 

det är bland asylsökande som har valt ABO. När det kommer till bostad efter ett permanent 

                                                           
45 Boverket, 2008, s. 14 
46 SOU 2003:75, s. 41 
47 Boverket, 2008, s. 13 ff.  
48 SOU 2009:19, s. 132 
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uppehållstillstånd tenderar de som har valt EBO i högre utsträckning ha tillgång till ett eget 

boende.  

Anledningen till att våra informanter valde EBO som första alternativ var att de ville vara med 

någon de kände. De hade även en föreställning av att det skulle vara bekvämare hos släkten än 

i anläggningsboendet. Flera sa också att de ville vara nära storstaden för att de vill studera eller 

arbeta efter att de fått sitt PUT. De flesta visste att de kunde hamna utanför storstäderna om de 

valde ABO. Flera hade ändå uppfattningen att Migrationsverket hade ordnat boende där de 

önskat sig nämligen i Stockholm.  

 

4.4 Varför inte ABO? 

 

En avgörande roll till varför inte ABO väljs är anläggningsboendets placering, enligt Boverkets 

rapport. För det första önskar asylsökande att bo nära vänner och familj, det ger dem en trygghet 

i tillvaron. Om de skulle få plats i ett anläggningsboende i en annan del av landet skulle det 

innebära dyra resekostnader för att hälsa på släkt och vänner.49 För det andra kan asylsökande 

uppleva att det är svårt att få praktik eller arbete på de platser där anläggningsboendet är 

placerade. En praktik eller någon form av sysselsättning går oftast via kontakter i det egna 

nätverket.50 För det tredje kan avståndet till närmsta livsmedelsaffär även vara avgörande för 

att inte välja ABO. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att informanterna hade ungefär 

samma skäl för att inte välja ABO.  

”Alla anläggningsboende ser inte ut som den här, de andra är i mycket sämre skick. Den i 

Karlstad ligger långt ifrån centrum. Mina döttrar (2 och 4 år) är vana att få kvällsfika innan 

läggdags men anläggningsboendena har särskilda tider för matservering och efter 19,30 får 

man inte äta längre. Jag bestämde mig för att gå till affären dagen efter, vi fick gå i en timme 

utan barnvagn för det fanns inga barnvagnar på anläggningsboendet. När vi kom tillbaka till 

boendet ringde jag min farbror som bor i Uppsala och frågade om vi kunde bo hos honom 
istället”. 

      – Mariam bor i boende X 

Stor brist på ABO-platser runtom i landet gör det svårt för Migrationsverkets handläggare att 

ge tydliga svar på placering. Detta leder till att många asylsökande som är intresserade av ABO 

väljer EBO istället då dem inte vet var de kommer att hamna någonstans i landet. EBO ger då 

den asylsökande en tryggare känsla trots de osäkra boendeförhållandena. En annan anledning 

                                                           
49 Boverket, 2008, s. 29 
50 Boverket, 2008, s. 29 
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till att ABO väljs bort är för att asylsökande får information från personer som delar med sig av 

sina erfarenheter och då framställs ABO som negativ. Två av våra informanter antog att 

anläggningsboende skulle vara obekväma dels på grund av att de skulle få dela sovrum med 

någon främling och dels för att de trodde att de skulle hamna utanför en storstad och valde 

därför att bo med släktingar. Dessa menade dock att det var föreställningar de hade och att de 

inte hade blivit påverkade av andra personer som tidigare bott i ABO. En av informanterna 

valde att flytta till ABO efter att hans vänner berättat om deras erfarenhet av att bo i ett 

anläggningsboende. Några av våra informanter ansåg att toalett och dusch arrangemang var 

avgörande för om de skulle bo i ett anläggningsboende eller inte.  

”Jag tyckte om skicket på boendet men det som fick mig att stanna var att vi hade badrum i 

rummet. Det är inte ok att en familj ska behöva dela badrum med andra kvinnor och män. 

Min fru kände sig väldigt obekväm i den förra boendet (toalett och dusch var ute i 

korridoren). Jag hade hellre stannat hos mina släktingar, trots att jag avskydde det där… vi 

bodde åtta personer i en liten lägenhet”.                                                                                                                                                                             

     – Jamal bor i boende X 

 

4.5 Granskning av information 

 

Författarna granskade Migrationsverkets hemsida och deltog även i en gruppinformation som 

ges till de asylsökande medan de väntar på beslut i syfte att ta reda på hur mycket information 

som de asylsökande får beträffande boende.  

På Migrationsverkets hemsida beskrivs i ett avsnitt att den asylsökande kan välja mellan att 

ordna eget boende eller bo i Migrationsverkets logi. Vidare förklaras det att vid val av ABO 

finns det ingen möjlighet att välja ort. Det finns även en allmän beskrivning av vad det innebär 

att bo på ett anläggningsboende som t.ex. gemensamma utrymmen, säkerhet osv. Informationen 

om EBO och ABO finns i 13 olika språk och den allmänna beskrivningen har informationen 

översatts till 17 olika språk.  

Gruppinformationen varade i nästan tre timmar. En av Migrationsverkets handläggare höll i 

gruppinformationen på svenska och det fanns en tolk på plats som översatte till arabiska 

(eftersom alla asylsökande på plats talade arabiska). Om de asylsökande hade frågor kunde de 

ställa det under föreläsningens gång. Handläggaren beskrev deras rättigheter i Sverige såsom 

tand- och sjukvård, skolgång för barn osv. När handläggaren berättade om deras 

boendealternativ tog det ca tre minuter att gå igenom. De asylsökande som valt EBO fick reda 
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på att de kunde vända sig till Migrationsverkets mottagningsenhet om de skulle vilja flytta till 

en anläggningsboende. De uppmanades även att ta med deras tillhörigheter eftersom de får åka 

till boendet så fort de får plats någonstans i landet.  

Majoriteten av våra informanter hade redan informerat sig kring asylsökandes regler i Sverige 

i hemlandet genom Migrationsverkets hemsida eller genom vänner och släktingar. Därmed hade 

de redan bestämt sig för boende innan de anlände till Sverige och menade att informationen 

som ges här i Sverige hade ingen påverkan på deras beslut. Detta bekräftades även av 

informanterna från Migrationsverket. 

”De som har släkt eller vänner i Sverige sedan tidigare har oftast en god förkunskap om hur 

det går till med att välja boende och vad detta innebär. De sökande tillfrågas alltid och 

informeras vid registreringen av asylansökan huruvida de vill bo i EBO eller i ABO.” 

               – Migrationsverkets handläggare 

 

”Innan jag kom till Sverige visste jag om valmöjligheten av boende. Du måste förstå att kriget 

har pågått i fyra år och människor talar sinsemellan.” 

      – Jamal, advokat i Syrien   

 

Trots att de redan bestämt sig var informanterna mycket positiva till att de fick information om 

deras valmöjligheter kring boende, både när de anlände till Sverige och senare när de fick 

information hos Migrationsverket.  

Vidare fann de som tagit del av informationen på Migrationsverkets hemsida att det var 

lättillgängligt och var mycket positiva att informationen fanns på deras modersmål. Det fanns 

dock en önskan bland de asylsökanden om att få veta mer om boendet de kommer att bosätta 

sig i, som till exempel om toalett och dusch delas med andra boende, om boendet ligger nära 

ett centrum och vad de kan sysselsätta sig med. Informanterna från Migrationsverket menade 

dock att den typen av information var omöjligt att ge.  

Om alla asylsökande skulle välja själva vart det skulle placeras och i vilken typ av boende så 

hade det aldrig fungerat. Alla eller i alla fall många vill ju bo i Stockholm, Malmö, Göteborg. 

Så där måste Migrationsverket anvisa folk till olika platser för att jämna ut flödet.  

    – Migrationsverkets handläggare  
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Utifrån intervjuerna kan det konstateras att de asylsökande, i detta fall från Syrien är 

välinformerade innan de anländer till Sverige. De har tagit del av information genom släkt och 

vänner men även från Migrationsverkets hemsida. För de som har släktingar i Sverige så är det 

nästan självklart att de kommer att bosätta sig med dem. Detta kan dock ändras beroende på hur 

boendet ser ut och antal personer som är bosatta där.  

När det kommer till i vilket skede informationen ska introduceras bör den betonas när de väl är 

i Sverige, eftersom det finns fortfarande en möjlighet till att den asylsökande ändrar sitt val av 

boende, allt beror på hur boendesituationen ser ut i det egna boendet. Idag är informationen som 

ges till de asylsökande översiktligt. Författarna upplevde att personalen på Migrationsverket 

antar att de asylsökande redan bestämt boendealternativ och därför väljer att inte lägga en större 

vikt med att informera om för- och nackdelar med boendevalen. Av förståeliga skäl kan de 

asylsökande inte få detaljinformation om anläggningsboendena men om alla boende hade en 

och samma standard skulle det inte heller vara nödvändigt att informera om boendet.  
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5. Diskussion  

 

Syftet med uppdraget var att undersöka om det finns information som skulle få asylsökande att 

välja ABO före EBO och i vilket skede skulle informationen behövas presenteras för de 

asylsökande i sådana fall. Sedan 1994 har den asylsökande haft rätt att välja eget boende i 

väntan på beslut av Migrationsverket. I denna undersökning har de båda boendevalen – EBO 

och ABO presenterats, vi har tittat närmre på vad som får den asylsökande att välja bort ABO 

och om det finns någon sort information som skulle påverka de asylsökandes val. För att kunna 

genomföra undersökningen granskade vi informationen som de asylsökande får. Detta gjorde 

vi genom intervjuer av både asylsökande och Migrationsverkets personal, vi granskade 

informationen som ges av Migrationsverkets hemsida och närvarade även under en 

gruppinformation för asylsökande. 

Utifrån genomförd datainsamling, visar undersökningen att den asylsökandes boendesituation 

är ett komplext område. Vad som skulle få asylsökande att välja bort EBO behöver 

nödvändigtvis inte handla om information. Bland de som intervjuades var det flera som sökt 

information genom Migrationsverkets hemsida eller fått information av släkt och vänner innan 

de anlänt till Sverige. Informationen de får i Sverige är inte avgörande. Det som kan bli 

avgörande är hur boendesituationen ser ut när de väl har kommit till Sverige. Innebär EBO 

trångboddhet, inga fasta sovrutiner och ensamhet, kan det få den asylsökande att gå från EBO 

till ABO.  De som däremot valde att bo på ABO, redan från början, gjorde det för att de inte 

hade ett annat alternativ.  

Av intervjuerna går det konstatera att de asylsökande vill inte sätta sitt liv på ”paus”. De som 

väljer EBO tror att de kommer finna frihet och kontroll över tillvaron men inser senare att de 

inte kan leva i trångboddhet, och därför söker de sig till Migrationsverket. Något som 

asylsökande värdesätter är bland annat en egen säng, att kunna sova ostörd och ha tillgång till 

ett eget badrum. De asylsökande menade att eftersom alla anläggningsboenden inte har separata 

badrum kan det vara en anledning till att inte välja ABO. Bland asylsökande finns det en bild 

av att Migrationsverkets anläggningsboenden är obekväma, denna bild har de antingen fått från 

asylsökande som tidigare bott på ABO eller så har de skapat bilden själv. 

Bland informanterna fanns det också en önskan om att få mer information om själva boendet. 

Enligt Migrationsverkets personal skulle det vara omöjligt att ge den typen av information då 

deras prioritering är att hitta en ledig plats åt de asylsökande. Ett förslag, enligt vår mening, är 
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att i stället för att ge detaljer om boendet borde de asylsökande få information om vilka 

förutsättningar som finns i området. Har den asylsökande möjlighet att göra praktik, arbeta, lära 

sig språket, skapa relationer med människor utanför boendet? För att få en så bra tid som möjligt 

under asylprocessen måste de asylsökande få möjligheten att sysselsätta sig. Om målet är att ta 

bort EBO på grund av dess nackdelar måste Migrationsverkets anläggningsboende förbättras. 

En asylsökande ska inte behöva känna sig fängslad eller bortglömd.  

Det är konstaterad att EBO har många nackdelar såsom trångboddhet, osäkra boendeförhållande 

och segregation, trots detta väljer regeringen att behålla valmöjligheten då det är billigare för 

staten. Av detta går det att dra slutsatsen att Sverige är beroende av EBO och således även 

beroende av att människor ”väljer” att bosätta sig i områden som är segregerade.  

Informanterna som vi intervjuade var alla välutbildade och välmedvetna om att de kommer att 

få asyl. Vidare var de redo att börja arbeta eller studera, därmed påverkades dem på ett negativt 

sätt av de långa handläggningstiderna. Detta leder till frågan om varför Sverige inte kan ta 

liknande åtgärder som Tyskland har gjort? Eller är det ett medvetet val från regeringen för att 

undkomma att flera asylsökande kommer till Sverige? De personliga berättelserna som vi har 

presenterat i denna undersökning gestaltar en liten del av ett mycket större problem. 

Asylmottagandet är ett komplext ämne och det krävs en tydlig politik, vilket inte finns idag. 
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