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Abstract 

This paper explores the individual meanings behind the patterns of residential mobility of former 

asylum seekers in Sweden. While there are numerous studies of residential segregation and 

migration patterns amongst natives and immigrants alike, fewer have asked the actual pattern 

makers what driving forces lie behind their decisions to resettle. This study aims to put light on 

former asylum seekers’ specific experiences of their resettlements and whether the asylum process 

in itself affect later migration patterns during the life-course. Through in-depth interviews seven 

respondents told their life stories with focus on how and why they resettled during their time in 

Sweden. The study showed how the structural factors that initiated their general migration patterns 

of frequent resettlements gave way over time to less frequent moves where life-course events 

were the main factors. The results indicate that the asylum process may indeed affect subsequent 

resettlements in so far that the first own accommodation type of area seem to be important to 

future residential area choices throughout the life-course. The findings should be of interest for 

further studies on a greater scale and to policy makers trying to counteract segregation in the 

metropolitan areas of Sweden in a time of increased refugee flows. 

Keywords: Residential mobility, Biographical approach, Life story, Life-course events, 

Asylum seekers, Sweden 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Inte sedan andra världskriget har så många människor levt på flykt i världen som nu. De 

allra flesta, 85 % av dessa c:a 60 miljoner människor befinner sig i vad UNHCR (2015) 

kallar utvecklingsregioner dvs. i eller i direkt närhet till sina hemländer. Den övriga delen, 

1,8 miljoner av dessa människor, är asylsökande. Hösten 2015 tog många flyende 

människor sig in över gränsen till Europa, även om det bara var en liten del av det totala 

antalet människor på flykt, vilket var en ögonöppnare för många människor i Sverige. 

Svenska medier har rapporterat mycket om flyktingströmmar från Syrien. Som en 

reaktion på denna tragiska kris i vår närhet har stora delar av det svenska samhället gått 

man ur huse för att hjälpa dessa flyktingar med insamlingar av kläder, pengar och mat. 

Ideella krafter har tagit emot vid flyg och tågstationer, volontärer har ordnat med 

akutboenden både genom frivilligorganisationer och hemma hos privatpersoner under 

parollen ”refugees welcome”. Samtidigt fanns det en tydlig polarisering i landet med 

högerextrema krafter som vill hindra invandring och försvåra mottagandet. Detta har 

hösten 2015 dragits till sin spets med bränder på mer än ett 40-tal asylboenden (TT, 2015, 

elektronisk källa). Hur just boendefrågan för de nykomna asylsökande ska lösas har varit 

högt uppe på nyhetsagendan under hösten. 

För många asylsökande i Sverige är väntan på uppehållstillstånd lång och orolig. En 

osäker väntan på att få börja om, lära sig språket, hitta ett eget boende, få börja arbeta och 

bli en del av det nya samhället, ständigt med den överhängande rädslan över att inte få 

stanna närvarande (Vestin, 2006). Möjligheterna för de asylsökande att välja sitt boende 

under den här processen har varierat över tid. Under Hela Sverige strategin 1985-1994 

skulle alla asylsökande allokeras ut i alla kommuner i landet (Andersson, et al., 2010). 

Idag kan de asylsökande välja om de vill ha placeringshjälp av Migrationsverket i 

samarbete med kommunerna eller om de vill hitta ett eget boende (EBO) i väntan på 

beslutet om uppehållstillstånd. Då tidigare erfarenheter under en persons livslopp 

påverkar senare val och övergångar (Elder Jr, et al., 2003) är det är rimligt att tro att 

flykten och asylprocessen kan ha en påverkan på hur de asylsökande väljer, i den mån de 

nu väljer, att flytta och bo efter ett permanent uppehållstillstånd, (PUT). 

Inom forskningsfältet för lokala flyttningsmönster, residential mobility, undersöks hur 

och varför människor flyttar inom städer, hur individers och hushålls beslut om att flytta 

internt inom landet eller intra-urbant skapar olika mönster och vilken effekt det har på 

boendestrukturer (Boyle, et al., 1998; Knox & Pinch, 2010). Besluten bakom flyttarna är 

komplexa och det råder ännu stora osäkerheter kring huruvida det är människors val, 

livsloppshändelser, samhällsstrukturer och normer, grannskapens inneboende 

beskaffenhet eller mest troligt en blandning av dessa som orsaker socioekonomiska och 

etniska mönster i våra grannskap. En rad longitudinella kvantitativa studier pekar på hur 

olika grupper av människor gör olika val vid flyttar mellan olika bostadsområden med 

skilda förutsättningar (Bråmå, 2006; Andersson, 2013; Magnusson Turner & Hedman, 

2014). Inrikes födda och utrikesfödda agerar t.ex. inte på samma sätt när individer eller 
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hushåll beslutar sig för att flytta från utsatta områden. Medan inrikes födda i högre grad 

flyttar ut från utsatta områden vid bättre socio-ekonomiska förhållanden flyttar 

utrikesfödda i större grad till andra lika utsatta områden. Så kallade etniska enklaver har 

framhållits som en orsak till skillnaden (Edin, et al., 2000), men deras betydelse är 

tvetydig (Andersson, 2000a; Hedberg, 2009). Bråmå (2006) menar istället att det är 

majoritetens flyttbeteende, så kallat white avoidance som orsakar etniskt segregerade 

bostadsområden. Tidigare kvantitativa studier och statistik har visat att före detta 

asylsökandes rörelsemönster skiljer sig från andra grupper av utrikes födda och inrikes 

födda (SCB, 2008; Zorlu & Mulder, 2008), men det finns inga tydliga svar på varför. 

Komplexiteten syns inte i sin helhet i statistiken och flera forskare efterlyser kvalitativa 

undersökningar, där individerna bakom statistiken får komma till tals för att kunna 

förklara varför utrikesfödda flyttar (Andersson, 2000a; Hedman & van Ham, 2012). Inom 

migrationsforskningen är det allt mer vanligt med kvalitativa ansatser för att ge en bättre 

bild av ovan analyser (Boyle, et al., 1998).  

Invandrade eller utrikes födda klumpas ofta ihop i litteraturen om lokala 

flyttningsmönster trots vitt skilda bosättningsförutsättningar (Abramsson, et al., 2002), 

alternativt undersöks kohorter som är tids-, ålders- eller ursprungsspecifika (Biterman & 

Franzén, 2007; Macpherson & Strömgren, 2013). Asylsökande som grupp har belysts 

mindre. Det är allt annat än en homogen grupp, men gemensamt för dessa individer är 

erfarenheten av minst en tvingad flytt samt mötet med Sverige med den bakgrunden i 

bagaget. Det finns en mängd kvalitativ forskning om asylsökandes erfarenheter kopplat 

till flykten eller mottagandet, men mindre om tiden efter med fokus på boende och 

flyttningsmönster på längre sikt.  

Forskning som berör före detta asylsökandes erfarenheter av boende i det nya landet 

fokuserar på det första boendet (Integrationsverket, 2000), upplevelsen av bostaden (Rose 

& Ray, 2001) eller av bostadsmarknaden (Skovgard Nielsen, et al., 2015) och betydelsen 

av hemskapande och tillhörighet (Sirriyeh, 2010; Poppe, 2013; Wernesjö, 2015). 

Flyttningsmönstret den första tiden efter uppehållstillståndet har tidigare kartlagts 

kvantitativt av SCB (2008) och nu under hösten släppte Boverket (2015) en uppdaterad 

rapport om asylsökande och nyanländas vägar in på bostadsmarknaden, men det saknas 

ännu förklarande studier över före detta asylsökandes rörlighet på den svenska 

bostadsmarknaden.   

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka före detta asylsökandes flyttningsmönster, få en ökad 

förståelse för dessa individers flyttbeslut och att bidra med kunskap till det forskningsfält 

som studerar migrationseffekter på lokal nivå. Frågeställningen är därför:  

Hur och varför flyttar asylsökande under sin tid i Sverige i väntan på och efter beslut om 

permanent uppehållstillstånd, PUT? 

- Vilka faktorer påverkar flyttbesluten? 

- Hur påverkar olika livsloppshändelser deras bostadskarriärer? 

- Hur påverkar asylprocessen bostadskarriären?  
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1.3. Begrepp 
Asylsökande 

Det råder ibland en viss förvirring kring begreppet asylsökande i den allmänna diskursen, 

därför ges här en helt kort förklaring över vad som är speciellt för asylsökande jämfört 

med andra grupper invandrade. Att söka asyl innebär att söka skydd i ett annat land än 

sitt hemland undan t.ex. krig och förföljelse. Rätten till asyl regleras i FN:s konvention 

om de mänskliga rättigheterna, Flyktingkonventionen, Europakonventionen och den 

svenska Utlänningslagen. I Sverige kan en person beviljas asyl som flykting (det starkaste 

rättsliga skyddet), alternativt skyddsbehövande, övrigt skyddsbehövande eller av 

synnerligen ömmande skäl (humanitära skäl). För att få söka asyl i Sverige krävs att 

personen befinner sig i landet, dvs. det går inte att göra en ansökan på en ambassad. 

Undantaget är kvotflyktingar vars asylansökan görs i samarbete med UNHCR innan 

ankomst till Sverige (Migrationsverket, 2015, e-källa). Schengensamarbetet i EU med 

gemensamma viseringstvång, första lands-principen och transportörsansvar försvårar 

möjligheten att ta sig till Sverige på laglig väg för att söka asyl (Vestin, 2006). 

Migration 

För att särskilja migration från allmän rumslig rörlighet ”spatial mobility”, som involverar 

all mänsklig rörelse i rummet, måste migrationsforskare göra flera överväganden. Då 

migration involverar en persons (migrants) rörelse mellan två platser för en viss tid, men 

alltså inte är alla rörelser, behöver både rum och tid definieras. Boyle, et al. (1998) menar 

att det måste finnas någon slags permanens i förflyttningen för att det ska räknas som 

migration och dessutom behöver gränsen för ett bestämt geografiskt område passeras. Det 

kan t.ex. röra sig om en internationell gräns som passerats i de asylsökandes fall.  

I den här studien ligger fokus på deras senare flyttar som kan röra sig om interna då man 

flyttar över t.ex. en kommungräns, interurbana när man flyttar mellan städer eller intra-

urbana där det rör sig om kortare förflyttningar inom städer av individer eller hushåll som 

inte nödvändigtvis sker över någon specificerad geografisk områdesgräns (Boyle, et al., 

1998). Intra-urban migration kan ibland likställas med residential mobility, vilket i den 

här studien översatts till lokala flyttningsmönster. 

Inom migrationsforskning, både på internationell och lokal skala, görs skillnad på frivillig 

migration och ofrivillig, även kallad tvingad eller forcerad. Gränsdragningen mellan 

frivillig och ofrivillig är inte knivskarp i alla lägen. Få människor migrerar helt av fri vilja 

utan några kulturella eller ekonomiska restriktioner. Även de som tvingas migrera mot 

sin vilja, kan i vissa fall påverka flytten med ett visst mått av fri vilja. De olika 

benämningarna för ofrivillig migration har olika värdeladdningar, men används för att 

tala om samma fenomen som kan vara både flykt undan krig, förföljelse och svält, liksom 

flyttar på grund av vräkning, rivning, skilsmässa eller andra oönskade livsloppshändelser. 

I den här studien används ordet tvingad i de fall migrationen är en flykt undan hot om 

livet, krig eller förföljelse. I mer skyddade miljöer används ordet ofrivillig migration. 
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2. Forskningsläget 
I det här avsnittet ges en teoretisk bakgrund till hur vi kan förstå lokala flyttningsmönster, 

vad vi redan vet om det generella flyttningsmönstret i Sverige och asylsökandes specifika 

flyttningsmönster. 

2.1. Flyttningsmönster och livsloppet 
I västvärlden sker majoriteten av individers och hushålls bostadsförflyttningar intra-

urbant (Pacione, 2009). Forskningen om lokala flyttningsmönster syftar till att förklara 

hur och varför individer och hushåll flyttar inom städer, sambanden mellan de besluten 

och mönster som skapas i den urbana sociala miljön och dess effekter (Knox & Pinch, 

2010).  

För att förklara lokala flyttningsmönster kopplade Rossi (1955), i sitt inom forskningen 

väl citerade verk ”Why families move”, hushålls flyttbeslut samman med livscykeln. Han 

menade att lokala flyttningsmönster berodde på fem olika orsaker: skapandet av nya 

hushåll, byte av existerande hushåll, dödlighet, hushållens upplösning eller flyttar 

relaterade till arbete. De första fyra var tydligt relaterade till livscykeln. I de frivilliga 

flyttarna, vilket var de allra flesta, försökte hushållen kontinuerligt matcha boendet med 

sina behov där utrymme var den viktigaste faktorn, menade han. 

Rossi fick dock kritik av flera orsaker. Bland annat fanns det de som ifrågasatte själva 

den cykliska modellen och menade att livet är linjärt från födsel till döden och knappast 

cykliskt (Boyle, et al., 1998). Den allvarligaste kritiken ur ett geografiskt perspektiv var 

att modellen var både tids-, plats- och kulturspecifik och ignorerade strukturella och 

geografiska förutsättningar. Det vill säga den passade endast bra in i 1950-talets vita, 

nordamerikanska, heterosexuella medelklass under babyboom åren, men gick inte att 

applicera varken före, efter, på andra platser eller i andra kulturer. Modellen tenderade 

även att definiera ett normativt hushåll och ett normativt händelseförlopp som en fast 

sanning trots att normer i verkligheten är socialt definierade och föränderliga (Boyle, et 

al., 1998).   

Livscykelmodellen är också problematisk menar Boyle et al. (1998) då den utgår från 

specifika punkter i tiden utan kunskap om vad som händer däremellan, varken före eller 

efter. Därför går det inte heller att veta om just de valda faktorerna, såsom gift eller ogift, 

har någon egentlig påverkan på själva flytten eller inte.  

Forskningen om lokala flyttningsmönster har sedan alltmer övergått till det individuella 

livsloppskonceptet baserat på t.ex. personliga biografier och händelsehistorier för att 

täcka upp för den annars förlorade komplexiteten (Elder Jr, et al., 2003; Bailey, 2009; 

Coulter & Scott, 2015). Viktigast för livsloppet som forskningsansats är att individen blir 

en drivkraft som själv påverkar sin bana, placerad i ett geografiskt, socialt, historiskt och 

politiskt rum. Studier om familjer och hushåll blir studier av kombinerade livslopp 

(Boyle, et al., 1998). Centralt för livsloppkonceptet är även att det inte blir viktigt med 

bestämda stadier i livet, det vill säga att migrationen inte ses som en enskild händelse 
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oberoende av tid och rum, utan som övergångar, där tidiga övergångar påverkar senare 

övergångar (Elder Jr, et al., 2003; Feijten & Mulder, 2005).  

Även i den här komplexare konceptualiseringen går det att hitta regelbundenheter i 

migrationsmönster kopplade till livsloppshändelser och t.ex. ålder. På korta geografiska 

avstånd dominerar t.ex. de åldersrelaterade flyttskälen som att flytta hemifrån, göra 

karriär, byta arbete, bli sammanboende, gifta sig, få barn, skilja sig, nytt äktenskap, 

pension, förlorad inkomst, skörhet eller kronisk sjukdom etc. (Boyle, et al., 1998; 

Andersson, 2000c). Alla nyss nämnda förändringar under livets lopp kan komma att ställa 

olika krav och önskemål på boendet. Enligt stressmodeller inom migrationsforskningen 

skapas ett incitament för individen att flytta om dessa krav skiljer sig för mycket från det 

aktuella boendet. Alla individer och hushåll är inte lika mobila, migrationsbenägenheten 

är individuell och är enligt Andersson (2000c) beroende av individens historia, sociala 

nätverk och platsförankring. Det är även viktigt att komma ihåg att all migration sker i en 

strukturell kontext. Även den frivilliga livsloppsflytten är beroende av faktorer som 

tillgång till arbete, bostadsmarknad, kulturella normer och tillämpning av nationell 

politik, det vill säga strukturella faktorer kan påtvinga hushåll i till synes samma 

livssituation att ha helt olika boendebeteenden (Pacione, 2009). Även tidsfaktorn 

påverkar benägenheten att flytta då ju längre en individ eller ett hushåll bott i samma 

bostad, desto mindre trolig är en flytt (Knox & Pinch, 2010). Coulter och Scott (2015) 

föreslog tidigare i år att longitudinella studier borde göras över önskemål om flyttar 

oavsett om de faktiskt leder till en flytt eller ej för att sen undersöka vilka önskemål och 

motiv som faktiskt leder till verkliga flyttar och varför. 

Forskningen har med andra ord gått från ett perspektiv där flytten analyserades som en 

enskild händelse för ett hushåll kopplat till en normativ livscykel, till ett relationellt 

perspektiv. Fokus för forskningen om lokala flyttningsmönster har alltmer kommit att 

handla om relationen mellan olika individer i ett hushåll, de som flyttar och de som 

stannar (Bråmå, 2006; Andersson, 2013), migranten och ekonomiska och sociala 

strukturer (Hedberg, 2009) osv. (Findley, et al., 2015).   

Tidigare var migrationsforskningens metoder och modeller starkt knutna till 

beteendetraditionen som bland annat syftade till att mäta den fysiska och socio-

ekonomiska miljön eller beslutsprocessen hos migranter. Den här undersökningen sällar 

sig istället till Halfacree och Boyles (1993) biografiska ansats som inspirerats av Giddens 

(1984) struktureringsteori där individens egen drivkraft är djupt sammanlänkat med 

rådande samhällsstrukturer (Dyck & Kearns, 2006). Den biografiska ansatsen betonar att 

flyttar, stora som små, är inbäddade i tid och rum och inte bara enskilt stående händelser. 

Varje specifik migration har flera orsaker och de är en del av både vår historia, vår nutid 

och vår förväntade framtid, vilket gör det svårt att göra exakta förklaringsmodeller över 

beslutsprocessen. Vidare menar Halfacree och Boyle (1993) att migration måste ses som 

en väldigt kulturell händelse som bottnar i individens förutsättningar, personlighet, 

normer, världsbild och så vidare. För att bredda kunskapen om och förståelsen för 

intentionerna i flyttbesluten och hur de kopplar till strukturella mönster behöver 

migranters biografier undersökas djupare (Halfacree & Boyle, 1993).  
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2.2. Generella flyttningsmönster inom Sverige 
Att Sveriges flyttningsmönster liknar den övriga västvärldens där de allra flesta flyttar 

sker intra-urbant bekräftas av aktuell statistik från SCB (2014, elektronisk källa), även 

om långväga flyttar ökat något de senaste åren. 2013 flyttade var åttonde person i Sverige 

och 2/3 av flyttarna skedde inom kommunerna.  

När flyttarna kopplas till ålder står åldersgruppen 20-29 år för de allra flesta flyttarna, 

dvs. unga personer och familjer med små barn. SCB (2014, elektronisk källa) kopplar de 

i genomsnitt fyra flyttar per person som sker under den perioden till livsloppshändelser 

som påbörjande av högre studier, anställningar, hitta partner och bildandet av 

småbarnsfamiljer. Flyttströmmen går först internt till universitets- och högskoleorter 

vidare mot storstäderna för att sen bestå av småbarnsfamiljer som flyttar ut till 

förortskommunerna. Varje person i landet förväntas i genomsnitt flytta 11 gånger i sitt 

liv. 

Andersson (2000c) delar in regelbundenheter vad gäller åldersrelaterade flyttar i olika 

faser där två-tre av flyttarna under ett genomsnittligt livslopp i Sverige sker under en 

osjälvständig fas innan personen flyttat hemifrån och c:a hälften under påföljande tidig 

vuxenfas och familjebildande fas i åldersspannet mellan 18-34 år. I övriga faser och 

åldersspann är flyttningarna så få att de inte direkt påverkar befolkningsutvecklingen i 

landet.  

2.3. Asylsökandes flyttningsmönster  
Det är intressant att studera asylsökandes flyttningsmönster då de är den grupp av 

invandrade som har störst benägenhet att stanna och därmed påverka befolknings- och 

boendeutvecklingen i landet. Eftersom invandringen står för den största befolknings-

ökningen i Sverige har de en betydande roll för den utvecklingen (SCB, 2008).  

Flyttningsmönster under asylprocessen 

Asylsökande kommer till Sverige efter en tvingad internationell migration, oftast på flykt 

undan krig, förföljelse, hot om dödsstraff eller liknande. Väl på plats i Sverige börjar en 

fas av intern migration under väntetiden för behandlingen av asylärendet hos 

Migrationsverket, som i värsta fall kan ta flera år. Under åren 1985-1994 pågick ett 

flyktingallokeringsprojekt i landet under namnet Hela Sverige strategin (Andersson, et 

al., 2010). Syftet var att minska etnisk segregering i storstadsområdena genom att 

kommunplacera asylsökande mer utspritt i landets alla kommuner, det vill säga de 

asylsökande fick inte själva välja var i landet de ville bo. Projektet hade dock endast en 

marginell påverkan på den geografiska spridningen över tid och fördröjde i princip bara 

förflyttningar till storstäderna med några år (Andersson, et al., 2010). Sedan 1994 då Hela 

Sverige strategin övergavs kan de asylsökande välja att bo antingen på Migrationsverkets 

anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO) (SCB, 2008). Beroende på vilka 

boenden som finns tillgängliga för Migrationsverket kan ett anläggningsboende i själva 

verket handla om flera olika platser över tid.  

Eget boende är styrt av tillgången på bostadsmarknaden och/eller privata nätverk. 

Boverket (2015) menar i sin rapport att asylsökande (både under asylprocessen och efter 
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uppehållstillståndet) som söker eget boende möts av en bostadsmarknad där efterfrågan 

är betydligt större än utbudet. Enligt Boverket (2015) saknas ett stort bestånd av bostäder 

och de allra flesta hamnar i praktiken som inneboende hos släktingar eller bekanta. Allt 

fler kommuner tar emot färre personer än vad de åtagit sig eftersom lägenheter helt enkelt 

saknas. Många av de som redan fått sitt uppehållstillstånd blir till och med kvar på 

anläggningsboendena. Antalet som ordnar eget boende under asylprocessen har minskat 

sedan 2006 och sedan 2011 bor nu fler asylsökande i anläggningsboende än i eget boende 

(Boverket, 2015). 

Flyttningsmönster efter PUT 

Efter beviljat uppehållstillstånd väljer de flesta före detta asylsökande att själva ordna 

bostad i stället för att få hjälp med kommunplacering (Boverket, 2015). Asylsökande som 

grupp har en större omflyttning i landet än vad andra invandrade grupper som anhöriga, 

arbetskraftsinvandrare, studerande och återvändande under den första tiden efter ankomst 

och betydligt större än för de som inte invandrat (SCB, 2008). Den här perioden kan ses 

som en sök- och etableringsfas och påminner generellt om migrationsbeteendet hos 

ungdomar som inte invandrat (Andersson, 2000b). 

Asylsökande som grupp skiljer sig även vad gäller spridning i landet vid sitt första boende 

jämfört med andra invandrade grupper enligt SCB:s (2008) rapport, som jämför olika 

grupper invandrades bosättnings- och flyttningsmönster baserat på grund för bosättning. 

Generellt sett har alla invandrade grupper en stark koncentration till storstadsområden. 

Strukturerna för före detta asylsökande liknar mer de för icke invandrade till en början 

med en koncentration till både storstadsområden och större regioncentra, för att sedan 

efter 10 år, få en större koncentration till storstadsområdena som liknar övriga invandrade 

gruppers. Just asylsökandes storstadskoncentration har främst rört sig till Göteborg och 

Malmö under åren för undersökningen, troligen på grund av större bostadsbrist i 

Stockholm menar SCB (2008).  

Den här bilden är dock ganska missvisande, då det finns stora skillnader i 

flyttningsmönster inom gruppen mellan kvotflyktingar, de som bott i ABO och de som 

valt EBO under asylprocessen. Medan de som valt EBO liknar övriga invandrade 

gruppers dragning till och koncentration i storstäderna är det framförallt kvotflyktingar 

och de som bott i ABO som förklarar asylsökandes avvikande spridning till större 

regionscentran. De som placerats i ABO och kommunplacerade kvotflyktingar bodde 

även i högre grad kvar i områden där de blivit placerade, även om deras boenden efter 10 

har ökat i storstadsregionerna.  

Medan t.ex. arbetskraftsinvandrare från länder utanför Europa bosätter sig i de mer 

attraktiva områdena med fler höginkomsttagare så bosätter sig de som fått asyl och 

anhöriginvandrare i högre grad i mindre attraktiva områden som i SCB:s rapport (2008) 

kallas flerbostadshusområden med låg andel höginkomsttagare. Nära dubbelt så hög 

andel av de som fått asyl och anhöriga bor i dessa bostadsområden jämfört med personer 

som inte invandrat och få har bosatt sig i attraktiva områden. Även här är det dock skillnad 

mellan EBO, ABO och kvotflyktingars boenden. ABO och kvotflyktingars första boende 

ligger i högre grad i blandade bostadsområden och deras andel som bor i 
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flerbostadshusområden med låg andel höginkomsttagare var i paritet med de som inte 

invandrat (SCB, 2008). 

Kvantitativa studier från bl.a. Nederländerna (Zorlu & Mulder, 2008) visar liknande 

mönster där asylsökande under sin initiala tid i landet har en större spridning inom landet 

och en högre flyttfrekvens än andra grupper av utrikes födda och att de vid senare flyttar 

har en större tendens än andra grupper att flytta till mer etniskt segregerade 

bostadsområden i storstäder. Släktingar är ofta en faktor som hjälper till att hitta boende 

redan under asylprocessen. Närheten till släktingar och möjlighet att få egen bostad ses 

som motiv som samverkar vid valet av var man bosätter sig för sitt första egna boende 

(Integrationsverket, 2000; SCB, 2008). Senare spelar närheten till arbete en större roll 

(SCB, 2008). 

I litteratur om segregation/integration anges ofta dragningen till etniska enklaver som en 

faktor till den här bostadsstrukturen (Edin, et al., 2000), men det är viktigt att komma ihåg 

att i Sverige finns i princip inte någon frivillig etnisk klustring i den bemärkelsen. 

Invandrartäta bostadsområden i Sverige är snarare mycket mångkulturella miljöer där det 

mest kännetecknande är frånvaron av etniska svenskar, vilket snarare tros ha sin orsak i 

diskriminering än i frivillig klustring (Andersson, 2000a; Bråmå, 2006; SCB, 2008; 

Hedberg, 2009). 

Sammanfattningsvis finns det viss kunskap om hur asylsökande flyttar i Sverige jämfört 

med andra grupper och även skillnad i tendenser inom gruppen beroende på boendet 

under asylprocessen, men vi vet fortfarande inte varför.  
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3. Metod 
Eftersom det i dagsläget saknas kunskap om varför före detta asylsökande flyttar enligt 

de mönster som de gör, behövs en förutsättningslös explorativ ansats där individernas 

egna berättelser om vilka faktorer eller livshändelser som de själva menar har spelat roll 

för flyttbesluten får presenteras. Syftet är inte att verifiera eller falsifiera färdiga hypoteser 

utan att genom en narrativ design fånga upp de personliga meningarna bakom 

flyttningsmönstret. En bredd av metoder används inom migrationsstudier både på makro- 

och mikronivå. Inom geografin och speciellt urbangeografin har det blivit allt mer vanligt 

med kvalitativ forskning med syfte att gräva djupare i individuella erfarenheter och 

intentioner. Intervjuer är då den vanligaste metoden (Boyle, et al., 1998). 

3.1. Djupintervjuer 
Intentionen i den här studien var att genom öppna semi-strukturerade djupintervjuer skapa 

assisterade biografiska livsberättelser med fokus på boende och flyttar för vidare analys. 

I metodlitteraturen görs skillnad på begreppen livshistoria (life history) och livsberättelse 

(life story). Den förra kan t.ex. vara skriven helt i forskarens egna ord efter tidigare 

upptecknade migrationshändelser eller andra dokument om en annan person, medan 

livsberättelser kan ses som en slags minibiografier så gott som helt i berättarens egna ord 

(Atkinson, 1998; Boyle, et al., 1998; Bryman, 2011). Livsberättelsen har enligt Atkinson 

(1998) utvecklats ur just livshistoria och andra etnografiska fältmetoder. Det är en metod 

som samlar in subjektiv information om en persons liv med syfte att genom berättandets 

repeterade uppbyggnad med början, konflikt och upplösning sätta upplevelserna i en 

kontext och skapa mening. Atkinson (1998) menar att då livsberättelser är kulturellt 

betingade är det extra viktigt att lyfta de perspektiv som är underrepresenterade i den 

kontextuella normen, t.ex. etniska minoriteters. Enligt Cederberg (2014) bör man dock ha 

klart för sig att även när underrepresenterade personer berättar om sina liv så är de lika 

påverkade av den allmänna diskursen i samhället som majoriteten och speglar sig mot 

den. Berättelsen bör alltså inte nödvändigtvis ses som en bekräftelse på den offentliga 

diskurs som råder utan mer som ett sätt att åskådliggöra hur den är formad och 

reproduceras. Det vill säga att i tolkningen av de livsberättelser som ligger till grund för 

den här studien bör det finnas en förståelse för att den allmänna diskursen om asylsökande 

påverkar de intervjuades bild av sig själva och vad som kan tänkas förväntas av dem i en 

intervjusituation. 

3.2. Avgränsningar och urval 
Intervjuerna följer Atkinsons (1998) mall med viss anpassning av intervjufrågor, men 

istället för att vara en livsberättelse för hela livet har jag avgränsat tidsspannet till att ha 

fokus på tiden i Sverige och på temat boende och flyttar. Det ledde till att livsberättelserna 

oftast tog sin början i en mycket kort berättelse om hur livet var innan flykten för att sen 

utvecklas till bredare berättelser om livet efter beslutet att fly.  

Då studien syftar till att förstå intra-urbana flyttningsmönster för asylsökande är 

studieområdet avgränsat till ett av de tre storstadsområden där majoriteten av de före detta 
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asylsökande bor (SCB, 2008). Storstockholm valdes för att undvika tidsödande resor och 

för att jag i planeringsstadiet av studien räknade med att det skulle vara relativt lätt att 

hitta intervjupersoner där, då jag har ett tidigare engagemang i asylrättsrörelsen i 

Stockholm. Jag har därför goda kontakter med flera frivilligorganisationer och 

nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med asylsökande i Stockholmsområdet.  

Eftersom hösten 2015 har haft ett ovanligt stort mottagande av asylsökande som krävt 

stora frivilliginsatser med tung arbetsbelastning har dock de till synes givna kontakterna 

i Ingen Människa Är Illegal, Alsike kloster, Fristadsfonden och FARR, visat sig vara 

alltför upptagna för att kunna hjälpa till. Därför breddades sökandet efter intervjupersoner 

och lämpliga personer efterlystes både genom fler organisationer och genom 

privatpersoner på universitetet och bland vänner och bekanta. Kriterierna för de personer 

jag sökte var att de skulle vara före detta asylsökande, boende i Storstockholm och kunna 

tala svenska eller engelska tillräckligt bra för att bli intervjuade. 

I slutändan intervjuades sju personer (tabell 1) i vad Bryman (2011) kallar ett 

bekvämlighetsurval. Volontärer på Prata svenska caféet, ett samarbete mellan Svenska 

kyrkan och Röda korset i Täby, gav mig i slutändan kontakt med fyra av dessa. Två 

relativt nyanlända och två väletablerade personer. De övriga tre intervjuade personerna 

fick jag kontakt med genom privata relationer. En av personerna visade sig precis i slutet 

av intervjun ha flyttat till Malmö under året. Ytterligare sju personer hade tackat ja till 

intervju, men uppfyllde inte kriterierna eller ångrade sig pga. tidsbrist eller för att syftet 

med studien missuppfattats på grund av språkbrist, eller okunskap bland mellankontakter 

om skillnaden mellan invandrade och asylsökande.  

Tabell 1. Intervjupersoner och intervjudata.  

  Ålder Kön Födelseland År i Sv. Plats för intervju Datum Tid (h) 

Maria 59 K Iran 27 Café Täby 150930 1 

Husein 33 M Syrien 1 Café Täby 151005 2,5 

Amal 38 K Eritrea 4 Biblioteket Täby  151008 2,5 

Shna 50 K Irak 23 Hemma hos Shna 151009 1,5 

Noshi 40 K Irak 23 Hemma hos Noshi 151022 1,5 

Pepe 61 M Uganda 37 Face time 151023 1,5 

Nikola 42 M Jugoslavien 24 Café Liljeholmen 151027 1,5 

       

Atkinson (1998) poängterar att både att berätta och att lyssna på en livsberättelse är en 

stark upplevelse. Efter att ha medverkat till sju livsberättelser vars gemensamma nämnare 

är flykt undan krig eller förföljelse beslöt jag mig för att inte leta efter fler personer av 

flera skäl. För det första fanns tydliga mönster i deras initiala flyttningsmönster, hur det 

sen planar ut och kategorier av faktorer som upprepades som skulle kunna tolkas som en 

viss teoretisk mättnad (Bryman, 2011), även om varje livsberättelse är unik och det är 

svårt att generalisera med den här typen av urval. För det andra var det tunga berättelser 
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att hantera som intervjuare och jag menar att intervjuaren måste förvalta berättelserna på 

ett ansvarsfullt sätt, där färre intervjuer ger möjlighet till större noggrannhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, p. 157). Till sist för att det bland intervjupersonerna blivit en bra 

fördelning mellan kvinnor och män, ålder, tid i Sverige samt ursprungsland, vilket kan ge 

olika perspektiv och ingångar.  

3.3. Etiska överväganden 
Som asylsökande i Sverige ligger bevisbördan på individen själv, det är den som söker 

asyl som på ett övertygande sätt måste bevisa att giltiga skäl för att få stanna som flykting 

eller skyddsbehövande föreligger. Den processen försvåras av att det i princip inte finns 

några lagliga vägar (förutom för kvotflyktingar) in i Sverige på grund av 

transportörsansvar, Dublinförordningen, viseringstvång och andra gemensamma regler 

inom Schengensamarbetet. För att kunna komma hit och söka asyl är det därför oftast en 

nödvändighet att ha falska papper eller göra sig av med de på vägen för att inte skickas 

tillbaka eller till första EU-land. Vid den första intervjun med Migrationsverket ska 

personerna ändå göra allt för att framstå som trovärdiga. Där gäller det att berätta allt om 

sin situation, om vem man är och varför man flyr och berättelsen får inte motsäga sig på 

någon punkt och inte ha några hål. Det är ofta en mycket pressad situation för den 

asylsökande (Vestin, 2006).  

Det har varit viktigt i den här studien som bett om före detta asylsökandes livsberättelser, 

att särskilja intervjusituationerna från dessa initiala intervjuer med Migrationsverket. 

Bryman (2011) betonar vikten av att i forskningen ta ställning till de etiska principerna: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Kvale (2014) 

tillägger att forskaren bör fundera över sin egen roll och vilka konsekvenser studien kan 

få, främst för de inblandade. Genom att vara tydlig med syftet, hur intervjumaterialet 

skulle komma att användas och att berättarna själva väljer vad de vill berätta och vad de 

inte vill berätta, att det när som helst går att avbryta intervjun eller hoppa över känsliga 

eller allt för personliga upplevelser, skapades goda förutsättningar för en trygg 

intervjusituation. Redan innan intervjuerna påbörjades förmedlades att det är de själva 

som äger sin livsberättelse, dvs. de tar beslut om den ska användas, vem som ska ha 

tillgång till den, om något ska strykas eller läggas till. Information som även upprepades 

direkt efter intervjuerna. Min egen roll som intervjuare anpassades till att vara så lite av 

en auktoritet som möjligt. När intervjuerna initierats intog jag en mer tillbakadragen och 

bekräftande roll där intervjupersonen i huvudsak själv valt tempo, teman och djup.  

I ljuset av den här höstens ökade attentat mot asylboenden var det viktigt att den här 

studien inte skulle bli en fysisk kartläggning av före detta asylsökande personer och deras 

boenden. Därför har intervjupersonerna själva fått välja fingerade namn och endast deras 

bostadsområden finns med i uppsatsen, inga gatuadresser eller liknande som alltför tydligt 

knyter livsberättelsen till den faktiska personen eller boendet. 
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3.4. Genomförande 
Förberedelser 

Intervjumaterialet som framställdes innan intervjutillfällena inspirerades av tidigare 

forskning på lokala flyttningsmönster (Abramsson, 2003) och livsberättelser som metod 

(Atkinson, 1998). Materialet bestod dels av ett blad till intervjupersonerna som innehöll 

en tidslinje, korta frågor om viktiga händelser, boenden och flyttningsmönster med syfte 

att lättare påbörja intervjuerna och dels ett häfte med öppna frågor som underlag för mig 

som intervjuare (Bilaga 2). Introduktionsbladet visade sig verka mer förvirrande än 

klargörande för de första intervjupersonerna, troligen pga. svårigheter med skriven 

svenska, varför det slutade att användas om det inte kändes som ett tydligt hjälpmedel för 

att komma igång. I praktiken räckte det med en inledande fråga och några få instickare 

om förtydliganden i alla intervjuer, då de alla ville berätta sin historia. Frågehäftet gicks 

igenom i slutet av varje intervju för att se om det som var viktigt för studiens syfte kommit 

med eller om något var oklart. 

Intervjutillfällen 

Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier kan tolkas på olika sätt beroende på vilket 

vetenskapsteoretiskt perspektiv som används (Kvale & Brinkmann, 2014). Atkinson 

(1998) menar till och med att livsberättelser som metod har sin egen standard. Vad gäller 

validiteten vid tolkningen av livsberättelser menar han att den är beroende av kvalitén på 

relationen och interaktionen mellan intervjuare och berättare under pågående intervju, det 

teoretiska perspektivet med vilket tolkaren läser berättelsen och de egna subjektiva 

referensramarna (Atkinson, 1998). Därför blir det avgörande att här förmedla i bästa mån 

hur relationen och interaktionen sett ut under intervjuerna och vilka referensramar jag 

haft med mig sedan tidigare (se även 3.2. om tidigare engagemang). 

Kontakten med intervjupersonerna inför träffarna togs främst muntligt via telefon, men 

två personer kontaktades endast via sms innan intervjutillfället. För att intervjupersonerna 

skulle känna sig så trygga som möjligt med situationen var det viktigt att valet av plats 

för intervjun föll på dem (Tabell 1).  

Vid det första intervjutillfället saknades inspelningsmöjlighet, därefter tillfrågades alla 

deltagare om intervjun kunde spelas in. Två personer sa blankt nej, då de själva inte tyckte 

att deras svenska var tillräckligt bra. Det fanns möjlighet till tolk på arabiska för dessa 

personer, men de ville hellre öva sin svenska. De tre intervjuer som inte spelats in har 

antecknats noggrant och sammanställts i direkt anslutning till intervjuerna för att få en så 

sammanhängande berättelse som möjligt. De övriga fyra har spelats in samtidigt som jag 

fört anteckningar.  

Atkinson (1998) betonar att det är viktigt att inte avbryta intervjupersonernas flöden om 

det inte är något som är oklart. Jag bidrog i stort sett med enstaka tydliggörande frågor, 

kroppsspråk och bekräftande ljud för att visa att jag lyssnar. Målet var att få dem att prata 

fritt om det som de själva uppfattade som viktigt inom de satta ramarna. Det var viktigt 

eftersom något som kan tyckas oviktigt för mig kan visa sig vara avgörande i ett större 

sammanhang för de intervjuade. 
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Transkribering 

Att transkribera intervjuerna är viktigt inte bara för att lättare kunna genomföra en analys, 

utan även för reliabiliteten. Med utskrivna intervjuer kan jag få återkoppling direkt från 

de intervjuade vad gäller hur nära deras sanning eller hur nära intervjun överensstämmer 

med deras bild av den (Atkinson, 1998). Att skicka tillbaka rena utskrifter kan dock göra 

de intervjuade chockade och de kan tycka att de framställs som osammanhängande och 

förvirrade eller dumma, därför kan det vara bättre att redan från början skriva i en mer 

flytande form (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Efter att alla intervjuer transkriberats har materialet skickats tillbaka till berättarna för 

kontroll. Tre personer har jag haft möjlighet att träffa personligen igen efter intervjun, för 

att få respons på den skrivna texten (två personer) och intervjusituationen i sig (en 

person). Amal har jag tyvärr inte lyckats få någon kontakt med efter den första träffen. 

Övriga tre har jag haft mailkorrespondens med angående den transkriberade texten och 

har fått positiv respons på alla berättelser vilket ger studien en relativt hög reliabilitet. 

Analysmetod 

I arbetet med att analysera livsberättelserna har jag inspirerats av Kvale och Brinkmans 

(2014) samt Brymans (2011) kortfattade beskrivningar av kvalitativ textanalys med 

kodning enligt grundad teori. Samtidigt har jag tagit fasta på Atkinsons (1998) mening 

att analyskategorier kommer att träda fram från varje livsberättelsetext och har därför 

väntat med textanalys, kodning och kategorisering tills livsberättelserna var skrivna och 

kontrollerade. Till en början analyserades varje livsberättelse enskilt var för sig där delar 

som rörde boende och flyttar definierades samtidigt som ett helhetsintryck och själva 

flyttningsmönstret i tid och rum analyserades. Därefter lästes de valda textdelarna igenom 

ytterligare en gång för att koda vad som angetts som förklaringar och faktorer till varje 

flytt. Dessa kodningar sammanställdes sen från alla livsberättelser där gemensamma 

nämnare och liknande koder bildade kategorier. Genom att analysera förekomsten eller 

frånvaron av de olika koderna inom respektive kategori och därefter i varje enskild text 

som helhet, bildades mönster som i sin tur ledde till nya kategorier delvis kopplade till 

litteraturen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kodningen kan vara antingen 

begrepp-styrd (hämtad från teorierna) eller data-styrd. Min kodning av materialet har 

således varit datastyrd till en början, men i kategoriseringen har jag påverkats av 

förkunskapen i litteraturen och den kan därför sägas vara både data-styrd och begrepp-

styrd. 

3.5. Metodkritik  
Problem med livsberättelser som metod kan vara den mänskliga faktorn, att 

anledningarna som anges för respektive flytt kanske inte alltid ska ses som pålitliga. 

Människor tenderar ibland att rationalisera och berättiga sina beslut i efterhand. Det ligger 

i berättandets natur att delar av berättandet är efterkonstruktioner, så som man nu förstår 

det som hände då. Minnesförlust hos intervjupersonerna kan göra att de tenderar att 

förenkla komplexa orsakssamband och tidpunkter för olika händelser kan vara svåra att 

minnas i efterhand (Boyle, et al., 1998; Knox & Pinch, 2010). Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att validiteten ligger i ifrågasättandet av den egna analysen. Undersöker jag 
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det som jag utsatt mig för att undersöka, hur nära sanningen ligger min tolkning? Det 

bottnar delvis i hur sanna de berättelser är som vi skapat. När en livsberättelse skapas så 

är det en högst subjektiv handling där berättaren försöker beskriva verkligheten samtidigt 

som berättelsen i sig kan fungera som en förklaring för berättaren själv. Där skapas en 

subjektiv sanning (Atkinson, 1998). Många delar av livsberättelserna har troligen 

berättats förut i andra sammanhang och därmed redan förankrats som sanningar för de 

berättande. Det är något som ökar reliabiliteten, dvs. det är stor sannolikhet att en stor del 

av berättelserna skulle återberättas på ett liknande sätt även till en annan intervjuare med 

liknande metod. Samtidigt har berättelserna påverkats dels av syftet med uppsatsen och 

dess avgränsningar liksom av höstens händelser och den samhälleliga kontexten. Pepe 

intervjuades t.ex. dagen efter morden i Trollhättan och den livsberättelsen hade ett starkt 

fokus på rasism. Noshi jämförde sig själv i hög grad med rapporterna om de flyende i 

båtar över medelhavet, då hon själv kom som båtflykting över Östersjön osv.  

I litteraturen om flyttningsmönster för asylsökande är det påtagligt med koncentrationen 

till storstadsområden och bostäder i flerbostadshusområden med låg andel 

höginkomsttagare (SCB, 2008). I urvalet för den här studien är det endast ett fåtal som 

överhuvudtaget har bott i den typen av område under sin tid i Sverige. Det vill säga, 

studiens intervjupersoner är inte representativa för den genomsnittlige asylsökande i den 

aspekten. Jag gör dock inga anspråk på att generalisera resultaten till hela gruppen 

asylsökande i Sverige. 

För att kunna jämföra resultaten från de olika livsberättelserna är det viktigt att de är 

genomförda på ett likartat sätt. Tre av intervjuer i den här studien är inte inspelade och är 

betydligt kortare i skriven form. Vad gäller både Amal och Husein var intervjutillfällena 

mycket långa, därför hann jag skriva med deras egna ord eftersom vi tog det mycket lugnt 

och använde både ordböcker, översättnings-appar, kroppsspråk och penna och papper för 

att skriva och rita eftersom deras språkkunskaper i svenska var begränsade. Vad gäller 

Marias livsberättelse hann jag inte med att skriva allt ordagrant och vissa nyanser har 

därför gått förlorade, men essensen finns kvar och när vi träffades igen var hon nöjd med 

texten förutom något litet sakfel som krupit in. Detta förfarande kan kritiseras, men jag 

hävdar liksom Atkinson (1998) att varje livsberättelse är sin egen och ska analyseras från 

sina egna förutsättningar och inte efter en färdig mall. Dessutom vore det olyckligt att 

utesluta vissa livsberättelser för att de av olika skäl inte vill spelas in på band. Siv Ehn 

(2000) påvisar i sin rapport om flyktingars första möte med Sverige att kvinnor från 

Somalia var ovilliga att bli inspelade på band. Om detta skulle begränsa urvalet för den 

här typen av studie skulle med andra ord erfarenheter som Amals tystas.  
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4. Resultat 
Resultatet som presenteras i det här avsnittet är en sammanställning av 7 livsberättelser 

om c:a 40 sidor transkriberat material. Här ligger fokus på boende- och flyttningsmönster, 

vilka faktorer som ligger bakom, likheter och skillnader. För en närmare presentation av 

intervjupersonerna se bilaga 1. Vid intervjutillfällena verkade alla, utom de nyanlända, 

väl etablerade och nöjda med sina boenden som presenteras nedan i tabell 2. De trivs både 

i sina respektive bostadsområden och i sina bostäder. De flesta bor i lägenhet och i 

attraktiva områden som kännetecknas av att hög andel höginkomsttagare och där en 

majoritet av invånarna är inrikes födda (Biterman & Franzén, 2007). C:a hälften bodde i 

hyresrätt och hälften i bostadsrätt. 

Tabell 2. Intervjupersonernas hushålls och boendedata. 

  Hushåll Bor nu i Boendeform 

Maria Särbo, 3 utflyttade barn Näsby park Lägenhet 

Husein Gift, fru och 4 barn väntar i Syrien Viggbyholm Attefallshus 

Amal Ensamstående med 2 barn Hägernäs Lägenhet 

Shna Skild, 2 utflyttade barn Gribbylund Lägenhet 

Noshi Sambo Östermalm Lägenhet 

Pepe Gift, 3 utflyttade barn Möllevången och Lönsboda Lägenhet och hus 

Nikola Gift med två barn Vistaberg Radhus  

 

4.1. Flyttillfällen en översikt 
Vid en första analys av flyttningsmönstret för de intervjuade kunde det konstateras att det 

fanns en gemensam nämnare med många flyttar under de första fem åren efter ankomst 

och att antal flyttar därefter avtar över tid (figur 1). Under de första fem åren i landet, som 

skulle kunna sägas innefatta asylprocessen och en etableringsfas, hade majoriteten flyttat 

mellan 4-6 gånger. Amal som är den enda kvotflyktingen med en omedelbar 

kommunplacering hade bara flyttat en gång under sina första knappa fyra år i landet. 

Husein som endast bott i Sverige i c:a ett och ett halvt år hade redan flyttat vid fyra 

tillfällen. Nikola avvek mot de övriga med hela elva flyttar under det första halvåret och 

totalt fjorton flyttar under de första fem åren.  

Efter etableringsfasen så får flyttarna större mellanrum och liknar antal flyttar per år för 

de som inte invandrat. Ett undantag är Noshi med fyra flyttar relativt snabbt efter 

etableringsfasen, då hon av olika orsaker blivit vräkt vid två tillfällen. Hennes avvikande 

flyttningsmönster under den perioden har dock planat ut de senaste 8-9 åren. 



16 

 

 

Figur 1. Individuella tidslinjer med flyttningstillfällen från första ankomsten i Sverige. Under 

de första åren i landet finns ett tydligt mönster för varje individ med många flyttar. I Nikolas 

fall så många att det inte går att urskilja antal (11 st./6 mån). Amal avviker som kvotflykting 

på grund av direkt kommunplacering. Efter en femårsperiod planar flyttfrekvensen ut.  

 

4.2. Flyttningsmönster under asylprocessen 
Eftersom intervjupersonerna i den här studien kommit som asylsökande till Sverige från 

olika länder, vid olika tider och med olika asylskäl har asylprocesserna varierat i tid efter 

ankomsten.  

Strukturella faktorer dominerar 

De politiska strategierna och regelverket för boende under asylprocessen har varierat 

under de senaste 37 åren som är aktuella för den här studien, dvs. sen Pepe kom. Han kom 

tillsammans med sin teatergrupp som politisk flykting innan Hela Sverige strategin och 

fick hjälp av myndigheterna med att hitta boende: 

”Vi fick politisk asyl då. På den tiden var det ju den högsta skyddsstatusen, 

man tog hänsyn till folk som hade det. Hotell fick vi och sen efter det 

behandlade de var och en. Sen flyttade jag till Farsta hotellhem och gick i 

skolan och lärde mig svenska.” – Pepe. 

Bostadsmarknaden i Stockholm var vid den tiden inget hinder för Pepes etablering så till 

vida att det fanns tillgängliga bostäder. Däremot saknade han av naturliga skäl kunskap 

om bostadsmarknaden som nyanländ och fick hjälp genom dåvarande Migrationsverket 

och de sociala myndigheterna.  

Maria, Nikola, Shna och Noshi kom till Sverige under åren för Hela Sverige strategin och 

placerades i anläggningsboenden runt om i landets kommuner under asylprocessen. De 

fick inte själva välja var. Noshis familj bodde på tre olika anläggningar på Öland 

bortglömda under större delen av tiden. Maria flyttades runt i Småland, Shna mellan 

Östersund och Nyköping.  
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”När vi blev utskrivna från sjukhuset, lasarettet i Kalmar, körde de oss 

långt bort till flyktingförläggningen på Öland, i Byxelkrok. Där. Ja… Där 

hamnade vi i alla fall, i väntan på att få uppehållstillstånd. Det var mycket 

strul då också med dåvarande Migrationsverket. På den tiden var det 

mycket folk från före detta Jugoslavien-kriget och Albanien. Vi hamnade 

också i det här och vi blev bortglömda. Vi blev kvar i två år på Öland utan 

svar, utan någonting.” – Noshi. 

”Jag hade släktingar som bodde i Täby så vi åkte direkt från Arlanda dit, 

men min man bodde då i Nässjö, så dit flyttade jag först med barnen och 

det var där vi bodde den första tiden i Sverige. Sen fick vi flytta till ett 

tillfälligt boende för flyktingar i Gränna där vi bodde i ett år och tre 

månader. Alla invandrare i Sverige på den tiden sa: Här i Sverige finns det 

inte så mycket att göra, så vi flyttar hela tiden.” – Maria. 

Dessa flyttar hade alltså helt strukturella orsaker där individerna inte hade så mycket egna 

val vad gäller boendet. Deras asylprocesser tog mellan c:a ett halvt år till tre år. 

Anknytning som möjlig faktor 

Alla fyra hade redan släkt i Sverige. Noshi hade en syster i Visby, Shna och Maria hade 

familj och släkt i norra Storstockholm och Nikola hade sin mormor, morfar och morbror 

i centrala Stockholm. Vid kommunplaceringarna togs ingen hänsyn till detta. Den allra 

närmaste familjen var dock en faktor för Maria då hon och hennes barn placerades 

tillsammans med hennes dåvarande man som kommit två månader tidigare till Nässjö. 

Nikola flyttade tillsammans med sin familj runt på elva anläggningsboenden i Norrland 

under loppet av ett halvår innan han lyckades övertala dåvarande Migrationsverket att det 

var bättre för familjen att bo inneboende hos en släkting i Stockholm. 

”Jag skickades till Märsta, Upplands Väsby någonstans där, till en 

flyktingförläggning och sen upp till Norrland. Jag tror att vi bytte till elva 

olika ställen på ett halvt år, jag transporterades mellan elva olika 

flyktingförläggningar. Två familjer i ett rum och sådär. Sen lyckades jag 

förhandla med Migrationsverket om att mormor är gammal och hon är 

faktiskt i Stockholm och hela familjen, hela nätverket är där liksom. Det 

var mycket lättare för oss att hitta jobb där och sådär. Till slut blev vi 

flyttade tillbaka till Stockholm.” – Nikola. 

I det här fallet, vars antal omplaceringar måste ses som extremt, gjordes ändå till slut ett 

undantag från myndigheternas sida där anknytning i form av etablerade släktingar blev 

en viktig faktor.  

Husein kom till Sverige från Syrien för drygt ett och ett halvt år sen när det stod fritt att 

välja själv och har växlat mellan EBO och ABO under asylprocessen. 

”Jag kände ingen i Sverige när jag landade på Arlanda, men kom på att 

jag hört talas om en gammal kompis från förr som åkt till Sverige. Jag 

köpte kontantkort och letade upp honom på Facebook och lyckades få tag 
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på hans telefonnummer. Han bodde tillfälligt i Uppsala och sa åt mig att 

gå direkt och ta fingeravtryck på Migrationsverket och sen skulle han 

komma och hämta med mig till sig i Uppsala. Där bodde jag de 3 första 

månaderna i Sverige. Därefter bodde jag på en flyktingförläggning utanför 

Örebro eftersom min väns kontrakt hade gått ut.” – Husein.  

Huseins första boende under asylprocessen fick han således genom anknytning till en vän 

sedan tidigare. Hans flyttar under asylprocessen har därefter varit strukturellt betingade 

och begränsade av bostadsmarknadens brist på bostäder, vilket avgjort hans möjligheter 

att välja mellan ABO eller EBO. Både före och efter Hela Sverige strategin har 

möjligheterna till boende varit beroende av bostadsmarknadens tillgång på bostäder, där 

det på 70-talet fanns fler tillgängliga bostäder inom allmännyttan, medan det under senare 

år rått bostadsbrist i storstäderna och många kommuner i landet.  

4.3. Flyttningsmönster efter PUT 
Strukturella faktorer fortfarande viktiga 
Amals flyttningsmönster skiljer sig åt från de övrigas då hon kom till Sverige som 

kvotflykting och hon hade därför en färdig kommunplacering vid ankomst. Hennes 

boendesituation är därför beroende av kommunens regelverk. Täbys regler för 

kvotflyktingmottagandet är att de erbjuder boende under fyra år, därefter förväntas 

personerna hitta eget boende utan stöd från kommunen. 

”Jag fick en fräsch lägenhet i Hägernäs centrum av Täby kommun, 3 rum 

och kök med fin design. Området är mycket fint, lugnt och tryggt. Här skulle 

vi få bo i fyra år. Om en månad är den tiden slut och det är meningen att 

vi ska hitta eget boende.” – Amal. 

Amal har därmed fått en fördröjd etableringsfas som börjar nu. Efter intervjutillfället har 

jag via vår kontaktperson fått reda på att hon nu bor på ett vandrarhem i Fittja och pendlar 

varje dag till barnens skola i Täby. Liksom för Amal har Husein haft problem med att 

hitta eget boende efter uppehållstillståndet. 

”Arbetsförmedlingen har en film på arabiska på sin hemsida där de säger 

att de kan hjälpa till att hitta boende, men på AF i Uppsala fanns ingen 

hjälp att hämta. Deras budskap var alltid: du måste göra det själv. Jag var 

mycket ledsen, jag ville gråta ibland, det är svårt när man inte har inkomst, 

jobb, ingen svenska, men man måste kämpa. Jag kollade efter bostad på 

Blocket, skickade många, många brev, men fick inga svar. Efter 2 månader 

fick jag ett mailsvar. Jag fick hyra 20 m2 för 6000kr i Täby. Jag flyttade dit 

för att det var det enda svar jag fått. Man måste ha ett eget boende, spelar 

ingen roll var, men man måste ha en plats att bo för att kunna börja.”  

– Husein. 

Bostadsbristen är ett stort problem för de nyanlända nu. Amal känner sig låst till 

Stockholmsområdet då barnen har sin skola här och det är en trygghet för dem. Husein 

menar att det är svårt att få boende även i Kiruna och att det därför är bättre att stanna här, 

för här finns i alla fall möjlighet till arbete. 
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”Jag gillar att bo i en stor stad hellre än en liten stad eftersom det är lättare 

att hitta jobb. Vi vill jobba, vi kan jobba! Kan du jobba ska du jobba är min 

filosofi.” – Husein. 

Strukturella faktorer och anknytning påverkar samtidigt 

För Maria, Noshi och Shna som blivit placerade i kommuner runt om i landet under 

asylprocessen fick de efter uppehållstillståndet ett litet urval att välja bland för att få hjälp 

med boendet av myndigheterna. Noshis familj valde att flytta från Öland till Visby där 

Noshis storasyster redan bodde sedan tidigare. Shna valde Stockholm eftersom hon hade 

halva släkten där och erbjöds Gribbylund i Täby, vilket hon tog efter rekommendation 

från sin bror. Maria valde trots släktingar i Täby att flytta till Jönköping för barnens skull 

på rekommendationer från vänner i föreningslivet.  

”Vi blev placerade där av migrationsverket. De frågade, var vill ni bo och 

vi önskade oss Stockholm. Då sa de, Täby, Gribbylund. Min bror som 

bodde i Bergshamra sa, ta det, det är bästa platsen som finns. Det var 

faktiskt bästa platsen för barn och för familjer. Vi fick ganska bra hjälp där 

och en bra start. Jag var nöjd med den starten som jag fick.” – Shna. 

”Därefter fick vi välja mellan några olika städer att flytta till i vårt första 

riktigt egna boende och då valde vi att flytta till Jönköping. Släkten ville 

helst att vi skulle komma till Stockholm, men det var svårt att få en bostad 

i Stockholm. Vi valde Jönköping för att våra kompisar hade tipsat om att 

det var fint där, att det var ganska nära Stockholm och dessutom tyckte vi 

att det var en bättre stad för barnen att växa upp i, eftersom det var en 

mindre stad, med nära till skolkompisar och inte så lätt för barnen att 

komma bort när de varit hos vänner efter skolan t.ex.” – Maria. 

I Noshis och Shnas fall var familjebanden alltså avgörande, medan Marias familj trots 

påtryckningar från släkten valde bort Stockholmsområdet. Det bör tilläggas att Marias 

släkt bodde i Gribbylund, vilket gör det extra intressant att Maria och Shna väljer så olika 

trots att de båda motiverar sina val av områden med att de är barnvänliga. Båda anger 

rekommendationer från viktiga personer som bidragande orsaker, en bror i Shnas fall och 

vänner i Marias fall.  

Livsloppshändelser introduceras som faktor 

För Pepe som kom på 70-talet var det inget problem att hitta bostad. När hans son kom 

efter från Kenya och hans gravida fru kom från Italien fick han direkt större boenden som 

bättre skulle passa familjens behov. När det andra barnet föddes flyttade de igen för att 

anpassa bostadens storlek efter behoven. 

”Från Farsta flyttade jag till Krukmakargatan vid Mariatorget, 

Zinkensdamm. Jag flyttade för att min fru, som jag hade lämnat i Italien 

och som då var gravid med min nu döda son, skulle komma till Sverige. 

För hon hade stannat i Italien, men det är en lång historia. Du kan skriva 

fyra böcker om min historia. Då ville jag ha en större lägenhet och då 

fixade de en lägenhet till mig på Mariatorget, Zinkensdamm och så kom 
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min dåvarande fru. Vi är skilda nu sen länge. Sen kom min son M. som var 

ett år. […] Sen föddes hans bror och då var lägenheten för liten, så vi fick 

flytta till Rinkeby och där bodde jag. […] Lägenheten fick vi genom 

bostadsförmedlingen med hjälp av socialmyndigheterna.”  – Pepe. 

Nikola som redan under asylprocessen flyttat till sin morbror i Stockholm, var 18 år när 

han kom till Sverige. Han flyttade snart hemifrån till en tjej han träffade och flyttade sen 

aldrig tillbaka till familjen.  

”Från hösten -92, ett år efter att vi kommit, då blev jag ihop med en flickvän 

på söder. Sen flyttade jag aldrig tillbaka hem till mina föräldrar. Det var 

det.” – Nikola. 

Närheten till släktingar, möjligheten till arbete, tillgång på bostäder, trygghet för barnen, 

vänners och släktingars rekommendationer, livsloppshändelser som att ha träffat en 

partner eller utökning av familjen är alla faktorer som påverkat flyttarna under den första 

tiden efter uppehållstillståndet. Problemfaktorer för etablering i landet som nämnts under 

intervjuerna var strukturella eller kulturella: bostadsbrist, långa köer, höga hyror, inget 

jobb eller inkomst, att inte ha språket, kulturkrockar, segregering och rasism.  

4.4. Flyttningsmönster som etablerade 
Livsloppshändelser tar över som dominerande faktor 

Efter den första tiden i Sverige med asylprocess och den första etableringen övergår 

faktorerna för flyttar alltmer från strukturellt påverkade orsaker till händelser kopplade 

till livsloppet. Viktigast för de fem etablerade intervjupersonerna i den här studien var 

relationen till partnern, närheten till arbete eller partners arbete, att familjen utökas eller 

minskar eller att själv flytta hemifrån. Behovet av att få större eller mindre beroende på 

förändrade hushållssammansättningar har varit den allra största faktorn för beslut att 

flytta. Andra faktorer som nämnts som påverkande för att flytta och vart flytten går var 

ekonomiska begränsningar, trygghet för barnen och önskan om ett större lugn. De har alla 

bott i Sverige i mer än 20 år och här nedan kommer ett axplock av deras flytthistorier som 

belyser dessa faktorer.  

Partnern 

Förändringar i relationen till en partner såsom skilsmässa, att träffa en ny partner är en av 

de vanligaste faktorerna för flyttningar bland de intervjuade.  

”Sen skilde jag mig där (i Rinkeby). Jag tog min gitarr bara och min 

skrivmaskin till Lappsundsberget vid Universitetet. Jag lämnade min 

familj, jag hade min fru och allting där, tog bara min gitarr och sen bodde 

jag på Lappis.” – Pepe. 

”1982 träffade jag min nuvarande fru, vi har varit ihop sedan dess och det 

är hon som är mamma till J. Vi bodde på varsitt håll först, sen tänkte vi att 

vi kanske skulle kunna bo tillsammans. Vi flyttade till en studentlägenhet i 

Hallonbergen.” – Pepe. 
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”Efter fem år i Gribbylund skiljde vi oss och jag fick förtur och hjälp av 

kommunen att hitta en lägenhet på 2 rum och kök i ett av höghusen i Näsby 

park. Jag fick lägenhet samma dag som mitt barnbarn föddes 2004.” – 

Maria. 

”Alltså jag har bott på Lidingö i 14-15 år. Nu är det en bostadsrätt, jag 

köpte lägenheten. Nu hyr jag ut den, för jag bor på prov här med min kille 

i stan för att se hur det fungerar.” – Noshi. 

Barnen 

Barnen är en viktig faktor för flyttar under livsloppet. I de här fallen har det rört sig om 

barn som kommer efter till Sverige, barn som föds här, att få ensam vårdnad om barnen 

och barn som flyttar hemifrån.  

”Då när jag fick barnen så valde vi att flytta till en större lägenhet, så vi 

flyttade till Bredäng. Så blev det Bredäng i 12 år” – Pepe. 

”Vi bodde kvar i Jönköping i 9 år. När vår äldsta dotter började läsa på 

universitetet och flyttade till Kiruna och läste om rymden och sonen fick 

chans att börja arbeta på min systers mans restaurang i Stockholm valde 

vi att flytta närmare släktingarna i Täby. Vi flyttade till ett radhus i 

Gribbylund 1998. Yngsta dottern gick på Tibble gymnasiet, Täby.” – 

Maria.  

Men vi behövde större. Det var en hyresrätt, en två och en halva som vi 

bökade och försökte fixa till en trea, men det saknades ju kvadratmeter. Vi 

behövde större och med vår ekonomi kunde vi inte bo större i området, men 

det blev bra. Nära till skogen och mina aktiviteter och det lugnet, för 

barnen känns det tryggt.” – Nikola. 

Även Shna flyttade till sin nuvarande lägenhet i samma portuppgång som den tidigare 

lägenheten efter att sönerna flyttat hemifrån och bostaden kändes för stor. 

Arbete 

Pepe, Nikola tar båda upp partners arbete som en faktor för det nuvarande boendet. Shna 

och hennes man valde att flytta interurbant till Göteborg för att prova att starta ett eget 

företag. 

”Min fru fick jobb där.  Det var ett jobb som hon ville ha och vi tyckte att 

det var väldigt viktigt för henne att ha det. Vi bor där och det är det bästa 

vi har gjort. Det bästa jag gjort är att flytta till Malmö. Det finns en själ 

där.” – Pepe. 

”Nu bor vi alltså i Huddinge, vi har köpt en bostadsrätt, ett radhus. Min 

fru jobbade där och det blev ett bra erbjudande där och det verkar vara en 

bra nybyggaranda.” – Nikola. 

”Sen bestämde min dåvarande man att vi skulle köpa en livsmedelsbutik. 

Det var det enda vi kunde jobba med. Slutet av -95 flyttade vi till Göteborg, 
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för att det var mycket billigare att köpa butiker där än i Stockholm. Det var 

därför vi flyttade.” – Shna.   

Arbetstillfällen, att äntligen få klara sig själv och bli ekonomiskt oberoende har varit 

viktigt för de flesta intervjuade och ibland orsak till långväga flyttar. 

 

Flytta hemifrån 

Liksom Nikola var Noshi ung när hon kom till Sverige och även om familjen fått ett första 

egna boende i Visby behövde hon slå sig fri från en ohållbar familjesituation. Att lämna 

sin familj och stå på egna ben har därför också varit en faktor till långväga flytt i den här 

studien. 

”Jag bestämde mig för att flytta till Stockholm, trots att min pappa var emot 

det. Jag sa, ”Nu är jag vuxen, jag flyttar till Stockholm”. Återigen, ett nytt 

liv. Nu var jag klar med familjen. Jag ville klara mig själv, jag ville visa 

dem att jag kunde ta hand om mig själv.” – Noshi.  

Anknytning fortfarande en faktor 
Familj och vänner fortsätter att vara en viktig faktor, vare sig man vill närma sig de eller 

komma ifrån dem. När anhöriga kommer efter kan det vara anledning att flytta för att få 

större eller för att komma närmare. För Shna var den sociala anknytningen viktig och 

familjen valde att öppna en tobaksaffär i Stockholm efter att hennes föräldrar kommit till 

Stockholm från Irak. 

”Efter ett år bestämde vi oss för att flytta tillbaka till Stockholm. Här hade 

vi vänner och hela min familj var här.” – Shna. 

För Maria blev anknytningen till släkten viktigare när barnen flyttade hemifrån, då 

flyttade hon och hennes man till slut till Gribbylund. 

Ofrivilliga flyttar har förekommit 
Ofrivilliga flyttar är endast en liten del av de flyttar som sker inom landet och även bland 

de intervjuade. Noshi som flyttade hemifrån från sin familj i Visby till Stockholm fick 

hjälp med att hitta en bostad via en granne till familjen vars flickvän hade en lägenhet att 

hyra ut. Noshi kände dock inte till reglerna på den svenska bostadsmarknaden och hade 

ingen aning om att hon inte fick bo där utan hyresvärdens godkännande. 

”En dag knackade grannen ovanpå som jag inte kände på. ”Åh, vi har fått 

en vattenskada och det rinner till din lägenhet, de kommer för att fixa den.” 

Jag sa bara, ”Okej, det gör ingenting”. Då visade det sig att det var från 

hyresvärden. De ringde på dörren och ja, det är skada här, vi måste göra 

de här åtgärderna. ”Men jag vet inte, jag måste kontakta tjejen som har 

lägenheten.” Jag hade ingen aning om att jag inte skulle säga att det inte 

var min lägenhet. Då sa hon, ”Vadå, är det inte din lägenhet?” ”Nä, jag 

bor här bara.” Då hamnade jag på gatan i Bromma dagen efter det med 

min väska.” – Noshi. 
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Den gången blev hon räddad av en granne och fick bli inneboende hos honom och hans 

dotter tills hon hittat nytt boende på ett hotellhem på Lidingö. Efter tre år vräktes hon igen 

då fastighetsägaren sålde fastigheten.  

”En dag ringde det i telefonen, då säger han som ägde hotellhemmet, ”Ni 

måste packa era grejer och flytta för jag har sålt hela fastigheten till JM”. 

Aj, sa jag. Igen. Nej. Igen.” – Noshi. 

För Amal har Täby kommuns syn på och tolkning av mottagande av kvotflyktingar lett 

till en ofrivillig flytt, då hon förväntas hitta eget boende efter fyra år i landet utan stöd 

från kommunen.  

”Men det är svårt att hitta utan inkomst, speciellt nu när så många kommer 

från Syrien. Jag står i alla bostadsköer, men de är långa. Jag letar på 

Blocket, men hyrorna är mycket höga. Det viktigaste är att få ett bra liv för 

barnen, men kommunen vill inte hjälpa till längre. Äldsta sonen har svårt 

att sova på nätterna, han är så orolig för vad som ska hända nu.” – Amal. 

Vägar till nytt boende 

Efter den första flytten till ett eget boende har alltså livsloppshändelser varit den största 

faktorn för flyttar. Vägen till dessa nya boenden har sett mycket olika ut. Främst har det 

rört sig om byten med befintliga boendet eller nya köp. Socialen, grannar, partners, 

bostadsförmedlingen har alla angetts som vägar till boende av flera av de intervjuade. 

Andra vägar har varit via fastighetsägare, Blocket, kyrkan, kunder och bekanta. 

Noshi och Nikola har under ungdomsåren bott både inneboende och i 2:a hand. Maria och 

hennes före detta man bodde i radhus innan skilsmässan och Nikola gör det nu. Pepe har 

både bott i hus tidigare och gör det delvis nu. De allra flesta boenden är dock och har varit 

lägenhetsboende i 1:a hand (15 st.). Vilka exakta vägar som byten och köp tagit har inte 

framkommit mer än sporadiskt i texterna. Shna bytte sin 4:a när sönerna flyttade hemifrån 

genom att fråga grannen med en 2:a högre upp i huset om de ville byta. Nikola beskriver 

sitt radhusköp som nästan slumpartat. 

”Det var slumpen eller ödet eller vad du vill kalla det för. När vi började 

kolla på hus, då var det här det första. Vi var där då och det var nybyggt. 

De hade en karta och sen presenterade de. Jag var inte bekant med 

marknaden, jag ville bekanta mig med marknaden först, men jag såg att 

folk började boka upp sig på objekt bara sådär. Då förstod jag att det här 

var bra. Det var bra pris, fast pris, så vi bara… ”Ska vi? De andra… Ska 

vi? Vi tar det här!” Så lämnade vi våra uppgifter och drog därifrån, kollade 

på varandra. ”Vad har vi gjort? Ska vi flytta dit?” Sen landade vi i det 

beslutet och det visade sig vara rätt, vara bra. Det känns som vår väg på 

något sätt.” – Nikola. 
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Hemskapande 

För de flesta är det aktuella boendet hemma, men i vissa fall finns fortfarande en stark 

anknytning till det som var hemma innan flykten. Hemma kan vara många platser 

samtidigt. 

”Lidingö är hemma för mig, jag känner många på Lidingö. Lidingö för 

mig…, jag känner mycket folk, jag har jobbat i matbutiken och 

Systembolaget och har skapat ett jättestort socialt nätverk. Där har jag 

faktiskt vänner och bekanta och grannar och så där. […] Men absolut om 

du ställer frågan till mig, var känner jag mig hemma? Jag skulle jättegärna 

vilja tillbaka till den lilla Noshi, som var 5 år gammal och flydde från det 

huset jag föddes i. Då kanske jag kände mig hemma där. Men jag känner 

mig hemma på Lidingö, här (i stan, min anm.), hemma hos min mamma. 

Jag har aldrig varit tillbaka varken till Iran eller Irak. Mina föräldrar och 

mina syskon har åkt, men inte jag. Någon gång…” – Noshi. 

För Nikola är Kroatien så förändrat sen han levde där att det inte längre känns som 

hemma. Han är väletablerad och känner sig hemma på Södermalm och söder om söder. 

Han beskriver hemskapandet som en slags nybyggaranda: 

”Våra grannar som är i en liknande situation som vi, små barn, första 

objektet de köpt och sådär, det är alltid något om mormors sommarstuga, 

farmors… Det finns ju nätverk, det märks att det är generationer som har 

bott i Sverige tidigare. Där känns det att vi är dem, det är vi som bygger. 

Det är vi som sätter igång någonting som våra barn kommer ta för givet.” 

– Nikola. 

 

4.5. Asylprocessens påverkan på senare flyttar 
Av de fem intervjuade som är etablerade sticker Pepe ut då han kom tidigare än de andra, 

före Hela Sverige strategin och därmed även haft längre tid i landet och fler flyttar som 

etablerad. Pepes asylprocess var snabb och hans boenden växlade tidigt mellan attraktiva 

och mer utsatta områden efter familjens behov för stunden. 

”Flyttarna har berott på ”must go”. Familjen kommer först och det har 

funnits behov av att flytta när vi blev fler och när barnen växte.” – Pepe. 

Det mönstret har hållit i sig över tid så till vida att även om han fortsatt att flytta mellan 

olika typer av områden och nu efter flytten till Malmö lyckats kombinera allt på samma 

ställe.  

”För det första, det finns en blandning av alla människor. Svenska, vad 

som helst, allting. En känsla av att vara utomlands samtidigt som det är på 

hemmaplan. […] Nära Köpenhamn. Malmö och Köpenhamn är samma 

land för oss, det är samma område. […] Allting är mycket närmare här. 

Jag går ut och tar en öl om jag vill, och sen går jag hem. Okej. Allt finns 

på närmare håll, restauranger. Det bubblar av en känsla av tillhörighet i 

Malmö.” – Pepe. 
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För de övriga fyra som kom under Hela Sverige strategin finns ett tydligare mönster där 

området för det första egna boendet, efter en längre asylprocess med mer eller mindre 

kaosartat boende, tycks ha haft betydelse för senare flyttar. Det vill säga den typ av 

bostadsområde de först hamnat i har liknat de områden de senare flyttat till. När Noshi 

flyttade hemifrån fick hon hyra en lägenhet i Bromma. Därefter har hon bott på flera 

adresser på Lidingö och Östermalm. När Nikola flyttade hemifrån flyttade han ihop med 

en tjej på Södermalm, ett område som blivit viktigt för honom som tidigare nämnts. 

”Där (Sturecompagniet, min anm.) träffade jag en tjej som jag hade en 

kort relation med första sommaren i Sverige och som såg på mig vad jag 

var för en typ, vad gällde musik och så där. Hon sa, ”Du hör inte hit. Jag 

ska visa dig” och så tog hon mig till Söder. När vi klev av tunnelbanan vid 

Slussen och jag kom upp på Götgatsbacken där, då kände jag att det här 

kan vara hemma. […]. Då blev det södra sidan av Stockholm som blev 

mitt.” – Nikola.   

Shnas första egna boende efter asylprocessen var i Gribbylund och bortsett från ett år i 

Göteborg för att prova att starta en egen butik är det i det området hon bott sedan dess. 

Maria flyttade visserligen först till Jönköping, men typen av område liknade ändå 

radhusområdet de senare flyttade till i Gribbylund. Efter skilsmässan bor hon kvar i Täby 

även om hon inte längre har råd att bo i hus. Det gemensamma mönstret är alltså att det 

finns en tendens att stanna i samma område eller flytta till liknande typ av socio-

ekonomiskt område.  
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5. Diskussion 
Under hösten 2015 har asylmottagandet varit ovanligt stort sett till de senaste åren och att 

lösa boendesituationen för asylsökande och nyanlända har varit ansträngt (Boverket, 

2015). I den här studien har intentionen varit att med hjälp av före detta asylsökandes 

erfarenheter belysa inte bara hur asylsökande flyttar utan även varför och hur 

asylprocessens boendesituation i sig eventuellt påverkar framtida flyttningsmönster. 

Den här typen av studie är dömd att få komplexa svar då flyttbeslut beror på ett nät av 

faktorer som samverkar såsom individens levnadshistoria, ekonomiska bakgrund och 

förutsättningar, kulturella värderingar och normer, bostadsmarknadens funktioner och 

individens kunskap om den osv. Sju personer från sex olika länder, i olika åldrar, med 

olika lång bostadskarriär i Sverige, boende i olika områden med olika typer av hushåll 

har en bredd av erfarenheter som inte direkt kan generaliseras till den större gruppen före 

detta asylsökande i Sverige. Trots detta finns gemensamma nämnare och erfarenheter som 

kan ge indikationer på olika fenomen och tendenser. 

5.1. Faktorer för flyttar  
Inom den kvantitativa forskningen på invandrades flyttningsmönster beskrivs den första 

tiden efter ankomsten till Sverige som en etableringsfas med omfattande omflyttningar 

intern och intra-urbant (Andersson, 2000c). För den här studiens intervjupersoner har 

antalet flyttar också varit omfattande under de första fem åren i landet med i genomsnitt 

en flytt per år jämfört med 0,1 flyttar per år för de som inte invandrat (SCB, 2008). Den 

största anledningen till det stora antalet flyttar var de strukturella faktorer som påverkade 

boendesituationen under asylprocessen. Det vill säga politiska regler och 

implementeringen av dessa i myndigheter och kommuner som arbetar med mottagandet. 

För de som bott i anläggningsboende (ABO) under Hela Sverige strategin fanns få egna 

valmöjligheter och för de som valt att söka eget boende har det aktuella läget på 

bostadsmarknaden och kunskapen om hur den fungerar varit avgörande för flytt mönstret 

under asylprocessen. Att kommuner tolkar ansvaret för kvotflyktingars etablering olika 

och vad det har för följder är ett uppslag för en helt egen studie. 

Statistiken visar att de som sökt och fått asyl bor koncentrerat till flerfamiljsbostadshus i 

områden med låg andel höginkomsttagare i de tre storstadsområdena (SCB, 2008). Som 

förklaring till detta mönster har etniska enklaver (Edin, et al., 2000), släktband (SCB, 

2008) ekonomiska faktorer och diskriminering på bostadsmarknaden (Bråmå, 2006) mm. 

angetts som möjliga svar. I de fall där det finns släktingar här sedan tidigare har de varit 

en viktig faktor för val av det första egna boendet efter uppehållstillståndet även för den 

här studiens intervjupersoner. Samtidigt har även anknytning i form av vänner i det 

svenska föreningslivet ibland vägt tyngre än släktbanden. Däremot finns det inget stöd 

för etniska enklaver som en faktor eller vikten av att leva nära tidigare landsmän. Endast 

en person har överhuvudtaget nämnt vikten av att behålla och underhålla den ursprungliga 

kulturen. Wernsjö (2015) poängterar att relationer till landsmän inte ska överbetonas som 

faktor för hemskapande utan att de snarare kan vara en effekt av de strukturella 

boendeförhållandena som råder under asylprocessen. Familj och att väl känna området 
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man bor i var viktigare för hemkänslan, menade hon. Även om släktband och annan 

anknytning varit en faktor i valet av första egna boendet i den här studien, var valet av 

område mycket begränsat av de strukturella faktorerna ovan. I början av 2000-talet sågs 

släkten som en möjlig hjälp att hitta bostad (SCB, 2008). Nu med en mer påtaglig 

bostadsbrist i landet menar Boverket (2015) att det att vara inneboende hos släktingar 

alltför ofta är den enda möjligheten att få en bostad för asylsökande. Det stärker ytterligare 

resonemanget ovan att strukturer som bostadsmarknaden är den starkaste faktorn i 

etableringsfasen.   

5.2. Livsloppshändelsers påverkan 
Liksom forskningen om lokala flyttningsmönster visat hur individer och hushållens flyttar 

till största delen orsakats av händelser kopplade till livsloppet (Rossi, 1955; Boyle, et al., 

1998) har resultaten visat att efter den första etableringsfasen domineras flyttbesluten för 

även de före detta asylsökande av dessa faktorer. I den här studien har ny partner, 

skilsmässa, möjligheten till arbete för en själv eller partner, faktorer kopplade till barnen, 

att de flyttar in, föds eller flyttar ut och för de yngsta i undersökningen att själva flytta 

hemifrån varit de livsloppsfaktorer som varit vanligast. Dessutom liknade frekvensen för 

flyttillfällena mer övriga gruppers. I det fall frekvensen var högre berodde det på 

ofrivilliga flyttar.  

Boyle et al. (1998) menar att om man studerar livsloppet för en viss grupp så söks mönster 

för vilka övergångar som är typiska för gruppen och vilka av dessa som i så fall är av 

karaktären att de förändrar sättet att leva för de som ingår i gruppen, så kallade 

livsövergångar. Här undersöks själva flyttarna i Sveriges roll för de som sökt asyl. För de 

alla finns det flyttar som betytt mer än andra flyttar. Det är oftast det första egna boendet 

efter uppehållstillståndet, eller det första boendet efter en slags frigörelse från familjen, 

partnern eller själva asylprocessen. 

5.3. Asylprocessens och det första egna boendets roll  
I diskursen om asylsökande och före detta asylsökande och boende står ofta segregation 

i fokus, hur etnisk segregation sammanfaller med socio-ekonomiskt utsatta områden i 

storstäderna Stockholm, Malmö eller Göteborg (Andersson & Bråmå, 2004; Biterman & 

Franzén, 2007). I den här studien har majoriteten inte någon som helst koppling till den 

typen av område. En person har bott växelvis i flera utsatta områden och ytterligare en 

annan fick sitt allra första förstahandskontrakt via bostadsförmedlingen i ett utsatt område 

för att senare byta till ett mer attraktivt område. De flesta bor visserligen i flerfamiljshus 

i lägenheter, men områdena är attraktiva med en hög andel höginkomsttagare och en 

majoritet av inrikes födda invånare.  

Fejiten och Mulder (2005) menar att erfarenheter av tidigare utbildning, arbetsmarknad 

och boenden samt tajmingen för dessa under livsloppet avgör graden av ökad kvalité i 

boenden under bostadskarriären. Därför är det intressant att asylsökande enligt 

segregationslitteraturen (Bråmå, 2006) har en mindre tendens än inrikes födda att göra 

bostadskarriär till mer attraktiva områden. Utrikesföddas bostadskarriärer tenderar istället 

att ske inom samma eller liknande områden. Den här studien visat att även de före detta 

asylsökande personer som bor i mer attraktiva områden varit benägna att stanna i samma 
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område eller flytta till samma typ av område som deras första egna boende i Sverige. 

Resultaten visar alltså ett stöd för den forskning som menar att personer som fått asyl 

tenderar att stanna eller att flytta till ett liknande område, även om det i det här fallet gäller 

mer blandade och mer attraktiva områden. Då migrationsbenägenheten som tidigare 

nämnts kan sägas vara beroende av individens historia, sociala nätverk och 

platsförankring (Andersson, 2000c) finns här en indikation på en gemensam nämnare.  

Enligt Poppe (2013) spelar den individuella socio-ekonomiska bakgrunden roll för de val 

av boenden som görs senare. Att ha levt länge på flykt eller i flyktingläger ger erfarenheter 

som kan ge helt olika boendemönster och krav på tillvaron än för den som flytt snabbt 

från ett ordnat förhållande. Majoriteten av de intervjuade har berättat att de levde bra 

medelklassliv innan de kom hit. De hade jobb/utbildning, bra ekonomi, familj, socialt 

nätverk, bra boende och goda förutsättningar till ett gott liv. Det skulle även kunna vara 

en orsak till att just de här intervjuade personerna bor i en attraktivare typ av område än 

majoriteten av de som fått asyl i landet. Mönstret av att stanna och inte flytta mot än mer 

attraktiva områden eller attraktivare bostäder inom området talar emot det. 

Troligare är att erfarenheten av flykten och den osäkerhet som asylprocessen och 

etableringsfasens alla flyttar utgjort, skulle kunna vara en orsak till att när 

intervjupersonerna fått uppehållstillstånd och en ökad trygghet, blir det första egna 

boendet extra viktigt. Trygghet och säkerhet är enligt Sirriyeh (2010) nyckelord för 

hemskapande för de asylsökande kvinnor som ingår i hennes studie. Kanske gör den nya 

starten att platsen och platskänslan blir viktig och delvis identitetsskapande (Massey, 

1994). Den identiteten är något som bidrar eventuellt till framtida beslut och reproducerar 

de för asylsökande typiska flyttningsmönster som ”stannare”. I så fall skulle det kunna 

indikera att den första ingången på bostadsmarknaden för asylsökande är avgörande för 

framtida flyttbeslut och boendeutvecklingen i landet över tid. Om asylsökande stannar i 

samma typ av område i högre grad än andra krävs en bostadsmarknad som gör det möjligt 

att komma in i de attraktivare områdena från början om samhället vill undvika 

segregering. En bostadspolitik som inte exkluderar de som inte har språket, jobben och 

ekonomin från början.  



29 

 

6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka före detta asylsökandes flyttningsmönster, få en ökad 

förståelse för dessa individers flyttbeslut och att bidra med kunskap till det forskningsfält 

som studerar migrationseffekter på lokal nivå.  

Under de första fem åren som innefattar asylprocessen och en första etableringsfas 

dominerade de strukturella faktorerna för flyttarna för de medverkande i studien. 

Bostadsmarknaden, politiska beslut för mottagande och myndigheternas och 

kommunernas tolkningar och implementeringar av dessa beslut är avgörande för var 

intervjupersonerna har kunnat bo under asylprocessen. I enstaka fall har närheten till 

släktingar varit en faktor. För det första boendet efter uppehållstillståndet har samhälleliga 

strukturer mer samverkat med önskemål om närhet till släkt, familj och värderingar som 

trygghet för barnen eller fördelar med storstaden. Efter etableringsfasen tog 

livsloppshändelser över som den mest dominerande faktorn för flyttar. 

Mina resultat stöder den teoribildning som menar att Hela Sverige strategins spridning ut 

i kommunerna endast fick en fördröjd effekt av flyttar till storstadsområden (Andersson, 

et al., 2010). För urvalet stämmer boendet i flerfamiljsbostadshus väl överens med 

statistiken (SCB, 2008), men de bor till skillnad från majoriteten av de asylsökande i 

områden med hög andel höginkomsttagare. Vid en analys av hur tidigare flyttar påverkat 

senare flyttar finns det stöd för den forskning som pekar på att asylsökande i högre grad 

stannar eller flyttar till liknande områden, till skillnad från de som inte invandrat som 

tenderar att göra bostadskarriärer mot mer attraktiva områden. Det finns dock inget stöd 

för etniska enklaver som förklaring till deras flyttningsmönster. Anknytning till släkt har 

varit en faktor, men närhet till landsmän har inte nämnts överhuvudtaget.  

Resultaten visar att den första ingången på bostadsmarknaden för de intervjuade, vad 

gäller typ av område, verkar vara viktig för deras framtida val av boende. Om asylsökande 

vid sitt första egna boende, under asylprocessen eller efter permanent uppehållstillstånd, 

landar i ett attraktivt eller blandat område så indikerar studien en större chans att de blir 

kvar där eller flyttar till liknande områden.  

Studien går dock inte att generalisera till hela gruppen asylsökande utan ska ses som ett 

bidrag till forskningen och som ett uppslag för vidare studier på större skala. 

Asylsökandes eventuella benägenhet att stanna eller flytta till liknande område som det 

första egna boendeområde oavsett grad av attraktivitet eller utsatthet behöver undersökas. 

Den kunskapen kan ha stor betydelse för framtida policyskapande kring mottagande, för 

att t.ex. motverka en boendeutveckling med etnisk segregering. Om det är så att 

asylsökande i högre grad stannar än andra behövs en bostadspolitik som gör det lättare 

för asylsökande att hitta sitt första boende i mer blandade områden från början.  

Livsberättelse som metod passade bra i denna explorativa ansats, men för framtida studier 

föreslås mer riktade semi-strukturerade intervjuer inspirerade av bl.a. Coulter och Scotts 

(2015) idéer om vilka önskemål om flyttar som blir verkliga flyttar och teorier om 

relationen mellan plats, identitet och rörlighet (Massey, 1994).  



30 

 

Referenser 
Abramsson, M., 2003. Housing careers in a changing welfare state. Umeå: diss. 

(sammanfattning) Univ. 

Abramsson, M., Borgegård, L.-E. & Fransson, U., 2002. Housing careers: Immigrants 

in local swedish housing markets. Housing Studies, 17(3), ss. 445-464. 

Andersson, R., 2000a. Rörligheten i de utsatta bostadsområdena. i: Integrationsverket, 

Hemort Sverige. Norrköping: Integrationsverket, ss. 197-225. 

Andersson, R., 2000b. Segregerande urbanisering? Geografisk rörlighet i Sveriges 

storstadsregioner. i: Integrationsverket, Hemort Sverige. Norrtälje: 

Integrationsverket, ss. 149-182. 

Andersson, R., 2000c. Varför flyttar man?. i: Integrationsverket, Hemort Sverige. 

Norrköping: Integrationsverket, ss. 50-65. 

Andersson, R., 2013. Reproducing and reshaping ethnic residential segregation in 

Stockholm: the role of selective migration moves. Geografska Annaler: Series B, 

Human Geography, 95(2), ss. 163-187. 

Andersson, R. & Bråmå, Å., 2004. Selective migration in Swedish distresseed 

neighbourhoods: Can area-based urban policies counteract segregation processes? 

Housing Studies, 19(4), ss. 517-539. 

Andersson, R., Bråmå, Å. & Holmqvist, E., 2010. Counteracting segregation: Swedish 

policies and experinces. Housing Studies, 25(2), ss. 237-256. 

Atkinson, R., 1998. The life story interview. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Bailey, A. J., 2009. Population geography: lifecourse matters. Progress in Human 

Geography, 33(3), ss. 407-418. 

Biterman, D. & Franzén, E., 2007. Residential segregation (Chapter 6). International 

Journal of Social Welfare, Volym 16, ss. 127-162. 

Boverket, 2015. Boendesituationen för nyanlända, Karlskrona: Boverket. 

Boyle, P., Halfacree, K. & Robinson, V., 1998. Exploring contemporary migration. 

Harlow: Addison Wesley Longman. 

Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:5 rev. Malmö: Liber. 

Bråmå, Å., 2006. "White flight"? The production and reproduction of immigrant 

concentration areas in Swedish cities, 1990-2000. Urban Studies, 43(7), ss. 1127-

1146. 

Cederberg, M., 2014. Public discourses and migrant stories of integration and 

inequality: Language and power in biographical narratives. Sociology, 48(1), ss. 

133-149. 



31 

 

Coulter, R. & Scott, J., 2015. What motivates residential mobility? Re-examining self-

reported reasons for desiring and making reidential moves. Poulation, Space and 

Place, 21(4), ss. 354-371. 

Dyck, I. & Kearns, R. A., 2006. Structuration theory: Agency, structure and everyday 

life. i: S. Aitken & G. Valentine, red. Approaches to human geography. London: 

Sage, ss. 86-97. 

Edin, P.-A., Fredriksson, P. & Åslund, O., 2000. Ethnic enclaves and the economic 

success of immigrants - evidence from a natural experiment, Working paper, 

IFAU - Institute for Labour Market Policy Evauation. No. 2000:9 

Ehn, S., 2000. Flyktingars möte med Sverige, en studie av flyktingskapets erfarenheter. 

Stockholm: Centrum för invandrarforskning (CEIFO). 

Elder Jr, G. H., Kirkpatrick Johnson, M. & Crosnoe, R., 2003. The emergence and 

development of life course theory. i: J. T. Mortimer & M. J. Shanahan, red. 

Handbook of the life course. New York: Kluwer Academic Publishers, ss. 3-19. 

Feijten, P. & Mulder, C. H., 2005. Life-course experience and housing quality. Housing 

Studies, 20(4), ss. 571-587. 

Findley, A., McCollum, D., Coulter, R. & Gayle, V., 2015. New mobilities across the 

life course: A framework for analysing demographically linked drivers of 

migration. Population, Space and Place, 21(4), ss. 390-402. 

Giddens, A., 1984. The constitution of society. Cambridge: Polity. 

Halfacree, K. & Boyle, P., 1993. the challenge facing migration research: the case for a 

biographical approach. Progress in Human Geography, 17(3), ss. 338-348. 

Hedberg, C., 2009. Entrance, exit and exclusion: Labour market flows of foreign-born 

adults in swedish 'divided cities'. Urban Studies, 46(11), ss. 2423-2446. 

Hedman, L. & van Ham, M., 2012. Understanding neighbourhood effects: Selection 

bias and residential mobility. i: M. van Ham, red. Neighbourhood effects 

research: New perspectives. Dordrecht: Springer, ss. 79-99. 

Holgersson, H., 2011. Icke-medborgarskapets urbana geografi. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Integrationsverket, 2000. Storstad eller småstad – hur väljer man? Djupintervjuer med 

nyanlända fl yktingar om deras val av bosättningsort. Integrationsverkets 

rapportserie 2000:11, Norrköping: Integrationsverket. 

Knox, P. & Pinch, S., 2010. Urban social geography: an introduction. 6:e uppl. 

Harlow: Prentice Hall. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e [rev] uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 



32 

 

Macpherson, R. A. & Strömgren, M., 2013. Spatial assimilation an native partnership: 

Evidence of iranian and iraqi immigrant mobility from segregated areas in 

Stockholm , Sweden. Population, Space and Place, 19(3), ss. 311-328. 

Magnusson Turner, L. & Hedman, L., 2014. Linking integration and housing career: A 

longitudinal analysis of immigrant groups in Sweden. Housing Studies, 29(2), ss. 

270-290. 

Massey, D., 1994. Space, place and gender. Oxford: Polity Press. 

Pacione, M., 2009. Urban geography: a global perspective. 3:e uppl. London: 

Routledge. 

Poppe, W., 2013. Patterns and meanings of housing: Residential mobility and 

homeownership among former refugees. Urban Geography, 34(2), ss. 218-241. 

Rose, D. & Ray, B., 2001. The housing situation of refugees in Montréal three years 

after arrival: The case of asylum seekers who obtained permanent residence. 

Journal of International Migration and Integration, 2(4), ss. 493-529. 

Rossi, P. H., 1955. Why families move: A study in the social psychology of urban 

residetial mobility. Glencoe IL: Free Press. 

SCB, 2008. Demografiska rapporter 2008:4, Invandrares flyttmönster, Stockholm: 

SCB. 

SFS 2005:716. Utlänningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet L7. 

Sirriyeh, A., 2010. Home journeys: Im/mobilities in young refugee and asylum-seeking 

women's negotiations of home. Childhood, 17(2), ss. 213-227. 

Skovgard Nielsen, R., Holmqvist, E., Dhalmann, H. & Soholt, S., 2015. The interaction 

of local context and cultural background: Somalis' perceeived possibilities in 

nordic capitals' housing markets. Housing Studies, 30(3), ss. 433-452. 

UNHCR, 2015. World at war, UNHCR Global trends Forced Displacement in 2014, 

Geneve: UNHCR. 

Wernesjö, U., 2015. Landing in a rural village: Home and belonging from the 

perspectives of unaccompanied young refugees. Identities, 22(4), ss. 451-467. 

Vestin, S., 2006. Flyktingfällan. Stockholm: Ordfront. 

Zorlu, A. & Mulder, C. H., 2008. Initial and subsequent location choices of immigrants 

to the Netherlands. Regional Studies, 42(2), ss. 245-264. 

 

  



33 

 

Elektroniska källor: 

Migrationsverket, 2015. Asylregler. 16 juni. URL: 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Asylregler.html [15-12-22] 

SCB, enheten för befolkningsstatistik, 2014. Inrikes flyttning 2013. Var åttonde person 

flyttade 2013. Nr 2014:65, 20 september. URL: http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Artiklar/Var-attonde-person-flyttade-under-2013/ [15-12-22] 

TT, 2015. Nya asylbränder – polisen utreder 40-tal incidenter. Svenska Dagbladet 20 

december. URL: http://www.svd.se/over-40-asylboenden-har-brunnit. [16-01-09] 

 

 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Var-attonde-person-flyttade-under-2013/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Var-attonde-person-flyttade-under-2013/
http://www.svd.se/over-40-asylboenden-har-brunnit


   

 

i 

 

Bilaga 1 

Presentation av intervjupersonerna 

I den tryckta versionen utgår denna bilaga av etiska skäl. Jag vill dock här varmt tacka de 

fantastiska deltagarna som ingick i studien. Det var en stor upplevelse att få ta del av era 

berättelser, som alla förtjänar att berättas i text i sin helhet och läsas av många. Våra möten 

har gjort mig rikare som person och de har blivit viktiga i min egen berättelse.  

Tack! 

 



   

 

iii 

 

Bilaga 2 

 



   

 

iv 

 

Intervjuguide 

Kan du berätta lite för mig om ditt liv och viktiga händelser som påverkat dig? 

 

Tidigare boenden sen ankomst till Sverige 

Kan du beskriva hur du har bott sen du kom till Sverige?  

Boendeform, storlek, stad/landsbygd, centralt/förort, hushåll 

 

Kan du beskriva hur det gick till när du fick ditt första egna boende i Sverige? 

Vad betydde det med ett första eget boende i Sverige för dig? 

 

Kan du förklara varför du har flyttat från/till respektive plats?  

faktorer, livshändelser, grannskap, Innan PUT, Efter PUT? 

 

Bostaden nu 

Kan du beskriva boendet du har nu? 

Boendeform, storlek, stad/landsbygd, centralt/förort, hushåll, 

 

Hur hittade du det här boendet? 

Fick du hjälp, av vem? 

 

Vad betyder det för dig att bo här? 

Var det något du inte tänkte på när du flyttade hit? 

 

Kan du beskriva vad som får dig att stanna här? 

 

Vad skulle kunna få dig att flytta från din bostad? 

 

 



   

 

v 

 

 

Bostadsområdet nu  

Be respondenten rita upp sitt bostadsområde på en karta. 

 

Kan du beskriva ditt bostadsområde? 

(Fint/fult, bra/dålig service, affärer, transporter, säkerhet) 

 

Kan du beskriva dina grannar i området? 

(Blandat/segregerat, snälla/dumma, är de boende i området lika dig eller är du 

annorlunda) 

 

Vilken kontakt har du med grannar i området? 

 

Hur känns det att bo här i…? 

Hur nöjd är du med området? Har du själv valt boendeområdet? 

 

Om du bara får välja en enda anledning till att du flyttade just hit, vad skulle det vara?  

 

Vad tror du att människor som inte bor här tänker om ditt bostadsområde? 

På en karta över ex Stockholm peka ut mest och minst populära bostadsområdena. Hur 

känns det? 

 

Kan du beskriva vad som får dig att stanna här? 

 

Vad skulle kunna få dig att flytta härifrån? 

 

Asylprocessen och före 

Vilken typ av boende hade du innan du kom till Sverige? 

Boendeform, storlek, stad/landsbygd, centralt/förort, hushåll 



   

 

vi 

 

 

Hur tror du att tiden i Sverige innan PUT har påverkat hur du har flyttat efter PUT? 

Framtiden 

Hur skulle du vilja bo i framtiden?  

 

Vad skulle vara ett perfekt boende för dig? 

 

Finns det något du vill tillägga om din bostad eller ditt bostadsområde? 

 

 

 

Demografisk bakgrund, checka av på slutet om inte redan framkommit! 

Kön ___________      Ålder __________     Ankomst till Sverige år __________ 

Hemland innan Sverige ____________ 

Utbildningsnivå _____________________    

Sysselsättning ________________________ 

Inkomst _____________ 

Boendeform: hyresrätt/bostadsrätt, låghus/höghus, flerfamiljshus/enfamiljshus 

Namn på bostadsområde. ______________________ 

Hur länge har du bott i bostadsområdet? _________________ 

Familj/hushåll _________________________________________________________ 


	Grundnivå mall
	tomsida
	Mall_förord_xjobb_sv_150101
	tomsida
	Migrationserfarenheter_slutmanus_uppdaterad

