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i ABSTRACT 
 
There is a big housing shortage in many municipalities in Sweden. It has 
become more visible in relation to an increased reception of migrants. A 
residential is a social right in Sweden and therefore it is important to 
solve this situation. But how are the municipalities going to do it? 
 
The aim of this thesis is to examine how the public municipality sector of 
Umeå, Skellefteå, Piteå and Luleå are planning for new arrivals to enter 
the housing markets. The study is about to identify how the public sector 
of the municipalities strategic and concrete are working and if there is 
any differences between the municipalities.  
 
The Swedish housing policy is affected from different laws and path 
dependence. The 1th of mars 2016 a new law was implemented. It is 
named “bosättningslagen” and determines how many new arrivals each 
municipality in Sweden is about receive each year. Because of the 
complex housing stock, few municipalities were able to receive new 
arrivals earlier. But now the municipalities have to solve the shortage of 
housing to be able to settle the assigned number.  
 
To be able to answer the aim, semi structured interviews with workers at 
each municipality are made with the purpose to get a deeper 
understanding about the topic and how they work with the question. The 
result shows that there is an increased need for collaboration within the 
public sector and also with actors from outside to come up with short- 
and long term solutions for the current housing shortage in context to the 
receiving of new arrivals.  
 
 
Keywords: new arrivals, Swedish housing policy, public municipality 
sector planning, housing shortage  
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ii REFERAT 
 
En bostadsbrist återfinns i många av Sveriges kommuner. Det har blivit 
mer synligt i och med det ökade antalet immigranter. En bostad är en 
social rättighet i Sverige och det är därför viktigt att lösa den rådande 
situationen. Men hur ska kommunerna lösa det?  
 
Syftet med studien är att undersöka hur Umeå, Skellefteå, Piteå och 
Luleå kommun arbetar och planerar kring underlättandet av anvisade 
nyanländas inträde på bostadsmarknaden. Studien ska ta reda på hur 
kommunerna strategiskt och konkret arbetar och om det finns några 
skillnader eller likheter kring deras arbete.  
 
Bostadsförsörjningen påverkas av olika lagar och stigberoendet. Den 1 
mars 2016 infördes “bosättningslagen” som bestämmer att varje 
kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända varje år. Tidigare var det 
många kommuner som inte kunde ta emot nyanlända på grund av att det 
lediga bostadsbeståndet var lågt. I och med den här lagen är 
kommunerna nu skyldiga att ta emot det anvisade talet och kunna 
bosätta dessa personer.  
 
För att kunna besvara syfte och frågeställningen utförs 
semistrukturerade intervjuer med lämpliga tjänstepersoner på varje 
kommun. Detta för att kunna generera djupare kunskap kring ämnet. 
Resultatet visar att det behövs ett ökat förvaltningsövergripande 
samarbete inom kommunen, men också ett privat-offentligt samarbete 
för att ta fram kort- och långsiktiga lösningar för att kunna ta emot 
anvisade nyanlända trots den rådande bostadsbristen.  
 
 
Nyckelord: nyanlända, svensk bostadspolitik, kommunal planering, 
bostadsbrist   
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1 INLEDNING  
 
Bostadsbrist råder i många av Sveriges kommuner och är ett nationellt 
problem, men också ett kommunalt och lokalt problem i ett snävare 
perspektiv. Det uppmärksammas i media och är därför också ett aktuellt 
och känt samhällsproblem. Bristen har gjort sig extra påtaglig i och med 
det ökade mottagandet av migranter (Wendick, 2016). Finns det en 
bostadsmarknad för alla och hur klarar sig nyanlända på marknaden? 
Sverige har en universell inriktning gällande bostadsförsörjningen. Det 
innebär att alla individer ska kunna verka på samma marknad och att 
den då måste vara uppbyggd efter alla individers förutsättningar 
(Bengtsson, 2001b). På grund av dels ökade hyressättningar och 
bostadsbrist skulle det kunna ifrågasättas om den universella 
inriktningen fungerar eller om bostadspolitiken är på väg mot en selektiv 
inriktning, där resurssvaga grupper får hjälp utanför själva 
bostadsmarknaden, utan att det egentligen är meningen. Detta 
diskuterar bland annat forskarna Holmqvist och Magnusson Turner 
(2013). 
 
Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och 
den fysiska planeringen vilket fastställs i bostadsförsörjningslagen (SFS 
2000: 1383). De ska skapa balans mellan efterfrågan och utbud och se till 
att vissa grupper inte stängs ute från bostadsmarknaden.  Målet med 
bostadsförsörjningen är att alla individer ska ha tillgång till goda 
bostäder. Länsstyrelsen har i sin tur i uppgift att stödja och ge underlag 
till kommunerna för planeringen av bostadsförsörjningen (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2016a).  
 
Regeringen införde den 1 mars 2016 en ny lag, bosättningslagen, som 
säger att alla kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända 
per år, genom anvisning till kommunen (SFS 2016:38). Kommunernas 
roll och skyldighet genom lagen är att kunna erbjuda permanenta 
bostäder, men också skola, vård och omsorg (Regeringen, 2016a).  
 
Många grupper i samhället påverkas av bostadsbristen och inte minst de 
resurssvaga grupperna. En av dessa grupper kan vara nyanlända 
personer som är anvisade till en kommun. Denna grupp kan vara utsatt 
på grund av bristande kunskap om bostadssystem, ekonomiska 
förutsättningar och en social exkludering i samhället. Bostadsförsörjning 
för nyanlända är intressant att studera i relation till bostadsbristen och 
den bostadspolitik som idag förs i Sverige. För att dessa personer ska få 
tillgång till ett tryggt hem i Sverige är det viktigt att mottagandet 
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planeras och hanteras på ett bra sätt. Många kommuner diskuterar 
vikten av en bra integrering och ett samhälle med mångfald, så 
bostadsplaneringen är därför en stor utmaning för kommunerna idag.   

De valda kommunerna för studien är Umeå och Skellefteå i 
Västerbottens län samt Piteå och Luleå i Norrbottens län. Dessa 
kommuners arbete kan utgöra en grundläggande förståelse kring hur 
kommuners planering kring bostadsförsörjning för nyanlända ser ut. De 
är de fyra kommuner som har de största städerna i länen, och de som 
förväntas ta emot flest nyanlända år 2016 (SFS 2016:40). Vidare går det 
att finna likheter i demografiska aspekter och tillgång på utbildning och 
arbete. Det kan därför vara möjligt att undersöka och jämföra dessa 
kommuner med varandra.  

Kommunerna står inför en komplex planering kring bostadsförsörjning i 
samband med den ökade invandringen och den rådande bostadsbristen.  

1.2 Bakgrund och lagstiftning  

För att få en genomgång av kommuners handlingsutrymme och ansvar 
gällande bostadsförsörjning kommer relevant lagstiftning beskrivas. 
Dessutom beskrivs begrepp som är bra att ha i åtanke under läsningens 
gång.  
 
Kommunernas handlingsutrymme rörande bostadsförsörjning innefattas 
av lagar, direktiv, förordningar och riktlinjer. Dels från EU-nivå och den 
nationella, statliga nivån. Kommunernas verktyg för god planering av 
bostadsförsörjningen är dels riktlinjer, översiktsplaner och detaljplaner. 
Dels de allmännyttiga bostadsbolagen, kommunala hyresgarantier och 
markpolitik. Samverkan i kommunerna kring frågan ser olika ut då det 
finns olika förutsättningar.   

1.3.1 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000: 1383) 
fastställer att kommuner måste anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Kommunerna ska planera så att alla personer i kommunen får leva i goda 
bostäder. Genom utredning av efterfrågan på bostäder, demografisk 
utveckling och behov för vissa grupper i samhället ska kommunen ange 
mål för bostadsbyggande och insatser för att uppnå målen. Vidare ska 
riktlinjerna vara aktuella och förklara hur de tagit hänsyn till de 
regionala och nationella målen för bostadsbyggandet.  
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1.3.2 Plan- och bygglagen 
 
Plan- och bygglagen bestämmer om planläggningen av mark, vatten och 
byggande. Den beskriver att den ska ” … med hänsyn till den enskilda 
individens frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden … ” (SFS 2010:900 1§). Det innebär att en 
social bostadspolitik är relevant att bedriva så att alla människors 
rättigheter respekteras, till exempel välfärd, trygghet och frihet (Nyström 
och Tonell, 2013).  
 
Kommunerna har planmonopol vilket innebär att det är de som antar 
planer för användning av mark och vatten och därmed också byggande. 
Men det är inte de som sedan bygger bostäderna, utan det är de olika 
aktörerna som finns på marknaden. Bostadsbyggandet och utveckling av 
bostadsbeståndet är också ett allmänt intresse i plan- och bygglagen. 
Planprocessen för att upprätta detaljplaner för exempelvis 
bostadsbyggande har ett känt rykte om att ha en tröghet. En planprocess 
kan ta upp till flera år om till exempel överklaganden förekommer 
(Kalbro och Lindgren, 2015). 1 januari 2016 reviderades plan- och 
bygglagen med hopp om att plan- och bygglovsprocessen ska bli mer 
effektiv och inte vara lika tidskrävande. Förhoppningsvis kan byggande 
av bostäder göras snabbare (SFS 2015:668).  

1.3.3 Socialtjänstlagen 
 
Socialtjänstlagen innefattas i bostadsfrågan genom att socialnämnden 
ska vara medveten om vilka levnadsförhållanden som finns i kommunen 
och bidra till goda miljöer genom att samverka i samhällsplaneringen 
med andra viktiga aktörer (SFS 2001:453). 
 

”Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka 
att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och 

goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper 
som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska 

i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, 
bostad och utbildning” (SFS 2015:982 § 2). 

1.3.4 Nya utgångspunkter för kommunerna  

Sveriges kommuner fick från den 1 mars 2016 nya utgångpunkter för 
hanteringen och planeringen av mottagandet och bosättningen av 
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen, 
bosättningslagen, säger att varje kommun ska ta emot ett visst antal 
nyanlända, personer över 18 år, i förhållande till vissa förutsättningar. 
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Exempelvis befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, 
ensamkommande barn samt tidigare mottagande av nyanlända (SFS 
2016:38). Det är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt 
Länsstyrelsen som i samråd med kommunerna ska fördela kommuntalet 
för ett kalenderår (Migrationsverket, 2016). 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer inrikta sig på de anvisade nyanlända till en kommun. 
Begreppet nyanländ innebär att en person fått uppehållstillstånd. Tiden 
som en person anses vara nyanländ är två till tre år, om personen 
inkluderas till etableringsinsatser enligt lag (Migrationsverket, 2014). 
Anvisad nyanländ betyder att en person som fått uppehållstillstånd blir 
anvisad till en kommun i Sverige, för en etablering i samhällslivet. 
Bosättningslagen tillkom 1 mars 2016 och innebär att varje kommun har 
skyldighet att ta emot ett anvisat tal nyanlända (SFS: 2016:38).  
 
Grupper som ensamkommande barn, egenbosatta i en kommun och 
familjeåterföreningar kommer inte behandlas i studien. Det finns en 
medvetenhet om exkludering av grupper, men på grund av 
komplexiteten kring detta ämne och med avstamp från den nya 
bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016, har en avgränsning 
gjorts. Även om det görs en avgränsning så skulle denna studie kunna 
vara en slags katalysator och få ökad förståelse, i ett större perspektiv, för 
andra resurssvaga grupper att kunna träda in på bostadsmarknaden. Så 
som studenter och de grupper som nämns tidigare i stycket.   

1.4 Begreppen allmännyttiga bostadsföretag och privata 
bostadsföretag 

Allmännyttiga bostadsföretag är kommunalt ägda företag. Det är 
antingen ett bolag, en stiftelse eller en ekonomisk förening 
(Nationalencyklopedin [NE], 2016). Uppgiften och målet med Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag är att tillgodose och vara tillgänglig för hela 
landets population, utan ekonomisk, etisk eller social uteslutning från 
bostadsmarknaden. De ska tillhandahålla hållbara och prisvärda 
bostäder. Cirka hälften av alla hyreslägenheter i landet drivs av en 
kommunal allmännytta alternativt att allmännyttigt bolag (Sabo, 2016).  
 
I varje kommun verkar flera olika privata fastighetsbolag. De har på 
senare år tagit större och större plats i bostadsbyggandet i Sveriges 
kommuner, och köpt upp en del av allmännyttans bestånd. De verkar 
utifrån ett vinstdrivande syfte som gör att de kan driva upp 
bostadspriser. Men det ska fortfarande vara på en nivå där invånare har 
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råd att hyra och köpa. De har alltså makt att påverka marknaden (Blomé, 
2012). 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera kommunernas planering 
samt konkreta arbete kring bostadsförsörjningen för anvisade nyanlända.  
Vidare ska den universella inriktningen av bostadspolitiken analyseras 
och hur bostaden som en social rättighet hanteras. Bostadspolitikens 
bestämmelser sägs implementeras på en lokal nivå och därmed ska 
likheter och skillnader undersökas mellan de studerade kommunerna.  
 
Ur detta syfte kan följande frågeställningar härledas: 

 Hur arbetar kommunen strategiskt med att tillgodose 
bostadsbehovet för nyanlända personer som blivit anvisade till 
kommunen?    

 

 Vilka åtgärder och konkreta bostadslösningar används i 
kommunerna för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för 
nyanlända?  

 
 Vad finns det för likheter och skillnader mellan kommunerna i 

planeringen av bostadsförsörjning för nyanlända?  

3 METOD 

3.1 Forskningsmetod 

Ansatsen för studien är kvalitativ. Denna forskningsmetod valdes då 
studien ämnar skapa en djupare förståelse kring ämnet i de fyra 
kommunerna (Denscombe, 2009). Varje år får samtliga kommuner i 
landet svara på en bostadsmarknadsenkät som genomförs på uppdrag av 
Boverket i samarbete med Länsstyrelserna. Den undersökningen skapar 
ett stort underlag inom olika ämnen om bostadsförsörjningen, 
exempelvis kommunens övergripande bostadsmarknadsläge, ungdomars 
bostadsbehov, den äldre befolkningens behov samt nyanländas 
(Boverket, 2015b). Men för att generera en djupare vetskap och förståelse 
för specifika fenomen kring ämnet, så som hur kommunerna tillgodoser 
anvisade nyanlända med bostäder samt varför det byggts för lite bostäder 
och skapats en bostadsbrist i kommunerna, lämpar det sig att använda 
intervju som metodalternativ. Genom intervju kan informanterna lämna 
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mer utvecklade svar gentemot exempelvis en enkätundersökning 
(Denscombe, 2009).   
 
Som komplement till primärdatan, intervjuerna, läses också relevanta 
styrdokument och strategier för varje kommun. Exempelvis 
översiktsplaner och kommande bostadsförsörjningsplaner som ännu inte 
antagits av kommunfullmäktige, samt bostadsmarknadsenkäten från år 
2016. Svaren från enkäten av de fyra studerade kommunerna 
sammanfattas för att skapa en överblick av det aktuella läget av 
bostadsförsörjningen i varje kommun. 2016 års svar är inte officiella än, 
men genom kontaktpersonerna på Länsstyrelsen Västerbotten och 
Norrbotten har undersökaren haft möjlighet att ta del av svaren via en xl-
fil.  Dessa svar kommer inte redovisas i denna studie, men genom de 
svaren och annan dokument- samt teoriläsning har relevanta 
intervjufrågor skapats, se bilaga 1, för att kunna besvara syfte och 
frågeställning och gå in djupare på bakomliggande faktorer och planering 
kring ämnet.  

3.2 Urval 

Västerbottens och Norrbottens län består av totalt 29 kommuner. Istället 
för att studera alla kommuner i länen, har en geografisk avgränsning 
gjorts och riktar in studien på fyra stycken. Dels på grund av tidsbristen 
och dels för att vissa kommuner i länet inte anser sig ha bostadsbrist. 
Även om vissa kommuner i länen har en relativt hög andel mottagande i 
förhållande till befolkningsstorleken, så finns det möjlighet att finna en 
bostad för de nyanlända i de kommunerna. Vidare grundar sig valet av 
kommuner på att de har relativt liknande förutsättningar gällande utbud 
och efterfrågan på bostäder, utvecklingsmål och demografiska 
förhållanden.  
 
Att välja två kommuner från Västerbotten och två stycken från 
Norrbotten var också strategiskt då det är dem kommunerna som har 
flest anvisade nyanlända år 2016 (SFS 2016:40). Det var också för att få 
en viss spridning då studien riktar in sig på två län.   
 
Valet av informanter diskuteras fram i samråd med kontaktpersoner på 
Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. 
Informanterna som anses intressanta att intervjua för studien är 
tjänstepersoner på samtliga kommuner. Tjänstepersoner som är insatta i 
ämnet och har en grundläggande kunskap om bostadsförsörjning för 
nyanlända ansågs mest lämpade att kunna besvara intervjufrågorna. Det 
finns en spridning i tjänstepersonernas arbetsområden som gör att det 
finns olika kunskapsnivåer om de olika intervjufrågorna. Arbetsområden 
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med exempelvis en inriktning på integration eller övergripande 
bostadsplanering.   

3.3 Empiriinsamling  

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner 
 

Valet att intervjua tjänstepersoner för denna studie grundar sig i att 
kunna samla in data som kan besvara syfte och frågeställningar. Genom 
att intervjua tjänstepersoner som är specialiserade inom området kan 
information genereras på ett effektivt sätt. Information som inte finns i 
textdokument tillgängliga för allmänheten, kan också alstras (Bogner, 
Littig, Menz, 2009). Eftersom det händer mycket inom ämnet just nu 
kan det också vara bra att få information av någon som är aktiv i arbetet 
på ett eller annat sätt.  
 
Plandokument och strategier från respektive kommun läses för att få en 
överblick av kommunernas planering av bostadsförsörjning för 
nyanlända. Kommunerna kan ha fördjupat sig och skapat enskilda 
dokument och strategier för vissa ämnen och frågor, exempelvis 
integrationsstrategier och bostadsförsörjningsplaner. Gällande detta 
finns det inte mycket underlag att inhämta. Något kapitel eller stycke 
kunde hittas. Bland annat i Skellefteå kommuns bostadsförsörjningsplan, 
som dock inte är antagen av kommunfullmäktige än. Därmed blev det 
ännu tydligare att det finns ett behov av intervjuer. 
 
Intervjuer med tjänstepersoner kräver att intervjuaren har en bra 
bakgrundsförståelse kring ämnet så att en bra dialog skapas under 
intervjutillfället. Därmed har en inläsning på begrepp inom ämnet och 
fakta om varje kommun gjorts. Genom detta kan experten få en 
grundläggande respekt för intervjuaren. Något som är viktigt att ha 
kännedom om som intervjuare är att tjänstepersonen kan ha en vana i att 
bli intervjuad och kan styra svaren i deras önskade riktning. Deras svar 
analyseras därför kritiskt då tjänstepersoner kan ha just inövade svar på 
frågor (Kvale och Brinkman, 2009).  
 
Eftersom det inte är personliga åsikter som ska analyseras i denna studie 
kan intervjuerna kallas för faktaintervjuer (Kvale och Brinkman, 2009). 
Informanterna intervjuas i egenskap av deras position och de har även en 
sorts agenda. Informanterna ska besvara frågorna utifrån ett perspektiv 
som gör att kommunen kan stå för den information som getts ut under 
intervjun. Därmed är det inte av intresse att veta personliga åsikter kring 
ämnet. Formen för intervjuerna är semistrukturerad i syfte att kunna 
skapa en viss dialog med ett utrymme för efterfrågor utefter eventuella 
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svar. Flexibiliteten i intervjun är i fokus för utformningen och ämnena 
måste därför inte komma i den följd som är planerad (Denscombe, 
2009).  
 
Vidare skapas ett djup som andra metoder inte kan skapa. Ett djup 
innebär mer detaljerad data och vissa ämnen kan studeras mer om 
behovet finns. Det går också att vara flexibel som forskare. Eftersom 
ämnet kring invandring är brett och omfattar bland annat utbildning, 
arbete och bostadsfrågor, så är det lätt att informanten startar en dialog i 
en annan riktning. I och med att det var en intervju, gick det att styra 
informanten i den riktning som studien ämnar studera, jämfört med en 
enkätundersökning som kanske inte besvaras i undersökandes närvaro. 
Att intervjuerna utförs ansikte mot ansikte är positivt i den meningen att 
skapa en relation och kunna uppmuntra till utvecklande svar. Det går 
också att uppfatta om frågor är svåra att besvara (Denscombe, 2009).  
 
Samtliga intervjuer utförs i mars och april 2016, vid inplanerade möten 
som pågår i cirka en timme. Intervjuerna utförs på en plats med låg 
ljudnivå för att kunna spela in samtalet med ett inspelningsinstrument 
med godkännande av informanten. Intervjuerna spelas in för att kunna 
transkribera samtalet och vara säker på att inget viktigt utelämnas i 
resultatet (Denscombe, 2009). Vid ett intervjutillfälle valde informanten 
att inte bli inspelad, därmed skrevs svaren istället ned på papper.  

3.4 Bearbetning av empirin med tematisk analysstrategi  

En tematisk analysstrategi innebär att det insamlade materialitet 
analyseras genom att ta ut teman. Det är ett produktivt sätt att 
organisera och analysera data (Cope, 2007), därför anses denna metod 
lämplig för studien.  
 
Analysen genomförs i sex faser. Processen måste inte vara linjär (Braun 
och Clark, 2006) och därför har denna analysprocess inte heller varit det. 
Cope (2007) antyder också att en tematisk analys kan hoppa fram och 
tillbaka mellan olika faser.  I den försa fasen transkriberas texten. Det 
innebär att hela intervjun skrivs ned ordagrant, ibland även pauser. De 
transkriberade texterna läses flera gånger för att få en bra överblick av 
materialet. Vidare i kodningsarbetet, fas två, identifieras viktiga ord och 
meningar i samtliga intervjuer, sådant som är återkommande i samtliga 
intervjuer eller något som är avvikande från andra intervjuer, som ett 
första uttag av koder. I fas tre och längre in i kodningsarbetet letas 
potentiella teman. Koderna placeras därefter under temana. Dessa 
jämförs sedan med de teoretiska utgångspunkter som studien behandlar 
(Cope, 2007). I den fjärde fasen namnges temana med informativa titlar 



 9 

som knyter an till koderna (Braun och Clark, 2006). Den femte fasen 
innebär att några teman tas bort och andra tillkommer för att strukturen 
ska bli enhetlig. Här läses transkriberingarna ytterligare för att försäkra 
att inget relevant har uteslutits. I den sista och sjätte fasen startar själva 
skrivandet av resultatdelen. (Braun och Clark, 2006).  
 
För att få bästa möjliga resultat läses samtliga transkriberade texter 
under flera dagar för att på så vis kunna få nya ögon på materialet. Detta 
görs för att ett vanligt problem som kan uppstå med en tematisk analys 
bland annat är att det kan vara svårt som ensam studerande att finna 
teman som andra personer med andra perspektiv och kunskap skulle 
hitta (Cope, 2007). 
 
De framtagna teman som kommer behandlas i resultatet är 
bostadsmarkandsläget, bristande dokumentunderlag, behovet av ökad 
samverkan och ansvarstagande, geografiska perspektiv samt konkreta 
bostadslösningar och bostadspolitik.   

3.5 Metoddiskussion 

De så kallade intervjuareffekter som kan uppstå, som att informanten 
svarar efter vad intervjuaren har för identitet, exempelvis kön, ålder och 
som studerande, finns också med i åtanke under intervjuerna för denna 
studie. En neutralitet eftersträvas men samtidigt uppmuntrande om att 
informanten ska fortsätta utveckla svaren (Denscombe, 2009). Hur 
reliabel en studie är kan grunda sig i hur kommande studier, vid andra 
tidpunkter och av andra forskare inom ämnet, kan generera samma utfall 
(Kavle och Brinkman, 2009). Det kan exempelvis handla om vad 
informanten svarar beroende på vem som är intervjuare. Intervjueffekter 
kan därför ha påverkan på resultatmaterialet. Genom att ha en empirisk 
förankring till resultatet i studien skapas en validitet (Denscombe, 
2009). 
 
Det går inte göra en generalisering och applicera detta resultat på andra 
kommuner då det är få kommuner som har studerats som därmed 
generat ett relativt litet material. Studien syftar inte till att försöka 
förklara hur det ser ut i alla kommuner. Det är ett komplext ämne som 
har fått en ökad betydelse då invandringen har ökat på senare tid. 
Kommuner har olika förutsättningar vilket gör att bostadsplaneringen 
kan se olika ut.   
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3.5.1 Forskningsetik 
 
Vid studien med medverkande informanter är det varit viktigt att följa 
moraliska grunder och säkerställa etiken. Informanterna ska känna att 
deras integritet, värdighet och rättighet respekteras. Ärlighet och 
öppenhet från undersökarens sida är av relevans och inga falska 
förespelningar får förekomma (Denscombe, 2009).  Samtliga 
informanter för studien får via mail veta vad syftet med studien är och 
även under intervjutillfällena förklarads bakgrund och syfte (Bryman, 
2011).  För att kunna förbereda informanterna så långt som möjligt inför 
intervjun skickas intervjufrågorna via mail. Alla informanter är anonyma 
för att säkerställa deras integritet. Av etiska skäl skickas också det 
sammanfattade resultatet av intervjun till informant för att säkerställa 
att inga missuppfattningar har uppstått och för att de ska kunna 
godkänna och känna att de kan representera det som står i texten.  

3.5.3 Källkritik 
 
Eftersom bosättningslagen nyligen är lagstadgad, har kommunerna inte 
kommit så långt i arbetet än. Det är också ett aktuellt ämne som gör att 
förändringar kan ske medan denna studie skrivs. Detta gör att det finns 
en viss osäkerhet från informanternas sida vid vissa frågeställningar. 
Dessutom hänvisar de vissa frågor vidare till andra personer, vilket 
innebär att det är ett brett ämne som behandlas av flera olika 
förvaltningar inom kommunen och andra instanser, som 
Migrationsverket och allmännyttan. Detta kan påverka studiens utfall 
och validitet då den information som är eftersträvad får ett visst bortfall 
eller osäkerhet. Genom att intervjua fler personer i varje kommun kan en 
bättre validitet och helhetsbild kunnat genereras. 
 
I studier kring bostadspolitiken och den sociala bostadspolitiken används 
ofta benämningen resurssvaga grupper. Anvisade nyanlända har då 
räknats in i den gruppen för den här studien. Resurssvag innefattar inte 
bara ekonomiska svagheter utan det kan också vara bristen på kunskap 
och kontaktnät. 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Historiska händelser och stigberoendet 

Ett beslut som tagits i ett tidigare skede, längre tillbaka i tiden, har en 
stor inverkan och effekt på hur kommande planering och ändringar kan 
ske. Detta kallas för stigberoende och är av relevans för att förstå 
komplexiteten kring ämnet. Bostadspolitiken och systemet sägs påverkas 
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av vad som har skett i historien och utvecklingsmöjligheten kring 
bostadsrelaterade aspekter blir då begränsad. Bostäder är något är 
platsbundna och orörliga, därmed är det också svårt att reducera lokala 
obalanser på marknaden i en snabb takt. De byggda att hålla under en 
lång period. Bostadsbyggande har också höga kostnader och 
byggnationstiden har en tröghet som ofta är svår att reducera (Bengtsson 
och Ruonavaara, 2010; Bengtsson, 2001b).  
 
Bostadsfrågan knyter an till politiken och många områden inom den. 
Bostadspolitiken har inte alltid varit renodlad utan har tillhört olika 
politikområden, vilket har resulterat i att det funnits en del oklarheter 
kring bostadsfrågor och välfärdskriterier. Under det senaste århundradet 
har Sverige gått igenom fyra olika politiska skeden anknutet till 
bostadsförsörjningen. Den tidiga urbaniseringen innebar ett behov av 
bostäder i staden, det utgjorde en fas som kallades för etableringsfasen. 
Den andra fasen benämns konstruktionsfasen och här skulle 
bostadsbristen försvinna genom att bygga ett bestånd som mättade 
efterfrågan. Under förvaltningsfasen bevaras det bestånd som finns och 
under den sista fasen för nedskärning, förflyttas beståndet från staten till 
marknaden (Bengtsson och Ruonavaara, 2010). Johansson (1938) 
argumenterar redan på 1930-talet för att det långsiktiga tidsperspektivet 
är viktigt i frågan om bostadsförsörjning. I och med demografi- och 
befolkningsförändringar måste också bostadsbeståndet förändras för att 
ha en fungerande bostadsmarknad som stimulerar behovet.  
 
Genom Sveriges medverkan i EU måste också landet följa de EU-direktiv 
som finns. EU har tre regelsystem för den inre marknaden för 
medlemsländerna. Lagen (SFS 20o2:102) om allmännyttiga bostadsbolag 
i Sverige förändrades i och med att den inte ansågs enhetlig med EU:s 
direktiv kring allmännyttan. I den lagen stod det att bolagen inte får 
drivas i vinstsyfte (SFS 20o2:102). Problematiken som uppstod var att 
allmännyttan var priviligierad i förhållande till privata aktörer då de inte 
behövde agera affärsmässigt utan kunde gå med förlust och kunde 
exempelvis bygga i mindre attraktiva områden. EU-rätten säger däremot 
att alla företag ska vara lika konkurrenskraftiga och därmed får statsstöd 
bara ges ut till allmännyttiga bostadsföretag om det inte sker en 
snedvridning av konkurrensen. Lagen ändrades då till att ”verksamheten 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer” (SFS 2010:879 2§). Denna 
revidering utgör en stor del i den fortsatta bostadspolitiska utvecklingen i 
Sverige (Kjellström, 2016).  
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4.2 Den svenska bostadspolitiken och bostadsmarknaden 

Bostadspolitikens bestämmelser och förutsättningar i Sverige 
implementeras på en kommunal nivå och därigenom skapas 
förutsättningar att planera utifrån den lokala marknaden (Bengtsson och 
Ruonavaara, 2010). Genom detta anser Bengtsson och Ruonavaara 
(2010) att bostadsproblematiken är lokal. Staten utgör de allmänna 
målen för bostadspolitiken men ansvaret för åtgärder och beslut har allt 
mer lagts på kommunal nivå och därmed blir hantering av bostadsfrågan 
varierande från kommun till kommun (Lindberg och Lindén, 1989).    
 
Att ha tillgång till en bostad är en social rättighet i Sverige, oavsett 
samhällsklass, dock med en skyldighet att på något sätt betala för 
bostaden. Därigenom blir bostadspolitik också en del av välfärdsstaten 
(Bengtsson, 2001b). Lindbom (2001) anser också att bostadsfrågan är en 
del av välfärdspolitiken. Bostaden som en social rättighet diskuteras i 
motsats till att bostaden också är en vara på en marknad. Bengtsson 
(2001a s.53) beskriver det som att ”bostaden betraktas som en 
individuell vara, vilket så långt som möjligt skall fördelas i enlighet med 
de enskilda konsumenternas preferenser”.  
 
Det finns två olika inriktningar gällande bostadspolitiken och rätten till 
en bostad. En universell policy och en selektiv. Sveriges bostadspolitik 
drivs genom en universell policy, som har gällt sedan 1940-talet. Det 
innebär att bostadspolitiken ska baseras på ett bostadsbyggande som 
stödjer alla invånare. Därmed ska inte vissa grupper i samhället 
behandlas annorlunda beroende på förutsättningar eller prioriteringar. 
Det som kännetecknar en universell bostadspolitik är att den har ett brett 
angreppssätt på marknaden och inom politikfältet (Bengtsson, 2001). 
 
Den selektiva policyn innebär då, att istället för att hela 
bostadsmarknaden ska grundas på att alla ska ha samma ingång, att 
staten hjälper hushåll som har sämre förutsättningar än andra hushåll. 
Den riktar in sig på vissa bostadsmarknader och grupper i samhället. 
Dessa grupper kan exempelvis vara immigranter (Bengtsson, 2001b). 
Bengtsson (2001b) menar att den selektiva policyn är mer legitim, 
medan den universella är mer socialt hållbar och solidar. Även om 
bostadspolitiken har en universell inriktning i Sverige, finns det 
tendenser att en selektiv inriktning växer sig större utan ett det 
egentligen är planerat (Rothstein, 1998; Holmqvist och Magnusson 
Turner, 2013).  
 
För att återgå till att bostaden är en social rättighet ser statens 
ingripande olika ut. I en selektiv inriktning innebär det att staten hjälper 
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resurssvaga grupper utanför själva bostadsmarknaden. I en universell 
inriktning ska staten reglera hela bostadsmarknaden så att alla individer, 
även resurssvaga grupper, har möjlighet att delta (Bengtsson, 2001b).   

4.3 Privat – offentlig samverkan 

En samarbetsmodell som har vuxit sig större sedan 1970-talet är privat-
offentlig samverkan. Detta fenomen innebär att de privata aktörerna har 
fått större makt att styra bostadsbyggandet. Det kan antas göras enbart 
av ekonomiska vinstintressen som i sin tur leder till att invånares önskan 
sätts i andra hand (Holmqvist och Magnusson Turner, 2013). De privata 
aktörerna får genom offentlig upphandling utrymme att uppföra 
bebyggelse. Harvey kritiserar denna modell på grund av att invånares 
behov, kanske framförallt resurssvaga hushåll, inte uppfylls (Harvey, 
1989). Holmqvist och Magnusson Turner (2013) beskriver att byggandet 
ofta görs i geografiskt attraktiva lägen för människor med ett starkt 
kapital. Det system som Sverige förut präglades av, där hyresrätter 
dominerade bostadsmarknaden har kommit att förändras till ett ökande 
av ägandeformer av bostäder. Neoliberalismen har påverkat och format 
bostadsmarknaden och har ändrat diskursen för bostadspolitiken i 
Sverige och hyresmarknaden har då fått ta ett steg tillbaka (Forrest och 
Hirayama, 2009). 

4.4 Flyttkedjan 

Flyttkedja är ett begrepp som innebär att en person flyttar från en bostad 
och att någon annan i sin tur flyttar in i den. För att flyttkedjor ska 
uppstå behöver det finnas lediga bostäder på marknaden. Vakanser 
uppstår genom demografiska förändringar eller att det sker förändringar 
på bostadsmarknaden. Relevant för denna studie är hur lediga bostäder 
kan uppstå på den lokala marknaden. Det finns framförallt ett sätt som 
är intressant att ha i åtanke, att en ny bostad produceras. Så länge det 
inte finns några lediga bostäder skapas en tröghet i kedjan (Magnusson 
Turner, 1994).  

4.5 Platsens betydelse och boendesegregation i stadsrummet  

Kulturgeografer diskuterar platsen och rummets dynamik och hur detta 
kan förstås (Gren, Hallin och Molina, 2000). Gren, Hallin och Molina 
(2000) redogör för att en stad kan beskrivas som ett socialt rum som 
innehåller många olika beståndsdelar. Vägar, byggnader och offentliga 
platser så som parker och torg. Det är vi människor som har skapat dessa 
platser som sociala konstruktioner.  
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Eftersom det är människorna som konstruerar rummen är det också 
viktigt att det finns en eftertänksamhet. Även om människor bor på 
samma geografiska plats kan rummen skilja sig åt för att människor har 
olika identiteter (ibid). Segregation är ett fenomen som anses ha ökat och 
även om människor bor geografiskt nära varandra kan det sociala 
avståndet vara långt. Boendesegregation innebär rumsliga åtskillnader 
kring boendet och kan både innefatta socioekonomiska och etniska 
preferenser. Enligt marxistiska teorier sägs boendemönster starta i 
bostadsmarknadens begränsningar och människors egna förutsättningar 
genom resurser och kunskap. Genom detta kan det uppstå segregation 
med rumsliga delningar. Samhället är i ständig förändring genom 
demografisk, ekonomisk och politisk utveckling som kan ge effekter på 
segregering i framtida lägen. Samt att lokala utfall ofta påverkats av 
händelser på makronivåer (Andersson och Fransson, 2008). Gren 
(2000) diskuterar vidare att de geografiska avstånden har blivit mindre 
genom den tekniska utvecklingen och att beslut som tas i periferin kan 
påverka kommuner och städer i Sverige. Exempelvis genom medverkan i 
EU och besluten som implementeras i Sverige (SFS 2010:879) som 
skrivet i tidigare avsnitt.  

4.6 Tidigare studier 

4.6.1 Bostadsbristens problematik och resurssvaga gruppers möjlighet till 
inträde på bostadsmarknaden 
 

Bostadsbristen som råder i många delar av Sverige, har många aktörer 
varit med och bidragit till. Det är dels staten som har låtit vissa 
riksintressen gå före byggandet. Marknaden har också påverkat då 
aktörerna bygger av vinstdrivande syfte och därmed inte vill har för högt 
bestånd på marknaden. Vidare är planläggningen av marken en viktig 
komponent för att utveckla bostadsbyggandet (Lind, 2016).  
 
Både Sverige som välfärdsstat och människor som individualister strävar 
efter att förbättra beståndet av bostäder och dess skick. Detta har också 
en inverkan på bostadsmarknaden. Beroende på vad en person har för 
bakgrund, förutsättningar och erfarenheter av bostadsmarknaden har 
människor också olika möjligheter till inträden på den. En individ som 
anses vara sämre utbildad kring den gällande bostadsmarknaden kan få 
en förlängd tid i att finna en bostad. Grupper som har finansiella 
problem har inte lika stora valmöjligheter kring bosättning (Abramsson, 
2008). Det finns studier som förklarar att utrikesfödda i Sverige har 
andra bostadsförutsättningar än den infödda befolkningen. Om det finns 
mer efterfrågan än utbud på bostadsmarknaden kan det att skapas en 
strukturell diskriminering och alla individer kommer inte ha samma 
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möjligheter (Skifter Andersen, Magnusson Turner och Soholt, 2013). När 
det kommer till geografiska aspekter kan olika gruppers flexibilitet 
ifrågasättas. Beroende på olika förutsättningar, kan den geografiska 
boendeplatsen ha betydelse (Abramsson, 2008).  
 
Nyanlända kan anses vara osäkra på framtiden och bosättningen på 
grund av exempelvis arbetsmarknadens förutsättningar och ovissheten 
om ett återvändande till hemlandet. Med detta argument kan det antas 
att nyanlända i större utsträckning bor i hyresrätter. Det kan också 
förklaras genom att nyanlända har osäkra inkomstgrunder (Skifter 
Andersen, Magnusson Turner och Soholt, 2013). Via statistik från 
Statistiska Centralbyrån [SCB] (2015) går det att se att en större andel 
som är utrikesfödda bor i hyresrätter jämfört med personer med svensk 
bakgrund, se figur 1.   
 

 
Figur 1. Andel personer som bor i hyresrätt, samtliga 16+ år,  
utrikesfödda, samtliga med svensk bakgrund.  
Källa: SCB (2015). 

 
I studien Nyttan med allmännyttan har de allmännyttiga 
bostadsbolagens affärsmässiga och samhällsnyttiga arbete analyserats 
för att förstå hur dessa två perspektiv ska flätas samman (Salonen, 2016). 
Allmännyttan och dess roll har minskat övergripande i Sverige, men det 
finns också skillnader i landets kommuner. Studien som Salonen med 
flera (2016) har gjort, visar att allmännyttan tenderar att erhålla 
lägenheter till socioekonomiskt utsatta i samhället. Men med 
affärsmässiga principer ifrågasätts det hur detta ska hålla ihop. 
 
Boverkets rapport (2015a) om hur nyanländas beroendesituation ser ut 
beskriver att bostadsbehovet för nyanlända har ökat i och med ett ökat 
flyktingmottagande. Dessutom är bostadsutbudet för litet vilket gör att 
utsatta grupper har det svårt på bostadsmarknaden.  De förlängda 
kötiderna försvårar situationen för nyanlända. Det beskrivs att även om 
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en person har fått uppehållstillstånd tvingas denne att bo kvar på ett 
asylboende för att det inte går att finna en bostad på den vanliga 
marknaden. Detta kan i sin tur skapa problematik kring etableringen i 
övriga samhällsfrågor och ett inträde på arbetsmarknaden då en 
nyanländ inte får etableringsinsatser förrän en bostads erhålls (Boverket, 
2015a).  
 
Det finns en osäkerhet rörande bostäder för nyanlända. Det kan handla 
om att de ofta måste byta bostad och bo på små ytor. Regeringen behöver 
vidta åtgärder för ett ökat bostadsbyggande med både långsiktiga 
bostäder men också snabba lösningar. Boverket beskriver att 
allmännyttan behöver återta sin kontroll på sitt bestånd då det 
förekommer en del svarta andrahandsuthyrningar. Det finns också ett 
behov att ha en fungerande samordning mellan olika instanser för att på 
bästa möjliga sätt ta sig an problematiken (Boverket, 2015a).  

4.6.2 Åtkomliga bostäder och inkomstkvoterade bostäder  
 

Boverket (2015) skriver i slutrapporten om nyanländas bostadssituation, 
att det behövs förändringar i bostadssystemet. Det behöver byggas 
bostäder till de resurssvaga grupperna i samhället. Hans Lind, professor i 
fastighetsekonomi, argumenterar också för detta. Dagens stadsplanering 
skulle behöva förändras på ett sätt som innebär att alla inkomstgrupper 
ska ha möjlighet till inträde på bostadsmarknaden (Lind, 2016). 
Kostnaderna för byggande beror dels på markkostnaderna men också 
kostnaderna för bostaden. Det finns dock utvecklade modeller som 
skapar standardiserade bostadsbyggen som ger lägre kostnader. Det som 
är förståeligt i fallet med att bygga bostäder för exempelvis privata 
aktörers del, är den ekonomiska osäkerheten som kan resultera i att det 
blir svårt att hyra ut eller sälja. Lind (2016) påpekar också att det kan 
vara extra osäkert vid byggande för resurssvaga grupper och vissa 
kommuner har svårt för att ta dessa risker.  
 
För människor med låg inkomst har det en stor betydelse vad det finns 
för utbud till efterfrågan, i förmågan att finna en bostad. Det billigare 
beståndet är lågt och därmed blir valmöjligheten låg. Kösystemen som 
finns i kommunerna kan vara till nackdel för nyligen inflyttade, då dessa 
köer tenderar att förlängas tidsmässigt, vilket då kräver en 
framförhållning på bostadsmarknaden (Lind, 2016). Lind (2016) anser 
att ett ökat bostadsbyggande är bra för resurssvaga hushåll eftersom om 
beståndet ökar och köerna minskar gör då att priserna i sin tur sänks. ”… 
i grunden handlar det om att planera utifrån de inkomstskillnader som 
vi har i samhället och att förstå hur marknaden fungerar.” (Lind, 2016 
s.66). 
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”En rimlig bostad till en rimlig kostnad” (Lind, 2016 s.11). De 
värderingar som ligger till grund för föregående mening är att hyran 
maximalt ska uppnå 4000 kronor för en 1:a, pendlingsavståndet till en 
arbetsplats ska vara maximalt en timme, det ska finnas moderna 
bekvämligheter och tidsspannet för att finna en lägenhet ska vara cirka 
en månad. För cirka 20 år sedan fanns det ett bostadsöverskott som 
gjorde att de ovan nämnda kriterierna ofta uppfylldes. Som det ser ut i de 
flesta städer i dagens Sverige är läget annat. Hyrorna har ökat, tiden för 
att hitta en lägenhet har ökat.  Om en person vill finna låga hyror och 
snabba sökestider återfinns dessa i mer perifera områden (Lind, 2016). 
Lind (2016) diskuterar två strategier för att underlätta för resurssvaga 
grupper i samhället ett inträde på bostadsmarknaden. Åtkomliga 
bostäder och inkomstkvoterade bostäder.  
 
En förklaring av åtkomliga bostäder är följande: genom att bygga 
bostäder som har låg hyra så skapas det åtkomliga bostäder på 
marknaden. För att detta ska fungera ska höginkomsttagare inte bli lika 
attraherade av dessa bostäder. Genom makroläget, mikroläget och 
bostadens utseende invändigt ska detta uppfyllas. Exempelvis placering 
av bostaden i mindre attraktiva områden i en stad eller kommun. Om 
makroläget är attraktivt kan mikroläget göra bostaden mindre attraktiv 
genom långa kommunikationsavstånd eller sämre utsikt. Det är dock 
svårt att utgöra vad bra kontra dålig kvalité är (ibid).  
 
Inkomstkvoterade bostäder eller subventionerade bostäder är ett 
verktyg för en selektiv bostadspolitik som tillämpas i en del länder. 
Engelsk benämning är social housing. Denna strategi innebär att en 
kommun ger subventioner till fastighetsägaren så att de i sin tur ska hyra 
ut lägenheter till en lägre kostnad än den rådande markandsnivån. En 
person med låg inkomst kan då ta del av denna typ av bostad. Strategin 
kan implementeras i en stadsplan och har kommit att bli användbar 
exempelvis Nederländerna, Finland, USA och Tyskland. Det innebär 
planering och byggande för resurssvaga hushåll, som styrs på flera 
nivåer. Statligt, regionalt och kommunalt i samverkan för att uppnå 
statliga uppsatta mål för bostadsbyggandet (Lind, 2016). Ur ett 
internationellt perspektiv skiljer sig alltså Sveriges universella 
välfärdsteori åt jämfört med många andra länder som har en välfärd som 
hjälper socialt utsatta grupper i samhället (Strömberg, 2001). I Sverige är 
dock social housing en modell som är kritiserad då den tenderar att öka 
stigmatiseringen och segregeringen. Den tar också lång tid att 
implementera i systemet (Lind, 2016).  
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5 RESULTAT 
 
Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå kommun har både likheter och 
skillnader i bostadsplaneringen kring anvisade nyanlända. Kommunerna 
har dels olika förutsättningar men också olika organisering. 
Förvaltningar som exempelvis socialförvaltningen, 
arbetsmarkandsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningar kan ingå i 
samverkansgrupper. Övergripande är de alla kommuner i norra Sverige 
med befolkningstillväxtmål, befolkningsökning för år 2015 och har ett 
allmännyttigt bostadsbolag. Härnäst kommer kort fakta i tabellformat 
om varje kommun för att få en överblick, se tabell 1. En karta över 
geografisk placering av kommunerna återfinns i figur 2.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Geografisk placering av de studerade kommunerna, Umeå, 
Skellefteå, Piteå och Umeå. Samt vilket län, Västerbotten eller 
Norrbotten, kommunerna tillhör. 
Skapad av: författaren. 
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Tabell 1. Övergripande fakta om kommunerna. Invånarantal, nettoflyttning, anvisningstal, 
befolkningsmål och allmännyttigt bostadsbolag.   
 
Kommun Antal 

Invånare 
år 2015 

Folk- 
ökning 
år 2015 

Anvisningstal 
år 2016 

Befolkningsmål Allmännyttigt 
bostadsbolag 

Umeå 120 777 1164 315 200 000 till år 
2050 

AB Bostaden 

  Skellefteå 72 0031 7 100 80 ooo till år 
2030 

Skellefteå 
bostäder AB 

Piteå 41 548 122 124 45 ooo till år 
2020 

AB Pitebo 

Luleå 76 088 40 248 85 000 (inget 
utsatt år) 

Lulebo AB 

Källor: SCB (2016b), SCB (2016a), SFS:2016:40, Umeå kommun (2015), Skellefteå kommun 
(2014), Piteå kommun (2001), Luleå kommun (2016), AB Bostaden (2016), Skellefteå 
bostäder AB (2016), AB Pitebo (2016), Lulebo AB (2016).  
 
5.1 Semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner 

Genom transkribering av intervjuerna och vidare en tematisk 
analysstrategi, har den mest relevanta informationen tagits ut och skapat 
olika teman för ämnet. Dessa teman är bostadsmarkandsläget, 
bristande dokumentunderlag, behovet av ökad samverkan och 
ansvarstagande, geografiska perspektiv och konkreta bostadslösningar 
och bostadspolitik. Genom empiriinsamlingen ska syfte och 
frågeställningar besvaras med en förankring i de teoretiska 
utgångspunkterna. Informant från Umeå kommun kommer benämnas 
informant 1, från Skellefteå kommun informant 2, Piteå kommun 
informant 3 och Luleå kommun informant 4. 
 
Tidigare år har mottagningen av anvisade nyanlända i samtliga 
kommuner varit relativt litet. Samordningen kring flyktingfrågan har 
också varit litet i kommunerna och har överlag kunnat hanteras av få 
aktörer. I och med att flyktingströmmarna ökade drastiskt under hösten 
har ett behov av bosättning och planering ökat både på kort och lång sikt, 
bekräftar samtliga informanter.  

5.1.1 Bostadsmarknadsläget 
 
Samtliga informanter bekräftar att kommunerna lider av bostadsbrist. 
Informant 1 påpekar att en viktig förklaring till det låga byggandet är att 
det inte längre finns några statliga subventioner1 till byggandet vilket lett 
                                                        
1 Genom regeringens ”bostadspolitiska paket” finns det nu en vilja att införa statliga 
subventioner för nybyggnation av hyresbostäder (Regeringen, 2016b). 
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till att byggkostnaderna ökat och som en följd av detta också 
hyresnivåerna. Från fastighetsägarna sida skapas det då en osäkerhet om 
de byggda bostäderna kommer hyras ut. En annan förklaring är det låga 
ränteläget. När räntorna är låga kostar det lite att låna pengar till 
bostadsrätter och småhus vilket ökar efterfrågan. Detta tillsammans med 
att Sverige har haft en god ekonomisk utveckling som gör att människor 
blir mer benägna att konsumera och däribland dyrare bostäder ökar 
också på bostadsefterfrågan.  
 
Framförallt har det byggts för få hyresrätter i kommunerna. 
Bostadsrätter och villabyggande har haft en stark utveckling mot en 
riktad grupp med ett starkare kapital. Den storlek på bostäder som 
efterfrågas i kommunen är främst mindre bostäder, ettor till treor. Men 
överlag efterfrågas alla storlekar och i många delar av kommunerna. 
Geografiskt sett är det större efterfrågan i tätorterna. Det är också där 
byggherrar är intresserade av att bygga då övriga bostadspriser i 
tätorterna är höga i området, vilket utgör en minskad risk för byggande 
och en säkerhet om att människor kommer hyra eller köpa bostäderna. I 
andra delar av kommunerna är marknadsvärdena för låga för att det ska 
vara aktuellt för byggande även fast det finns lediga tomter.  
 

”Det är störst efterfrågan i centralorten på hyresrätter kopplat till 
nyanlända. Men det är helt tjockt i hela kommunen.  Även i 

ytterområden så som Jörn är det kötid på hyresrätter” säger informant 
2. 
 

Problematiken kring att flyttkedjan i kommunerna inte fungerar nämns i 
intervjuerna. Informant 4 diskuterar att det kan bero på bostadsbristen. 
Det skapar i sin tur problem med bosättning för de anvisade nyanlända. 
Oberoende om det är bostadsrätter eller villor som produceras så kan 
kedjan på bostadsmarknaden börja röra sig och därmed öka chansen för 
ett inträde på marknaden.  
 
”Teorin om flyttkedjan i all ära, men det är inte som att vi ser att vi får 
loss lika många hyreslägenheter som bostadsrätter som byggs. Det är 

inga direkta samband på det sättet”, diskuterar informant 2. 

5.1.2 Bristande dokumentunderlag 
 
Dokumentunderlaget kring bostadsförsörjning är under omarbetning i 
samtliga kommuner. I dagsläget finns det inga styrdokument kring 
anvisade nyanlända, även fast det nu efterfrågas för att kunna få en 
bättre överblick av förutsättningar kring geografiska perspektiv, det 
befintliga bostadsbeståndet och framtida bostadsbehov. Informant 4 
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beskriver att det styrdokument som är det grundläggande underlaget är 
översiktsplanen, Vision 2050, som innehåller olika sakområden och 
program och däribland program D som behandlar 
bostadsförsörjningsfrågan (Luleå kommun, 2013). Efter det intensiva 
arbetet under hösten och början av 2016 kan kommunen nu börja jobba 
mer strategiskt med flyktingfrågan enligt den planen beskriver informant 
4. 
 
Informant 3 beskriver och visar att det finns ett antal dokument för 
bostadspolitiken i kommunen, till exempel Bostadsförsörjning – Piteå 
kommun, PIKAB, AB PiteBo och policy för Piteå kommuns 
bostadspolitik, men att det behövs en tydligare plan för bostadsfrågan. 
En sådan plan är nu under framtagande och utveckling. Det finns dock 
en verkställsplan som innebär att de mest aktuella behoven av bostäder 
tillgodoses. Piteå kommun har tilldelats Paragraf 37 - medel från 
Länsstyrelsen, som är ett bidrag i form av pengar, som ska hjälpa till att 
skapa en mer strategisk planering och bättre plattform för 
bostadsförsörjning för nyanlända.  
 
Informant 1 beskriver att det pågår arbete med att ta fram en ny 
bostadsstrategi. I den redovisas olika gruppers bostadsbehov, däribland 
nyanlända. Vidare arbetar kommunen med ett särskilt dokument för 
nyanlända där deras behov berörs i ett vidare perspektiv. Allt från 
bostäder till skola och omsorg. I och med den låga flyktingströmmen 
tidigare år har det inte förrän nu funnits behov av ett separat fördjupning 
avseende nyanländas behov.  
 
Skellefteå kommuns integrationsplan är i revideringsfas för att ta nya tag 
kring frågan förklarar informant 2. Problematiken är att den blir för 
övergripande eftersom det är ett politiskt dokument. Den tröghet som 
finns inom ett demokratiskt system påverkar ofta negativt i akuta lägen. 
Ett bostadsförsörjningsprogram gällande 2016-2019 har tagits fram och 
beskriver bostadssituationen i kommunen och att nyanlända har ett 
försvårat inträde. Men på grund av de regelverk som finns, tröga 
bygglovsprocesser och allmännyttans marknadsstyrning som inte passar 
dagens verklighet, har kommunen svårt att tillgodose bostäder till 
resurssvaga grupper.     
 
En annan ingångspunkt i kommunernas planering är tillväxtmålen. 
Målen om en ökad befolkning finns som grundläggande planering med 
tillhörande översiktsplan och visioner i kommunerna säger 
informanterna. Att ha aktuella planer är alltså relevant. Därmed anser till 
exempel informant 3 att det viktigt att ha en eftertanke om hur framtiden 
i kommunen ska se ut, även om flyktingfrågan är här och nu. Under 2016 
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är det till exempel planerat att byggas cirka 1400 lägenheter i Umeå. 
Sedan är ambitionen att bostadsbyggandet ska upp på nivån 2000 
bostäder per år, som är det är uppsatta målet av politikerna. 
Informant 2 beskriver det såhär:  
 
”Skellefteå kommun hade ju långt innan detta en ambition om att växa. 
Då har ju bostadsfrågeställningen funnits med länge egentligen. Det är 
inget nytt för att läget blir lite akut för just de här 100 personerna. Det 
har i flera år funnits ett underskott på lättillgängliga hyresbostäder i 

kommunen.” 

5.1.3 Behovet av ökad samverkan och ansvarstagande 
 
För att kunna lösa bostadsförsörjningsfrågan för anvisade nyanlända i 
och med ett ökat flyktingmottagande i kommunerna och i den rådande 
bostadsbristen, finns det nu att större behov av en mer 
förvaltningsövergripande samverkan än vad det har gjort förut. Detta på 
grund av att det är svårt att kunna erbjuda de anvisade en bostad. Det 
konstaterar samtliga informanter. Vilken avdelning som ansvarar för vad 
ser olika ut i kommunerna, men samtliga är överens om att samordning 
behövs. Arbetet med detta har kommit olika långt, men överlag är det 
nytt och en viss osäkerhet finns i kommunerna. Varför en samverkan 
behövs är dels för att se över vad personerna har för behov, för att kunna 
finna lediga bostäder och se över vad som behöver lösas på kort sikt och 
lång sikt.  
 
Förvaltningar som är inblandande i Luleå kommun är bland annat 
socialförvaltningen,  stadsbyggandsförvaltningar, 
samhällsutvecklingskontor samt kommunchefer som återfinns i både en 
styrgrupp och en samordningsgrupp där både bostadsfrågan tas upp 
tillsammans med frågor så som utbildning och arbete för anvisade 
nyanlända. Informant 3 förklarar att det finns en verksamhet på tre 
nivåer i Piteå kommun. Informant 3 beskriver också att ”Utmaningen är 
att vara här och nu och samtidigt tänka långsiktigt”. Därmed blir det 
viktigt att de tre nivåerna är sammanflätade så att både styrdokument 
och ett verkställande arbete genomförs. Informant 2 i Umeå, beskriver 
att det även här finns en förvaltningsövergripande samverkan men att 
det finns en önskan om en mer samordnad planering, men eftersom 
lagstiftningen bestämmer så har olika avdelningar hand om olika 
sakfrågor. I Skellefteå beskrivs det också att det skapats öar inom 
kommunen på grund av att olika förvaltningar har ansvarat för olika 
sakfrågor.  
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Socialtjänsten är inblandad i samtliga kommuner, men är en förvaltning 
som inte har ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i 
kommunen, vilket gör det svårt för dem att uppfylla behoven om det 
finns för lite bostäder. Därmed är det viktigt att det finns en dialog 
mellan förvaltningarna. Socialtjänsten har tagit ett stort ansvar i 
kommunerna, men problemet är att de inte ska agera bostadsförmedling 
som de i många fall gör idag, påpekar exempelvis informant 3. Uppgiften 
är att ge försörjningsstöd men på grund av bostadsbristen och att det inte 
finns en fungerande bostadsmarknad har de fått försöka agera utefter 
situationen.  
 
De allmännyttiga bostadsbolagens marknadsstyrda inriktning ser 
kommunerna som problematisk i samband med resurssvagas inträde på 
marknaden, eftersom allmännyttan ska vara den instans med mål om en 
god bostad för alla invånare. Därmed står de allmännyttiga 
bostadsbolagen i kommunerna inför ett stort ansvar med att tillgodose 
bostäder till anvisade nyanlända. I Umeå finns det ett gott samarbete 
mellan socialtjänsten och Bostaden. Socialtjänsten har ansvar att hjälpa 
de ekonomiskt eller socialt svaga grupper som har särskilda behov och 
inte på egen hand kan ordna sin bostadsförsörjning. De som hittills har 
fått uppehållstillstånd har kommit tidigare än bosättningslagen, och har i 
huvudsak fått bostäder inom AB Bostadens bestånd inom Umeå tätort.  
 
I Skellefteå finns det inget uttalat samarbete med Skebo för att tillgodose 
anvisade nyanlända med bostad. Det finns samtal med dem eftersom de 
kontinuerligt bygger bostäder men svårigheten är även här att de 
nyanlända har för kort kötid för att själv kunna generera en lägenhet. 
informanten för Luleå kommun beskriver att en kötid på Luleåbo kan 
vara upp till 20 år i de mest attraktiva områdena, men att det också 
återfinns kortare kötid i vissa områden. Genom detta försvåras många 
gruppers inträde på deras marknad. Lulebo har direktiv från 
kommunfullmäktige om att uppfylla bostadssociala ambitioner. 
Bostadssociala ambitioner kan innefatta olika delar i olika kommuner. 
Övergripande kan det handla om en bra bostad till en rimlig kostnad, 
vilket är relativt och en öppen tolkning. Med en förankring till det och att 
bolaget nyligen sålde en del av sitt bestånd, skapas en osäkerhet kring om 
de kommer kunna uppfylla dessa direktiv.  
 

”Lulebo har flaggat för att de eventuellt inte kommer klara av det och 
då tittar vi på en massa andra lösningar, men vi äger ju inte riktigt den 
frågan på vår förvaltning för vi äger och förvaltar inga bostäder” säger 

informant 4. 
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Något som dock underlättar inträdet är att bolaget har godkänt 
etableringsersättningen som inkomst berättar informant 4. I Luleå 
erbjuds anvisade nyanlända förstahandskontrakt vilket ses som positivt, 
men det finns en osäkerhet kring om detta kan komma att ändras om 
andra aktörer, exempelvis privata fastighetsägare, också blir delaktiga i 
bosättningen.  
 
I Piteå finns en annan ingång till allmännyttans bolag, Pitebo. Eftersom 
det är samma förutsättningar i denna kommun, att det är långa 
bostadsköer, har kommunen skrivit ett avtal med Pitebo och privata 
aktörer. Avtalet innebär att kommunen är förstahandshyresgäst av 
bostäderna, främst lägenheter. Kommunen hyr i sin tur ut bostäderna till 
de anvisade nyanlända. På detta vis behöver inte ekonomi spela in i 
möjligheten att ta del av en bostad. Dessutom behöver inte det bristande 
kontaktnät som nyanlända har påverka förutsättningarna. Detta avtal 
kan gälla i två års tid, under etableringsstödsfasen. De nyanlända har då 
tid på sig att samla poäng eller skapa sig en ekonomisk bas. Därmed 
finns det goda samarbeten med AB Pitebo. 
 
De privata aktörernas ansvar har också börjat bli påtagligt, eftersom 
allmännyttan i många fall inte kan erbjuda alla anvisade nyanlända en 
bostad. Detta gäller också för andra grupper i samhället. I samtliga 
kommuner finns det dialog med dessa om ökat samarbete för 
resurssvaga gruppers inträde på marknaden. Informant 2 berättar att det 
nyligen startades ett projekt av socialförvaltningen som innebär att 
kontakta privata fastighetsägare som äger ett hus som i dagsläget står 
tomt och starta ett samarbete. I dessa hus ska nyanlända familjer kunna 
bosätta sig. Detta visar att det finns bostadsytor i kommunen, men på 
avlägsna platser. Ambitionen är att hitta hus som finns byar med 
fungerande kollektivtrafik och service. Tyvärr står dessa hus tomma av 
en anledning. Urbaniseringen och den ökade attraktiviteten av städer har 
gjort att många flyttat från landsbygden och bosatt sig i tätorter. Så ur ett 
integrationsperspektiv blir det intressant att se hur denna lösning kan 
fungera säger informant 2. Familjerna ska därefter få inskolning i hur ett 
hus sköts eftersom det inte behöver vara självklart vetande. Luleås och 
Umeås samarbete med privata aktörer är osäkert i dagsläget. Det finns 
samarbete, men informanterna hade inte tillräckligt stor kunskap om det 
för att kunna uttala sig. I dagsläget önskas det ett fler privata aktörer och 
privatpersoner ska engagera sig och erbjuda bosättning.    
 
Problematiken i alla kommuner är att det som byggs, byggs för den övre 
medelklassen och resurssvaga kan då inte ta del av beståndet. Privata 
fastighetsägares vinstdrivna syfte kapar höga boendekostnader. Därför 
planeras att så långt som möjligt bosätta anvisade nyanlända i det äldre 
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beståndet. Samtliga informanter nämner de privata aktörernas frihet i att 
välja vilka som får hyra eller köpa, och för att känna trygghet är det ofta 
personer med fasta inkomster som får möjlighet att bosätta sig i 
beståndet.  

5.1.4 Geografiska perspektiv  
 
Informant 2 förklarar att det finns områden i kommunen med ett större 
antal utlandsfödda. Vilket inte är helt ovanligt i svenska städer (Bråmå, 
2006). De tomma husen som det nya projektet hoppas ska hittas 
kommer vara på landsbygden då det inte finns några tomma hus i 
centralorten och därför blir det intressant hur integrationen ska fungera 
säger informant 2. I Umeå återfinns de nyanlända i de centrala delarna 
där de är en stor ruljangs på bostäder. Ur ett integrationsperspektiv är 
det positivt att de bor i centralorten där det finns en större 
arbetsmarknad och att större utbud av fritidsaktiviteter. Informant för 
Umeå kommun ser det också som positivt att Migrationsverket och 
arbetsförmedlingen fördelar nyanlända till tillväxtkommuner där det 
finns möjlighet till förvärvsarbete även om bostadssituationen är svårare 
att lösa där.   
 
Lulebo arbetar med att Luleå ska vara en icke segregerad stad. När 
Lulebo fördelar bostäder till anvisade nyanlända ses både område, hus 
och trappuppgång över för att skapa integration berättar informant 4. 
Exempelvis vilka som bor i området. Därmed försöker Lulebo att skapa 
en spridning på olika grupper i samhället. Socioekonomiska och etniska 
bakgrunder ska inte påverka och skapa segregerade områden.  
 
Informant 3 för Piteå förklarar att en viktig faktor för att integrera 
nyanlända är att de så snabbt som möjligt ska komma ut i arbetslivet och 
få en ekonomisk grund och kunna försörja sig själv och på så vis kunna 
betala för en bostad. Det finns en geografiskt tydlig bild av var i 
kommunen nyanlända bosätts. Efterfrågakurvan i området Öjebyn är 
inte lika hög som i resten av Piteå. Detta gör att det inte behövs lika höga 
köpoäng för att finna en bostad där. Det resulterar också i en större ut- 
och inflyttning till området vilket skapar lediga bostäder som kan 
avsättas till nyanlända. I området finns det därför socioekonomiskt 
utsatta grupper och därför vill kommunen utveckla stadsdelen. Fokus är 
på att skapa mötesplatser för en tillåtenhet i samtalsklimatet.  
 
Överlag är det svårt att ändra bebyggelsestrukturen i en stad. Piteå kan 
ses som en stad med mestadels villor, men det är få nyanlända som med 
egna medel som kan bosätta sig i dem. När allt fler nyanlända bosätts i 
kommunen förändras behovet och ett nytt bestånd kan då behöva byggas 
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förklarar informant 3.  
 
5.1.5 Konkreta bostadslösningar och bostadspolitiken   
 
Behovet av att hitta bostadslösningar i kommunerna är stort. 
Kommunerna agerar på olika sätt utifrån dess förutsättningar. Samtliga 
kommuner har en vision om permanenta bostadslösningar för anvisade 
nyanlända. Det finns ett akut behov på kort sikt att lösa men det måste 
också finnas långsiktiga planer. Nedan beskrivs kommunernas planerade 
bostadslösningar.   
 

Informant 1 säger: ”För att få bort bostadsbristen för svaga grupper 
skulle det behövas bostäder med låg hyra som en första ingångsbostad 

under en övergångstid. Det är inte möjligt att mätta nyanländas 
bostadsbehov med enbart nybyggnation eftersom de blir för 

kostsamma i dagens marknadsläge”. 
 
Vidare så finns det inget kontors- och verksamhetsbestånd att använda 
sig av för tillfället då de i dagsläget används som boende till asylsökande. 
Så långt som möjligt är det positivt om anvisade nyanlända kan bosätta 
sig i det äldre beståndet beskriver informant 1. Informant 3 anser också 
att det behöver byggas passande bostäder för resurssvaga hushåll och 
tillhörande nödvändigheter som en sammanhållen infrastruktur och 
service. En annan typ av marknad som inte är mest exklusiv kan vara 
nödvändigt.   

”Den lokal- regionala frågan blir viktigt eftersom det inte kan styras 
från Stockholm hur det ska se ut här.  Spelreglerna ser likadana ut men 

förutsättningarna ser olika ut” säger informant 3. 

Från informant 2 sida finns det en förhoppning om att byaförereningar 
ska vilja bygga så kallade Attefallshus, billigare bostäder, för människor 
som har ekonomiska svårigheter med att träda in på bostadsmarknaden. 
Privatpersoner uppmuntras också att göra detta, och ta vara på små 
tomtlappar. På så sett blir det också en spridning till olika områden för 
att förebygga segregation och skapa en blandad befolkning.  
 
Informant 4 i Luleå beskriver att kommunen undersöker ett antal 
lösningar för att kunna erbjuda den anvisade en bostad. Bland annat att 
se över möjligheten att bygga om kontorslokaler till bostäder och 
byggnation på tidsbegränsat bygglov. Det finns kontakt med privata 
fastighetsägare om att bidra. Privatpersoner har också fått uppmuntran 
om att hyra ut lediga rum. Ett kontrakt på en modulbostad som tidigare 
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har varit studentlägenheter har också förlängts för att kunna användas 
till anvisade nyanlända.  
 
Vad gäller modulhus är inställningen tveksam i samtliga kommuner. 
Modulhusbyggande har varit en lösning på en del platser i Sverige men 
de studerade kommunerna anser att det är en kostsam och icke effektiv 
lösning. Mycket på grund av att planläggningstiden är lika lång för dessa 
hus som för annat byggande. Byggmetoden är effektiv men mer 
användbart om byggnaderna ska vara permanenta. Byggnadstiden 
minskas men det finns en större önskan kring permanenta bostäder och 
användning av befintliga bestånd. Informant 2 beskriver att kommunen 
inte vill bygga bostäder som inte håller i längden. Kommunerna 
efterfrågar hållbara boendelösningar men har inte någon klar strategi än, 
förutom att använda det äldre beståndet.  
 
Andra förslag som kommunerna framför så att bostadspolitiken kan 
förbättras är bland annat att bostadsbidragen höjs så att fler har 
möjlighet att betala för en bostad. Trångboddhetsnormen skulle behöva 
ses över för att kunna erbjuda fler nyanlända familjer ett boende påpekar 
informant 1.   
 
EU-direktiv och lagstiftning om att allmännyttiga bolag ska agera 
marknadsmässigt är problematiskt. Bostadsbehovet för nyanlända är här 
och nu men det kommer alltid finnas grupper som inte kan ordna eget 
boende när det är marknadens krav som styr menar informant 3.  
Informant 3 efterfrågar också att staten ska agera och ge ekonomiska 
styrsignaler så som subventioner, exempelvis högre bostadsbidrag och 
till nyproduktion.  
 
Informant 2 efterfrågar en starkare politisk styrning till kommunerna. 
Den tröghet som ett demokratiskt system har, ter sig negativt i akuta 
situationer som infinner sig just nu. En politisk ledning behövs i och med 
akuta behov och de lagar och regler som finns är inte anpassade till 
dagens situation. Det finns ett upparbetat nätverk med de bosatta 
asylsökande i kommunen och det mest positiva skulle vara att de får 
stanna kvar när uppehållstillståndet är klart eftersom anknytning till 
platsen har skapats. Därmed hoppas informant 2 på att det ska gå att 
kunna påverka vilka personer som fått uppehållstillstånd som blir 
anvisade till Skellefteå kommun. Det ska finnas en närhetsprincip men 
det avgör inte hela beslutet om var en placering sker. Informanten 
förklarar att det finns många asylsökande i kommunen som det också är 
viktigt att planera för och inte bara de anvisade. 100 anvisade personer är 
ett relativt litet tal jämfört med de som flyttar hit till kommunen av egen 
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vilja. Alla nyinflyttade oberoende etnisk bakgrund ska också kunna få 
tillgång till en bostad. 

6 DISKUSSION 
 
Kommunerna tillsammans med allmännyttiga bostadsbolag och privata 
aktörer står inför ett komplex planering kring bosättningen av anvisade 
nyanlända, i tider då bostadsbristen gjort sig påtaglig. Utgångspunkten 
med studien var att undersöka kommunernas planering och strategiska 
arbete med att erbjuda anvisade nyanlända en bostad. Resultaten 
bekräftade exempelvis bostadsbristen och att det finns ett behov av fler 
hyresrätter. Det som gav nya insikter var det bristande 
dokumentunderlaget kring bostadsförsörjningen i helhet, men också 
bristande underlaget kring anvisade nyanländas bostadsbehov. Samt att 
samarbete med privata bostadsbolag inte är fullt utvecklat.  

6.1 Stigberoendet och bostadspolitikens utveckling 

De allmännyttiga produktionerna var storskaliga på 60-talet, benämnt 
miljonprogramsområden. Det genomfördes statliga investeringar, men 
med ett systemskifte minskades kommunernas och statens roll. Istället 
ökade individualistiska och makroekonomiska värderingar. Privata 
aktörer tar idag allt större plats i bostadsbyggandet och allmännyttiga 
hyresbostäder har minskat i bostadsbeståndet (Holmqvist och 
Magnusson Turner, 2013). Kommunerna beskriver att det har byggts för 
lite bostäder de senaste åren, framförallt hyresrätter som idag har en hög 
efterfrågan. Det låga byggandet är mycket på grund av besluten om att 
det inte längre ges några statliga subventioner till byggandet, vilket lett 
till att byggkostnaderna ökat och som en följd av detta också 
hyresnivåerna. En annan förklaring är det låga ränteläget. När räntorna 
är låga kostar det lite att låna pengar till bostadsrätter och småhus vilket 
ökar efterfrågan. Informant för Piteå kommun diskuterar svårigheten 
kring att ändra på en bebyggelsestruktur i en stad. Villor är i många fall 
för dyra för nyanlända och eftersom Piteå har en struktur med 
framförallt villor finns det i sig en problematik i att kunna besvara 
nyanländas bostadsbehov. Därmed blir det viktigt att vad som byggts och 
beslutats tidigare påverkar vad som kan erbjudas idag. Dagens brist på 
hyresrätter skulle kunna ses som stigberoendets påverkan på 
bostadsmarknaden då byggnader är geografiskt knutna till en plats och 
är svåra att förändra och att reducera en obalans tar därför tid 
(Bengtsson och Rounavaara, 2010).  
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Kommunerna planerar inte särskilt bostadsbyggande för utsatta grupper 
och samtliga kommuner antyder att det inte ska göras några avvikande 
förutsättningar, så som social housing, för anvisade nyanlända i 
bostadsplaneringen. Vilket den universella bostadspolitiken eftersträvar. 
Men det finns ändå en underliggande tanke om att anvisade nyanlända 
har speciella behov och inte har samma förutsättningar på 
bostadsmarknaden.  De har inte samma kunskap om bostadssystem, inte 
tillräcklig köpoäng eller samma ekonomiska förutsättningar. I tidigare 
avsnitt om den universella och selektiva bostadspolitiken, beskrivs det att 
Sverige har en universell bostadspolitik (Bengtsson, 2001b). Holmqvist 
och Magnusson Turner (2013) menar däremot att Sverige går mot en 
selektiv inriktning. För att den universella politiken ska fungera måste 
befintliga bostadsmarknaden vara tillgänglig för alla invånare. 
Kommunernas ovisshet om att kunna tillgodose alla en god bostad har 
gjort sig synlig i studien. Bostaden ska vara en social rättighet i Sverige 
(Bengtsson, 2001b) och det eftersträvar kommunerna att leva upp till 
utifrån den universella bostadspolitiken. Men eftersom marknaden är 
styrd efter affärsmässiga principer där kapitalet blir det grundläggande 
och människors behov åsidosatta, blir det svårt att uppnå Bengtssons 
(2001a) uttryck om att bostaden ska vara en individuell vara och utgå 
ifrån individens förutsättningar och preferenser som en social rättighet 
att ha tillgång till en bostad.    
 
Genom bosättningslagen måste kommunerna nu se över utvägar för att 
generera fler bostäder för att kunna bosätta alla anvisade nyanlända. 
Som Lindberg och Lindén (1989) diskuterar, att bostadsfrågan och 
bostadspolitiken blir en lokal fråga att hantera, återfinns i dessa 
kommuner genom deras olika sätt att lösa bostadsfrågan men exempelvis 
hus i byar eller andrahandshyraskontrakt genom kommunen. Även om 
lagar och direktiv är nationella har kommunerna stor makt att utforma 
bostadsförsörjningsplaneringen. Det finns likheter kring värderingar och 
mål för bostadsförsörjningen i kommunerna. Målen om att öka 
befolkningen i samtliga kommuner har en stark grund i 
bostadsförsörjningsplaneringen. Här blir det förhållandevis lilla antalet 
anvisade nyanlända en liten grupp som räknas in i hela 
bostadsförsörjningsplaneringen. Det är inte bara denna grupp som lider 
av bostadsbristen utan också andra resurssvaga grupper som exempelvis 
unga. Därmed är det av betydelse att veta vad deras förutsättningar är för 
att kunna anpassa så att bostadsmarknaden blir öppen för dem och följer 
en universell inriktning.  
 
Dokumenthanteringen och att ha en aktuell översiktsplan är 
grundläggande för att effektivt kunna planlägga mark (SFS 2015:668). 
Att det finns ett bristande dokumentunderlag i kommunerna är 
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problematiskt när situationen är pressad, eftersom styrningen bli oklar. 
Samtidigt som socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ställer krav på 
socialtjänsten, har socialtjänsten fått agera bostadsförmedlare även om 
det inte är deras arbetsuppgift. Att se över detta kan vara relevant. 
Förhoppningsvis kan färdigställande av styrdokument klargöra 
ansvarsområden. 
 
Även om de fyra studerade kommunerna återfinns geografiskt nära 
varandra finns det skillnader i planeringen kring bosättningen av 
anvisade nyanlända. Kommuners bostadssystem kan skilja sig åt. 
Exempelvis skillnaderna mellan Piteå och Luleå då anvisade i Piteå har 
andrahandskontrakt via kommunen eller i Luleå där anvisade nyanlända 
har förstahandskontrakt. Abramsson (2008) diskuterar vikten av vilken 
etnisk bakgrund en person har i förhållande till vilken förutsättning 
personen har till att kunna träda in på bostadsmarknaden. Detta 
resonemang återkopplar till kommunernas olika bostadssystem och att 
nyanlända kan vara i behov av hjälp om att förstå hur det fungerar, för 
att öka kunskapen och få ett lättare inträde på marknaden.  

6.2 Allmännyttan och samverkan 

Eftersom kommunen inte är den instans som bygger bostäder utan bara 
bereder mark och antar planläggning för bostadsbyggande (SFS: 
2010:900) kan det uppstå en barriär med vad kommunerna eftersträvar 
med sin bostadsförsörjning med vad som faktiskt byggs. Här är det upp 
till kommunerna att ha så god dialog som möjligt med aktörer. Dessutom 
vara tydliga med önskemål om bostadsbyggandet i planer och 
styrdokument. Kommunerna har därmed inlett arbete för att planera så 
bra som möjligt kring bosättningen av nyanlända. 
Förvaltningsövergripande samarbete återfinns i samtliga kommuner 
men det är fortfarande på en nivå som inte har gett synliga förändringar. 
Därför är det svårt att diskutera och dra några slutsatser kring 
samarbetet eftersom det inte är färdigutvecklat. Genom den tröghet som 
finns i politiska system är det svårt att se resultat direkt ångande hur 
fungerande samverkan är eller om det behöver göras åtgärder. Det som 
behövs är en samverkan som gör att nyanlända får sina behov 
tillgodosedda både vad gäller bostadsförutsättningar med också andra 
aspekter så som utbildning och arbete. Det är därför många förvaltningar 
som är inblandade och inte bara de som planerar för 
bostadsförsörjningen.   
 
Det minskade beståndet av allmännyttiga hyresbostäder kan skapa 
problematik kring deras ansvar; vara tillgänglig för hela landets 
population, utan ekonomisk, etisk eller social uteslutning, där bostaden 
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ska vara attraktiv för resursstarka såväl som resurssvaga (Sabo, 2016). 
Här går det att återgå till allmännyttans roll om att de också ska verka 
efter affärsmässiga principer genom EU-direktiv (SFS 2010:879). Hur de 
affärsmässiga principerna ska sammanflätas med det bostadssociala 
ansvaret har gjort allmännyttans roll osäker (Salonen, 2016). De långa 
kötiderna inom de allmännyttiga kösystemen har växt sig alldeles för 
långa. Och det är inte bara anvisade nyanlända som drabbas av detta, 
utan också unga personer och personer som flyttar till en ny stad för att 
exempelvis studera. Piteå kommuns hantering av detta och snart också 
Luleå kommun, att kommunen står som förstahandshyresgäst till 
nyanlända, gör att det går att komma runt detta problem.  
  
Kommunerna konstaterar att inträdet på en privat marknad är komplex 
på grund av nyanländas utsatta ekonomiska situation. Detta på grund av 
att den kapitalistiska utvecklingen och en ökad privatisering av 
bostadsbyggandet som gjort kostnaderna på bostäder ökat, vilket är 
negativt för resurssvaga grupper (Harvey, 1989). Bostadsrätter och 
äganderätter har ökat och beståndet av hyresrätter är för litet i samtliga 
kommuner. Att nyanlända i större utsträckning bor i hyresrätter se figur 
1 (SCB, 2015) gör det tydligt att resurssvaga grupper är tillhörande på en 
marknad där det finns ett för litet bestånd. 
 
Privata aktörer har till liten utsträckning varit inblandade i att stimulera 
resurssvaga gruppers bostadsbehov. Samtliga informanter anser att ett 
ökat samarbete med privata aktörer kan vara lämpligt i dagens utsatta 
situation med bostadsbristen. Behovet av en privat-offentlig samverkan 
kan ha gjort sig synlig genom att exempelvis Lulebo har varnat för att de 
eventuellt inte kan bosätta alla anvisade nyanlända i det allmännyttiga 
bostadsbeståndet. Problematiken som finns kring en privat samverkan är 
sektorns höga krav på hyresgästerna. Detta förutsätter kanske att den 
privata sektorn måste se över prissättningen för deras bostäder samt 
inkomstvillkoren, alternativt bygga billigare bostäder. På grund av 
avvecklandet av subventioner vid bostadsbyggande har både kommunala 
bolag och privata aktörer svårt för att ta risker i byggandet. Linds (2016) 
påpekande om att staten bör ta de ekonomiska riskerna vid nyproduktion 
kan vara ett sätt att hjälpa både kommunala bolag och privata aktörer.  

6.3 Geografiska perspektiv 

Vissa områden i kommunerna är mindre attraktiva än andra och där är 
efterfrågakurvan inte är lika hög. Där är det också möjligt att finna lediga 
bostäder. På grund av bristen av bostäder blir det då också naturligt att 
erbjuda nyanlända bostäder i dessa områden. Genom detta skapas det då 
också geografiska områden med ett högre tal av utlandsfödda, vilket som 
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tidigare skrivet inte är helt ovanligt i svenska städer (Bråmå, 2006). Att 
bostadsmarknadens begräsningar påverkar segregering (Andersson och 
Fransson, 2008) kan därmed återfinnas i de studerade kommunerna då 
bristen gör att de anvisade bosätts där det finns lediga bostäder i mindre 
attraktiva områden. Medvetenheten om det finns i kommunerna. Ur ett 
integrationsperspektiv är exempelvis Lulebo därför noga med att försöka 
så gott som möjligt att se över område och trappuppgång vid bosättning 
av anvisade nyanlända. Piteå kommuns planering om att skapa 
mötesplatser i ett område där det är en hög andel utlandsfödda visar på 
att det finns olika sätt att skapa rum och sociala konstruktioner. Platsens 
betydelse gör sig synlig och att det kan skapas rumsliga uppdelningar 
även om det finns geografiska närheter mellan olika bostadsområden, 
som Gren, Hallin och Molina, (2000) förklarar. 
 
Skellefteå kommuns projekt om att finna lediga villor på landsbygden 
skapar återkopplingar till Abramssons (2008) reflektioner om olika 
gruppers flexibilitet. Det önskvärda i projektet är att det är hus i byar 
med den service som är nödvändig. Om huset skulle vara beläget långt 
ifrån kollektivtrafik och personen inte har körkort eller ekonomin till ett 
fordon, så blir det svårt för den nyanlände att integreras i samhället. 
Därmed konstateras att nyanländas flexibilitet kan vara begränsad. Dock 
beskriver informanten för Skellefteå kommun att det är ett kritiskt läge i 
att finna bostäder och då är detta ett bättre alternativ än inget. I Umeå 
har målet varit att de anvisade nyanlända bosätts i tätorten där det finns 
en närhet till service och fritidsaktiviteter för att integrera de nyanlända i 
samhället. Det är också i tätorten det är en större ruljangs på bostäder 
förklarar informanten.  

6.4 Bostadslösningar 

Studien visar att det finns ett arbete för att klara bostadssituationen för 
anvisade nyanlända. Exempelvis i Skellefteå kommun där det letas 
tomma hus som kan hyras ut. Frågan är om det är tillräckliga medel för 
att mätta behoven? Eftersom kommunerna uttrycker att det finns ett 
behov av att bygga billiga bostäder utöver användning av befintligt 
bestånd och finansiella hjälpmedel, kan ett par strategier framföras i 
studien som kommunerna eventuellt kan implementera. Eftersom 
modulbostäder är en tveksam lösning har permanenta hållbara lösningar 
varit i fokus. I dagens läge med den låga rörligheten på marknaden och 
flyttkedjans låga aktivitet kan nybyggnation vara ett alternativ för att få 
ett större bestånd och skapa en rörlighet. Linds (2016) uttagna 
bostadstrategier, åtkomliga bostäder och inkomstkvoterade bostäder, är 
intressanta att föreslå och möjligtvis implementera hos kommunerna för 
att kunna tillgodose alla personer med en bostad.  
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De åtkomliga bostäderna ska inte underskrida den lägsta standarden 
men behöver innehålla billigare materialval, som exempelvis plastmatta 
istället för kakel i badrummen, för att hålla nere byggkostnaderna. Även 
om de inkomstkvoterade bostäderna är kritiserad som en svensk modell 
då den kan skapa en stigmatisering och segregering ser Lind (2016) att 
det kan finnas ett behov i dagens situation. Att kvotera lägenheter till 
särskilda grupper ska i huvudsak ses som tillfälliga åtgärder som inte 
behövs när utbudet är tillräckligt stort anser Lind (2016). Den 
geografiska placeringen av dessa sorters bostäder bör göras med 
eftertänksamhet så att segregerade områden inte uppstår. Det är positivt 
om dessa bostäder byggs in vid befintligt bestånd så att det finns 
möjlighet för integrering och en mångfald i befintliga områden (ibid). 
 
Strategierna bör användas parallellt för att skapa ett bättre bestånd, men 
att den viktigaste faktorn är att bygga fler bostäder. På sikt bör målet 
vara att alla ska kunna hitta en bostad på marknaden som passar 
ekonomi och önskningar. Då är ett stort utbud och en friare 
hyressättning viktiga (ibid).  

7 SLUTSATS 
 
Är det en bostadsmarknad tillgänglig för alla? I den rådande 
bostadsbristen är det mycket som pekar på, och forskare som antyder att 
det inte är så. Det synliggörs i de studerade kommunerna genom att det 
är svårt att tillgodose de anvisade nyanlända en bostad för att alla 
befintliga bostäder är upptagna. Den avgränsade gruppen, anvisade 
nyanlända, har varit grunden för studien men är inte den enda grupp 
som kan anses resurssvag och ha problematik att träda in på 
bostadsmarknaden. Förutsättningarna för andra grupper ser liknande ut 
och kan ha samma behov som de anvisade nyanlända. Därför kan studien 
möjligtvis appliceras så att andra resurssvaga grupper och alla invånare 
ska kunna ha tillgång till en god bostad. 
 
Framförallt är bristen på bostäder ägda av de allmännyttiga 
bostadsbolagen synlig. Därmed behövs dels en privat-offentlig 
samverkan och dels nya bostadslösningar för att kunna tillgodose 
anvisade nyanlända en bostad och andra resurssvaga grupper. 
Problematiken med den privatiserade marknaden och bostaden som en 
social rättighet behöver lösas, och vems är då ansvaret? Detta skapar i sin 
tur en konflikt kring samverkan av planering och bostadsbyggandet då 
det är många aktörer som är inblandande. Stat, kommun, allmännytta 
och privata aktörer. Det kan hur som helt konstateras att det behöver 
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göras åtgärder parallellt med varandra för att kunna erbjuda alla 
invånare en bostad med goda standarder. 
 
För kommunerna fortsätter planeringen av bostadsförsörjningen i helhet 
för att försöka dämpa bostadsbristen och kunna erbjuda de anvisade en 
bostad, men också för övriga inflyttare kopplat till tillväxtambitionerna. 
Denna studie har försökt att implementera en tanke om att 
bostadssektorn behöver anpassa sig till den förändrade verkligheten, som 
både forskare och de intervjuade tjänstepersonerna argumenterar för. 
Den universella bostadspolitiken kvarstår, dock behöver nog vissa 
metoder ses över för att kunna bygga billigare bostäder. Vidare anses det 
att allmännyttans roll behöver förstärkas samt att staten ska ta ett större 
ansvar och hjälpa kommuner att kunna bygga bostäder. Exempelvis 
genom subventioner. Ekonomiska och politiska preferenser påverkar 
bostadsfrågan i stor utsträckning.    
 
Studien har öppnat för nya frågeställningar inom ämnet. Fokusen har 
varit på kommunernas synvinkel av situationen kring bosättningen av 
nyanlända i samband med bostadsbristen och den bostadspolitik som 
råder. Kommunernas informanter önskar ökat samarbete, men hur ser 
privata aktörer på ett ökat samarbete och deras ansvar i detta? Vems är 
egentligen ansvaret att tillgodose med bostäder? Allmännyttan har ett 
ansvar men när det ansvaret sviktar har de privata aktörerna då 
skyldighet att hjälpa till? Vidare är det också relevant att studera hur 
allmännyttiga och privata bolag kan samarbeta för att hantera 
bostadssociala problem så som bostadsbristen och hur resurssvaga 
grupper kan inkluderas i bostadsmarknaden. Studier om ett fungerande 
bostadsbyggande av en billigare klass är också relevant i och med att det 
finns ett behov av ett ökat bestånd. 
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9 BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Övergripande  
 
Vilken titel arbetar du under? 
 
Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 
 
Hur ser bostadsmarknaden ut i kommunen? 
- Efterfrågan 
-  Utbud 
- Finns det några geografiska skillnader? 
- Har vissa grupper svårare för ett inträde på marknaden? 
 
Hur många nyanlända är anvisade till kommunen år 2016? 
 
Allmännytta 
 
Vad har ni för allmännyttiga bolag i kommunen? 
 
Finns det ett samarbete med detta bolag? 
- Hur ser samarbetet ut? 
- Hur stor roll spelar dem in i att tillgodose bostadsbehovet för nyanlända? 
 
Privata fastighetsägare 
 
Finns det några privata fastighetsägare som ni samarbetar med att tillgodose 
behovet av bostäder till anvisade nyanlända? 
- Hur ser ert samarbete ut? 
 
Samverkan inom kommunen 
 
Hur arbetar ni med bostadsförsörjningsfrågan kopplat till anvisade 
nyanlända? Har ni en specifik förvaltning eller samverkar ni över fler olika 
förvaltningar? 
- Hur fungerar samarbetet?  
- Vad är svårigheten med systemet? 
 
Strategier/ Dokument  
 
Hanteras anvisade nyanlända i kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning? 
- i så fall hur? 
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Har ni något separat styrdokument för hur man avser att klara 
bostadsförsörjningen för de anvisade nyanlända? 
 
Geografi 
 
Hur ser kommunen på bostadsutvecklingen, var vill kommunen att nya 
bostäder tillskapas? 
 
Var försöker ni erbjuda nyanlända bostäder i kommunen? 
- På olika platser i centralorten? Eller i mer perifera områden? 
 
Bostadsbyggande och renovering 
 
Viken storlek på bostäder behöver byggas, och ska byggas? 
 
Har ni tittat på några alternativ till byggande av modulhus eller liknande? 
Västerviksmodell ex.? För att mätta efterfrågan 
 
Planerar ni att renovera och rusta upp lokaler för att kunna använda som 
bostäder till anvisade nyanlända? 
 
Hur tänker kommunen kring att bygga tillfälliga bostäder till anvisade 
nyanlända kontra långsiktiga bostäder?  
 
Bostadspolitiken och bostadsmarknadssystem 
 
Hur informeras nyanlända om bostadsmarknadssystemet i kommunen? 
- Fungerar det bra?  
 
Hur fungerar förturssystemen för att få en bostad i er kommun?  
-Är det något som används ofta?  
- Kommer det att användas för nyanländas inträde på bostadsmarknaden 
under 2016? 
 
Har nyanlända särskilda behov på bostadsmarknaden? 
- Tänker ni er speciallösningar för denna grupp eller ser deras inträde lika ut 
som för alla invånare? 
 
Vad har ni för planer på kort sikt samt lång sikt för att lösa bostadsfrågan för 
anvisade nyanlända?   
 
Vad behöver göras i kommunens planering för att skapa en bättre 
bostadsförsörjning för nyanlända? 


