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Sammanfattning 

Författare: Sara Daabas 

Titel: Är jag vid liv eller lever jag? En kvalitativ studie om asylsökandes boendesituation. 

Handledare: Håkan Johansson 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande, 

framför allt med avseende på boendesituation. Migrationsverket ansvarar för de asylsökandes 

asylprövningar. Migrationsverket är den myndighet som klassificerar boende för asylsökande. 

Man talar om två olika boendeformer. Den ena typen är ABO, som är anläggningsbostäder 

ordnade av Migrationsverket. ABO innebär att de asylsökande får bo tillsammans med andra 

asylsökande. En annan form av bostad för asylsökande är EBO. EBO innebär att den 

asylsökande väljer att bo hos släktingar eller vänner och får själv finansiera denna 

boendeform. I både fallen drabbades asylsökande av trångboddhet. 

Uppsatsen präglas av en kvalitativ ansats. Fyra asylsökande har intervjuats, där det framkom 

att majoriteten var trångbodda och upplevde sig deprimerade. Asylsökande förknippas med 

segregation. Uppsatsen tar upp olika studier som behandlar segregation på bostadsmarknaden. 

Den asylsökandes boendesituation påverkade både den fysiska och psykiska upplevda 

hälsosituationen. Uppsatsen tar även upp studier som behandlar det sociala kapitalets 

påverkan på hälsan. Asylsökandes bostadssituation och dess påverkan på upplevda hälsan, 

analyseras utifrån strukturella förhållanden. 

Ämnesord: Asylsökande, fysisk hälsa, psykisk hälsa, segregation, trångboddhet. 
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Abstract 

Author: Sara Daabas 

Title: Am I alive or do I live? A qualitative study about asylum seekers living situation. 

Supervisor: Håkan Johansson 

The purpose of this paper was to to describe and analyze patterns of exclusion among asylum 

seekers, particularly with regard to living arrangements. Migration Board is responsible for 

the asylum seeker's asylum trial. Migration Board is the authority that classifies housing for 

asylum seekers. We speak of two types of accommodation. One type is the ABO, which is 

holding housing arranged by the Immigration Service. ABO, means that the asylum seeker are 

living with other asylum seekers. Another form of housing for asylum seekers is EBO. EBO 

means that the asylum seekers choose to live with relatives or friends and must self-finance 

this. In both cases, were asylum seekers affected by overcrowding. 

The essay is characterized by a qualitative approach. Four asylum seekers have been 

interviewed, where it is found that the majority were overcrowded and sufferd from 

depression. Asylum seekers are associated with segregation. The essay deals with various 

studies about segregation in the housing market. The asylum seeker's housing situation was 

affecting both the physical and mental health. The essay also discusses studies that consider 

the social capital's influence on health. Asylum-seekers' housing situation and its influence on 

health, are analyzed in terms of structural conditions. 

Keywords: Asylum seeker, mental health, physical health, segregation, overcrowding.  
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Förord 

Jag vill passa på att tacka alla som gjort min studie möjlig att genomföra. Ett särskilt tack 

riktas till de asylsökande som ställde upp på intervjuerna. Tack för deras tålamod och deras 

tid! Jag vill även passa på att tacka Håkan Johansson och Hanna Wiksén för deras åsikter och 

givande kommentarer. Ett stort tack till alla som läst min uppsats och givit mig förslag på hur 

den kan förbättras.  

Jag har varit ensam författare på denna uppsats, vilket har lett till att jag fått bolla med mig 

själv ett antal gånger. Jag riktar ett stort tack ännu en gång till Hanna Wiksén som har varit 

den som hjälpt till vid motgångar och agerat som en drivkraft.  

Att genomföra studien och skriva uppsatsen har varit en oerhört lärorik tid och rolig att 

genomföra. 

 

Trevlig läsning! 

 

Sara Daabas 

Lunds Universitet 2010 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

Trångboddhet är ett omdiskuterat fenomen. En rapport från Boverket (2006) menar att 

boendesituationen påverkar möjligheter till socialt umgänge och kontakter. Man har oftast ett 

bättre och större socialt nätverk när man trivs i sin bostad. Trångbodda har en tendens att 

isolera sig socialt, stänga ute omvärlden och saknar utrymme till personlig utveckling. Flera 

är säkerligen trångbodda utan att veta om det. Vissa är mer vana vid att bo tätare än andra och 

kan då uppfatta detta som något normalt (ibid). Trångboddhet drabbar många men framförallt 

asylsökande. År 2010 ökade antalet asylsökande från 28 000 till 31 000 (Migrationsverket 

2010:D). Asylsökande får alltid räkna med att bo med flera personer i samma bostad och 

ibland i samma rum. Skillnaden mellan asylsökande och svenska medborgare som är 

trångbodda är att asylsökande har begränsat inflytande över sin boendesituation. De 

asylsökande får inte välja med vem de ska bo eller dela rum med, men trångboddhet kan 

också leda till ohälsa (Boverket 2006). Historiskt sett vet vi att i slutet av 1800-talet kom 

begreppet folkhälsa som innebär befolknings hälsosituation. Man börjar förstå att hälsan är 

beroende av boendemiljön (Nyström 1991). Flera av befolkningen drabbas av sjukdomar på 

grund av trångboddhet. Infektioner och tuberkulos växer ypperligt i trånga och hälsovådliga 

bostäder (ibid). Utsatta grupper med låginkomst drabbas oftare av depressioner än de som har 

en bättre ekonomisk situation (Wilkinson 2010). Psykosociala problem är ett centralt begrepp 

vid diskussion av trångboddhet och är även ett tydligt hot mot hälsan. Den psykiska hälsan 

beror även på bostadsområdet och hur bostaden ser ut (ibid). Boendemiljön har likaledes 

inverkan på sociala relationer (Nyström 1991). Att ingå i ett socialt sammanhang och att ha ett 

socialt nätverk bestående av släkt, vänner, familj, arbetskamrater och grannar är alla viktiga 

för välbefinnandet (ibid). Oftast går det inte att skilja hälsa och sociala relationer åt. Ett 

stödjande socialt nätverk bidrar till god hälsa medan ett konfliktfyllt nätverk kan bidra till 

psykiska hälsoproblem (Cullberg 1991). Många asylsökande kommer till Sverige utan att ha 

familj eller släktingar som väntar på dem. Asylsökande bor oftast på segregerade områden 

med flera personer i samma bostad. Man kan säga att en del asylsökande saknar ett gott 

socialt nätverk och lever trångbodda i samband med detta.  
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Uppsatsen handlar om boendesituationens påverkan på asylsökande i förhållande till sociala 

relationer samt upplevd hälsosituation. Det är viktigt att lyfta fram boendefrågan bland 

asylsökande eftersom att boendet innebär mycket för människor och speciellt för de som är 

mest utsatta. Teoretikern Martin Kronauer hjälper oss att förstå den asylsökandes 

boendesituation samt den upplevda hälsan. Kronauer talar om 6 exklusions dimensioner. Man 

kan vara exkluderad från samhället genom arbetsmarknadsexklusion, ekonomisk exklusion, 

kulturell exklusion, exklusion genom social isolering, spatial exklusion samt institutionell 

exklusion (Kronauer 1998). Dessa exklusionsmönster kan ha en påverkan på den 

asylsökandes boendesituation. I avsnittet ”teori” kan man läsa mer om social exklusion och de 

olika dimensionerna.  

1.2 Syfte  
Att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande, framför allt med avseende 

på boendesituation.  

1.2.1 F rågeställningar 
1. Vad innebär trångboddhet för de asylsökande? 

2. Hur organiserar asylsökande sin vardag? 

3. Vilka strategier använder de asylsökande för att lösa sin boendesituation? 

4. Hur påverkar boendesituationen de asylsökandes sociala relationer samt upplevda 

hälsosituation? 

2. Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver myndigheter som ansvarar för personer i asylprocessen och 

asylsökandes boendesituation samt definitionen av en asylsökande och trångboddhet.  

2.1 Migrationsverket 
En asylsökande är någon som har tagit sig till ett annat land för att få det skydd som denne 

inte kunnat få i sitt hemland. Den asylsökande lämnar in en ansökan om asyl till 

Migrationsverket. Tiden mellan då den asylsökande lämnat in ansökan och denne fått den 

beviljad eller fått avslag kallas för asylprocess. Den asylsökande har rätt att stanna i Sverige 

under hela asylprocessen (Migrationsverket 2010:B).  
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”1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.  

2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på 

ickepolitiska brott eller på handlingar, som strider mot Förenta Nationernas 

ändamål och grundsatser” (Förenta Nationerna, Artikel 14).  

Myndighetsvärlden är alltså en stor del av den asylsökandes liv. I Sverige är det myndigheter 

som organiserar och ansvarar för den asylsökandes välfärd. I detta fall har Migrationsverket 

ett övergripande ansvar för asylprocessen då det är Migrationsverket som prövar 

ansökningarna. Förutom att pröva ansökningar beslutar migrationsverket om man får besöka 

Sverige av olika skäl, söka skydd eller ansöka om medborgarskap (Migrationsverket 2010:A). 

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och sysselsättning under asyltiden. 

Asylprövningen är central för den asylsökande men det finns andra praktiska saker som är 

viktiga. Att få en bostad är av stor vikt i den asylsökandes liv. Migrationsverket erbjuder den 

asylsökande boende på anläggning (som oftast är i lägenheter) under asylprocessen. Den 

asylsökande har frihet att välja mellan anläggningsbostad eller eget boende (ibid).  

Eget boende (EBO) innebär att den asylsökande själv väljer att vara inneboende hos familj, 

släkt eller vänner samt att den asylsökande finansierar boendeformen själv.  

Anläggningsbostad (ABO) innebär att Migrationsverket anvisar asylsökande till en viss 

bostad samt står för hyreskostnaderna. Dessa lägenheter kan vara spridda i bostadsområden 

eller vara samlade i samma bostadsområde. När asylsökande bor i ABO får de räkna med att 

dela lägenhet med andra. En ABO bostad med två rum och kök ger plats till fyra asylsökande 

(Boverket 2008).  

Förutom boende erbjuder Migrationsverket asylsökande dagsersättning. Hur mycket den 

asylsökande får i dagsersättning är uträknat på antalet vuxna och barn i hushållet. 

Förordningen (1994:361) om mottagandet av asylsökande m.fl. redogör för hur mycket 

ersättning den asylsökande är berättigad till. Dagsersättningen ska räcka till mat, kläder, skor, 

sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.  

- 71 kr/dag för vuxna ensamstående 

- 61 kr/dag för vuxen som delar hushåll 

- 37 kr/dag för barn upp till 3 år 
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- 43 kr/dag för barn 4-10 år 

- 50 kr/dag för barn 11-17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget) 

(Förordningen 1994:361 om mottagandet av asylsökande m.fl.) 

Lagen trädde kraft 1994 och ersättningen har inte höjts sedan dess vilket betyder att en familj 

med två vuxna och två barn 11-17 har en ersättning på 6660 kr/mån. Att jämföra med 

riksnormen för försörjningsstöd 2011 där samma familj får ca 11000 kr/mån exklusive hyra 

(Socialtjänstförordningen 2001:937).  

2.2 Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som har flera uppdrag. Ett av uppdragen som de får av 

regeringen är att undersöka hur boendesituationen ser ut idag och om det förekommer 

trångboddhet. Varje år rapporterar Boverket till regeringen vad de har gjort under förgående 

budgetår utifrån de återrapporteringskrav regeringen ställer (Boverket 2010:A). När Boverket 

ska mäta trångboddhet använder de sig av en norm 3 skala. Förr tänkte man att trångboddhet 

kunde mätas genom att tänka sig antalet personer per bostad eller per ytenhet. Detta var inte 

lyckat då flera problem som identifierades i samband med trångboddhet var sådana som är 

förknippade med möjligheten att kunna avskilja delar av bostaden (Boverket 2006). Därför 

väljer man istället att räkna antal personer per rum. Att räkna ut personer per rum är det 

vedertagna måttet på trångboddhet och används även i internationella jämförelser. Ett PM 

från Boverket (2004) beskriver att enligt norm 1 är fler än två personer per rum trångbodda. 

Norm 1 formulerades på 1940-talet. I mitten av 1960-talet kom man fram till att man inte ska 

behöva bo i en lägenhet där två personer bor i samma rum. Då formulerades norm 2 som 

innebär att en tvåbarnsfamilj ska bo i minst en trerumslägenhet för att inte anses som 

trångbodda. Idag använder man sig av norm 3 för att mäta trångboddhet. Enligt denna norm är 

man trångbodd om varje barn och ensamstående vuxen i ett hushåll inte kan disponera ett eget 

rum där kök och vardagsrum är borträknade. Även om man utgår från norm 3 är inte norm 2 

ersatt. Orsaken till att norm 3 inte har formellt fastställts beror på konsekvenserna för 

bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Alla enrummare skulle på sikt behöva byggas om till 

större lägenheter som i sin tur innebär problem då enrummare är eftertraktade (Boverket 

2004).   
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3. Tidigare forskning 
Denna översikt av tidigare forskning tar upp frågor om boende, asylprocess, trångboddhet 

samt hälsa. Boverkets officiella hemsida på Internet handhar många rapporter om 

bostadsmarknaden. När det gäller tidigare studier om just den asylsökandes boendesituation 

har det varit lite svårare att finna material. En orsak kan vara att det inte har gjorts många 

undersökningar om asylsökandes boendesituation och dennas koppling till hälsan. Därför har 

jag istället fått söka på asylprocess och hälsa samt socialt nätverk. Detta avsnitt tar upp både 

nationella och internationella studier.  

Jag har valt att i första hand titta på studier som inte är mer än 5 år gamla, men ändå valt att ta 

med en historisk studie från början på 1900-talet. Detta på grund av att den är intressant för 

min kommande diskussion i slutet av uppsatsen. Jag har även tagit med Wilkinsons studie 

som visar oss hur socialt kapital har en påverkan på hälsan. Bergmans studie anser jag som 

relevant då han i sin studie kommer fram till att asylsökande inte behöver vara passiva under 

asylprocessen och att de ständigt söker aktiviteter att delta i. Jag undersöker även hur de 

asylsökande organiserar sin vardag. Jag beskriver först bostadsmarknaden generellt för att 

sedan övergå mer specifikt till asylsökandes boendesituation och dess påverkan på hälsa samt 

socialt liv.  

Boverket har tagit fram en rapport om bostadsmarknaden 2009-2010 (Boverket 2009). Denna 

undersökning har gjorts i form av en enkätundersökning där 290 kommuner deltog. Syftet var 

att ge en bred blick över bostadsmarknaden samt att ta fram ett underlag för bedömning av 

utvecklingen de närmaste åren. I rapporten från Boverket (2009) framkom det att 113 

kommuner redovisade balans gällande bostäder. 124 kommuner bedömde sig ha brist på 

bostäder och hälften av dessa menade att läget kommer vara detsamma de två kommande 

åren. I samtliga storstadsregioner (Malmö, Stockholm och Göteborg) spåddes bristen vara 

densamma alternativt öka de närmaste åren. När det gällde bostäder till flyktingar delar staten 

och kommunerna på ansvaret. Av enkäten får man fram att 65 av 290 kommuner svarade att 

flyktingar hade svårt att få tag på en bostad. Enkätundersökningen visade att bristen på 

bostäder till flyktingar 2006 och 2007 ökade i takt med den markanta ökningen av antalet 

asylsökande.  

Boverket gjorde en kartläggning om asylsökandes eget boende då regeringen gav Boverket i 

uppdrag att göra en lägesbeskrivning om bostadssociala och psykosociala effekter för 
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asylsökande. I rapporten från Boverket (2008) framkom det av intervjuer med handläggare på 

Migrationsverket att barnfamiljer var i större utsträckning trångbodda. Handläggarna vittnade 

om att många ångrade att de skaffat sig eget boende och vände sig efter ett tag åter till 

Migrationsverket för att få hjälp med att komma till ett anläggningsboende. Det framkom 

även att många barn stannade kvar i skolan efter skoltid för att de inte ville gå hem. Detta 

gällde både asylsökande barn och barn som hade uppehållstillstånd som bodde trångt. Flera 

handläggare såg trångboddheten ur ett segregationsperspektiv. De menade att barn som bodde 

i dålig miljö hade sämre förutsättningar än barn som bodde i andra områden. Eftersom många 

asylsökande stannade inneboende efter beviljad asyl förändrades inte situationen för barnen. 

Under asylprocessen flyttar asylsökande ständigt till olika ställen. Detta gör att 

bostadssituationen blir mer instabil (ibid).  

Etnologen Rebecka Lennartsson (2007) skriver i Mellan hopp och förtvivlan, om 

asylsökandes boendesituation med fokus på asylsökande som bor i EBO samt asylsökandes 

hälsa i Västmannaland och Uppsala. Lennartssons studie präglas av en kvalitativ ansats där 

hon intervjuat sammanlagt 58 asylsökande. Lennartson intervjuade även vårdgivare på 

sjukhus. Flera vårdgivare menar att fler från anläggningsboende generellt sett söker hjälp för 

hälsorelaterade problem än de som bor i eget boende. Vad detta beror på är oklart. En tänkbar 

förklaring enligt Lennartsson kan vara att de som bor i anläggningsboende har mer kontakt 

med andra asylsökande och har möjlighet att rådfråga dem och få rekommendationer. 

Undersökningen visar att 10 av dem intervjuade asylsökande upplever sin hälsa som god. 14 

av dem uppger att de hade vacklande hälsa, där de mår bra vissa dagar och dåligt andra dagar. 

14 bedömer att de mår ganska dåligt.  

En internationell studie visar vilka konsekvenser en lång asylprocess kan ha på den psykiska 

hälsan. 17 vuxna har intervjuats där medelåldern är 42 år. Man har i undersökningen använt 

sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. I studien framkommer det att lång väntan på 

asyl leder till allvarlig psykisk ohälsa som består även tiden efter beviljad asyl. I studien 

framkommer det även att de intervjuade har sociala samt psykiska problem. Majoriteten lider 

enligt denna studie av dåligt självförtroende, dåliga erfarenheter av relationer, 

koncentrationssvårigheter samt rubbningar i minnet. En stor andel av de intervjuade lider av 

depression. (Coffey, et al 2010). 

Rickard Wilkinson (2010) skriver om utsatta gruppers sociala kapital och dess påverkan på 
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hälsan. Han menar att de utsatta grupperna som har begränsat socialt kapital ofta lider av 

depressioner. De flesta känner sig väldigt stressade över sin bostadssituation som i sin tur 

leder till begränsat socialt umgänge. Istället tenderar asylsökande att isolera sig själva. Det 

beror inte endast på att asylsökande är en utsatt grupp som är sårbar med låg socio-ekonomisk 

status utan detta säger en del om hur samhället är uppbyggt och hur människor lever (ibid). 

Wilkinson (2010) beskriver hur samhället genom organisationer eller föreningar länkar 

människor med samma förhållanden till varandra. Ett exempel är rika människor som länkas 

till varandra genom exklusiva klubbar. Ju större inkomstskillnader är desto större blir de 

sociala avstånden. Sociala problem och hälsoproblem är tydligt relaterade till klasskillnader. 

Wilkinson (2010) menar att det bör ske en förändring i strukturen för att ojämlikheten i 

samhället som orsakar sociala problem ska minskas. Wilkinson (2010) betonar även vikten av 

relationen till andra och hur dessa påverkar hälsan. De som har färre vänner löper större risk 

för att dö i förtid (ibid).  

Jonny Bergman (2010) skriver om asylsökandes situation under asylprocessen samt hur de 

hanterar den. Han har studerat asylsökande från Afghanistan genom deltagande observationer 

och informella konversationer. Bergman menar att asylsökande inte alls behöver vara passiva 

under asylprocessen. De asylsökande han har varit i kontakt med är inte passiva. De deltar i 

olika aktiviteter som svenskundervisning men även aktiviteter som att umgås med vänner och 

finna andra i samma situation. Dock menar han att asylsökande bör ha fler och bättre 

alternativ till arbete och praktik samt att svenskundervisningen bör vara mer individuellt 

anpassad så att den passar alla asylsökande. Bergman beskriver att flera asylsökande inte är 

passiva trots sin utsatthet (Bergman 2010). Bergman går emot Lennartson (2007) då han 

menar att passivitet inte är en självklarhet under asylprocessen. Dock visar både studierna att 

organiserade aktiviteter är av stor betydelse för den asylsökande (ibid).  

Eva Wiktström (2008) genomförde en kvalitativ studie om lokala reaktioner på en 

utlokaliserad flyktingförläggning i området i Malmliden. Hon intervjuade sammanlagt 27 

personer. Wiktström (2008) beskriver hur man strävar efter att organisera de asylsökandes 

vardag för att uppnå ett normalt vardagsliv genom att erbjuda olika aktiviteter. De nyanlända 

asylsökande bodde inte i avskilda bostadsenheter. De fick bo i tomma lägenheter integrerade i 

Malmliden. Bostäderna var inte särskilt för asylsökande utan bostäderna hyrdes ut av lokala 

fastighetsägare. Den här modellen uppfattades som en lösning på inkvarteringen (Wikström 
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2008). Reaktionerna på den utlokaliserade flyktingförläggning i Malmliden utspelas i början 

och mitten av 1900-talet. Reaktionerna omfattade både avstånd och närhet. Wiktström (2008) 

menar att det är svårt att säga om reaktionerna är negativa eller positiva. Att ta avstånd från de 

asylsökande var ett ställningstagande för flyktingmottagandet (ibid). Vissa ansåg att det förde 

liv och vitalitet till staden medan andra såg flyktingmottagandet som något störande (ibid).  

Svenska Röda Korset Region Syd (2010) gjorde en undersökning om asylsökandes behov 

under asyltiden i Sverige. 171 asylsökande tillhörande Malmö och Kristianstad tillfrågades 

om sin asylsituation. Svenska Röda Korset undersökte möjligheten att starta en daglig 

verksamhet för asylsökande. Syftet var att förbättra den psykiska hälsan och minska 

passiviteten hos asylsökande som var i behov av särskilt stöd i asylprocessen. I rapporten från 

Svenska Röda Korset (2010) kan man läsa om asylsökandes aktivitetsbehov samt 

levnadssituation.  Det framkommer i rapporten att 91 % är trångbodda utifrån Boverkets 

definition på trångboddhet d.v.s. att det finns mindre än ett rum för varje boende eller två 

samboende, utöver kök, badrum och vardagsrum. 36 % upplever att de inte kan klä av/på sig 

enskilt i sitt eget hem. En man säger ’Help me to live like a normal person’ (Svenska Röda 

Korset, 2010:4). Han är inte ensam om att känna så. Flera av de som blev intervjuade önskar 

hitta egen lägenhet. 30 % upplever att de mår dåligt och 50 % av de som väntat på asyl längre 

än tolv månader upplever att de mår dåligt. Alltså försämras den upplevda hälsan ju längre en 

person är asylsökande.  

4. Metod 
Syftet är att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande, framför allt med 

avseende på boendesituation. För att på bästa sätt få fram information som besvarar syftet 

används en kvalitativ metod. Dess styrka är att man djupare förstår den enskilde personen. 

Vidare användes en semistrukturerad metod. Informanterna ska ha möjlighet att besvara 

frågorna utförligt samtidigt som intervjuaren måste kunna styra intervjun för att få svar på 

frågorna (May 2001). På sådant sätt kan även intressanta följdfrågor tillvaratas och bidra med 

bra information till undersökningen (ibid). Den asylsökandes perspektiv är viktig då det även 

är utgångspunkten. Asper (2007) talar om subjektivism som innebär att forskaren måste 

ibland integrera sig med individer för att förstå deras tankar och känslor. De intervjuerna som 

genomfördes i informanternas hem har möjliggjort deltagandet av den fysiska 

boendesituationen.  
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För att få en god förståelse har flexibilitet varit av stor vikt. Jag har inte hållit mig strikt till 

det frågeformulär som konstruerades för att ge den asylsökande ett visst inflytande. 

Värdeladdade ämnen har undvikts i intervjuerna och istället har de asylsökande fått komma 

med egna påståenden och beskrivningar. På så sätt kan man skapa förtroende mellan 

intervjuare och informanter (May 2001).  

4.1 Avgränsning 
Studien innefattar endast arabisktalande asylsökande. Detta är även mitt modersmål vilket har 

underlättat för de asylsökande att fritt beskriva sin boendesituation. Orsaken till att studien 

inte innefattar hela asylprocessen och dennas påverkan på den asylsökandes boendesituation, 

beror på att jag velat ha en fokus på den subjektiva och objektiva trångboddheten. Eftersom 

att asylprocessen kan ha en påverkan på de asylsökandes boendesituation, tar de avslutande 

diskussionerna upp vad asylprocessen har för betydelse för den asylsökandes boendesituation 

samt upplevda hälsosituation.  

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar 
Alla metoder har sina för- och nackdelar. Fördelen med de semistrukturerade intervjuerna var 

att jag gav de asylsökande ett visst inflytande och spelrum. Jag har utgått från den 

asylsökandes egna tolkningar på saker och ting. En av nackdelarna var närheten som uppstod 

mellan mig och de asylsökande, speciellt de asylsökande som intervjuades i det egna hemmet. 

Genomförandet av intervjuer i den asylsökandes bostad kan även betraktas som positivt. 

Upplevelsen av att vistas i den asylsökandes hem har varit en fördel för min studie på så sätt 

att jag haft möjlighet till en djupare förståelse för den asylsökandes boendesituation. Att vi 

behärskar samma språk har underlättat för den asylsökande då denne beskrev olika saker. 

Detta var en möjlighet för den asylsökande, då denne kände sig på hemmaplan. Nackdelen 

med att genomföra intervjuerna på arabiska var att den asylsökande trott att jag vet mer om 

deras  situation  än  jag  gjort  eftersom  vi  har  ”samma”  kultur.  Jag  har  själv  fått  översätta 

information från arabiska till svenska vilket har tagit en stor del av tiden. Ibland har vissa av 

de asylsökande gått utanför ramarna vilket resulterade till att mycket tid gick åt sådant som 

inte hade med syftet och frågeställningarna att göra. Detta har gjort att mina frågor ställts flera 

gånger för att få svar. 
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4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Intervjumanual 
Jag började med att skriva ner allt jag ville veta om asylsökandes boendesituation och 

tematiserade därefter frågorna utifrån följande teman: 

 Allmänt/Fakta 

 Boendekarriär 

 Boendet idag 

Dessa tre teman är viktiga för att hålla informationen om de olika temana isär. Med 

faktafrågor menas frågor som ålder, barn, civilstånd etc. Det har funnits en stark struktur när 

det gäller detta tema och frågorna har ställts på samma sätt i alla intervjuer. Med 

boendekarriär menar jag hur boendesituationen har utvecklats för den asylsökande, vad som 

har hänt på vägen samt möjligheter och begränsningar. Här har jag frågat efter hur många 

platser den asylsökande har bott på samt vilken denne trivts bäst på och varför. Boendet idag 

handlar om hur de asylsökandes boendesituation ser ut idag. Här har jag velat veta hur 

bostaden ser ut, hur stort det är, antal rum, relationen till andra boende i samma hushåll och 

om den asylsökande har planer på att flytta. Samtliga intervjuer avslutades med att fråga om 

det finns något de vill tillägga, något som kändes obehagligt och om jag kan återkomma ifall 

jag behöver komplettera någon fråga.  

4.3.2 Urval/Informanter 
Sammanlagt har fyra asylsökande i åldern 30-50 år intervjuats, två kvinnor och två män. Inga 

krav har ställts vad gäller vistelsetiden i Sverige därför att det är irrelevant eftersom att syftet 

är att beskriva och analysera exklusionsmönster bland asylsökande, framför allt med avseende 

på boendesituation. Det enda kravet var att informanterna skulle vara över 18 år.  

Kontakten med de första två informanterna etablerades genom en bekant. Informanterna bor i 

samma stad. Svenska Röda Korset etablerade kontakten till den tredje informanten och den 

fjärde informanten kom jag i kontakt med genom min far.  

4.3.3 Insamlat material samt kodning 
I intervjuerna användes både en bandspelare och en mobiltelefon för att spela in intervjuerna. 

Samtliga intervjuer har transkriberats och blivit utskrivna och förvarade i pappersform. 

Datafilerna med intervjuerna blev raderade från datorn för att skydda informanternas 

identiteter. Jönsson (2010) menar att kodning av materialet från en kvalitativ studie oftast sker 
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manuellt. Materialet blev kodat utifrån olika teman vilket är en stor del av analysen. För att 

kunna bearbeta materialet och dela in det i olika teman krävdes överstrykningspennor i olika 

färger. All information som var relaterade till varandra fick samma färg. Detta var en process 

som pågick tills det inte gick att tematisera materialet mer. Efter kodningen namngavs de 

olika teman. 

 Asylsökandes syn på trångboddhet. 

 Strategier för att lösa bostadssituationen. 

 Boendesituationens påverkan på den asylsökandes sociala relationer samt upplevd 

hälsosituation. 

 Hur asylsökande organiserar sin vardag. 

De olika temana redovisas i resultat genom olika citat från intervjuerna samt beskrivningar.  

4.4 Genomförande 
Två intervjuer genomfördes i informanternas hem vilket innebar en delaktighet av deras 

boendesituation. Dessa intervjuer var rätt lika i strukturen då samma frågor ställdes med fåtal 

avvikelser. Informanternas dialekter var olika vilket innebar att vissa justeringar gjordes 

dialektalt men innehållet har varit densamma. Det har funnits i de två första intervjuerna en 

öppenhet för att ändra frågor som känts obehagliga och lägga till sådant som missats. Detta 

tänk fanns även i de två sista intervjuerna men ansågs vara extra viktiga i de första. Gällande 

följdfrågorna har dessa varit desamma i samtliga intervjuer. Som i de första intervjuerna blev 

också frågorna ställda lite annorlunda i de sista intervjuerna. Detta berodde också på olika 

dialekter. Längden på intervjuerna varierade. Det tog dubbelt så lång tid i intervjuerna med 

männen medan intervjuerna med kvinnorna tog ca 30 minuter. Vid flera tillfällen under 

intervjuerna framkom det svar utan att ha ställt någon fråga. Därför är det viktigt att poängtera 

att frågeformuläret inte innefattar alla ”frågor” då mycket relevant information var utifrån de 

asylsökandes beskrivningar.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Eftersom att undersökning präglas av en kvalitativ ansats kan validiteten och reliabiliteten inte 

mätas i siffror. Jag är väl medveten om att min subjektivitet kan påverka metodens resultat. 

Därför kan det inte utfästas att samma resultat hade uppnåtts om någon annan genomfört 

denna studie. Två av informanterna är vänner och umgås privat. Detta kan sänka validiteten 
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då informanterna kommer från samma vänskapskrets och kan med stor sannolikhet ha samma 

åsikter på grund av detta. Jag är även medveten om att språket kan ha påverkat utfallet av 

studien då de asylsökande möjligtvis kunde känna sig mer bekväma i sitt modersmål eller att 

information har röjts på grund av samma kultur. Studien går inte att tillämpa på alla 

asylsökande. Det är svårt att generalisera studien då jag endast har intervjuat fyra 

asylsökande. Det är inte tillräckligt för att kunna generalisera resultatet. 

4.6 Etiska överväganden 
Eftersom asylsökande är en utsatt grupp har frågorna ställts med försiktighet. Samtliga 

intervjuer har präglats av oro för vad de asylsökande ska tycka om frågorna. Frågorna 

övervägdes noggrant för att de inte ska uppfattas som kränkande. Frågorna har förklarats 

ordentligt då den asylsökande inte begripit frågan.  

De asylsökande blev informerade om undersökningens syfte. Jag har utgått från 

samtyckeskravet och tagit hänsyn till att de asylsökande har rätt till att välja om de vill 

medverka i studien eller inte. Hänsyn har även tagits till konfidentialitetskravet där alla 

personuppgifter förvarats på ett sådant sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Jag var 

beredd att stänga av bandspelaren för att den asylsökande inte skulle på något vis känna sig 

obekväm eller om denne behövde ta paus.  

4.7 Förförståelse 
Att vara fullständigt objektiv i en studie är inte alltid lätt och kanske helt omöjligt. Därför är 

redogörelsen för förförståelsen essentiell. Tidigare erfarenheter, tankar och känslor har 

påverkat mig en del i min studie även om jag vid flera tillfällen ansträngt mig mycket för att 

vara objektiv. Något som är viktigt att belysa är min etnicitet. Precis som de asylsökande har 

också jag en invandrarbakgrund.  

Till denna studie hade jag redan med mig att de asylsökande levde under dåliga 

förutsättningar. Det har alltså funnits en risk att mina tankar, känslor samt erfarenheter har 

kunnat färga resultatet.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna förstå de asylsökandes utsatthet på bostadsmarknaden samt dennas påverkan på 

sociala relationer samt den upplevda hälsan, utgör social exklusion den teoretiska ramen. 
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Teoretikern Martin Kronauer (1998) beskriver den sociala exklusionens 6 element och hur 

resursbrist kan leda till ännu mer utsatthet och vanmakt.  

5.1 Social exklusion 
Social exklusion är ett begrepp som myntades i Frankrike under 1960-talet (Walther & 

McNeish 2003). Detta begrepp skulle upplysa behovet av samhällelig inklusion för de som 

levde utestängda eller bredvid samhället. Exempelvis på sådana utsatta grupper är 

handikappade, psykiskt sjuka och missbrukare. På 1980-talet användes begreppet för att förstå 

multidimensionella välfärdsbrister framförallt bland de som inte var inkluderade i 

medlemsländernas välfärdssystem (ibid). Begreppet social exklusion betonar vikten med 

strukturomvandlingar då arbetslöshet, sociala klyftor och ”nyfattigdom” ökar (Angelin 2009).  

Begreppet exklusion är avsedd för att förklara både materiella och relationella aspekter av 

utestängningsprocessen som drabbar vissa individer (ibid). Vanliga teoribildningar är inte 

tillräckliga för att beskriva dessa nya klyftor och den nya fattigdomen. Social exklusion 

beskrivs som ett nytt fenomen för att förstå dessa nya klyftor där betydelsen av exempelvis 

kön och etnicitet är inkluderade (ibid). Martin Kronauer (1998) menar att det finns 6 

dimensioner eller element som kan spegla social exklusion: 

1. Arbetsmarknadsexklusion 

2. Ekonomisk exklusion 

3. Kulturell exklusion 

4. Exklusion genom social isolering 

5. Spatial exklusion 

6. Institutionell exklusion 

Med arbtesmarknadsexklusion menas att etableringen eller återvändandet till 

arbetsmarknaden är helt blockerat. Ekonomisk exklusion är då individen lever under fattiga 

förutsättningar. Individen kan inte försörja sig genom förvärvsarbete och blir då beroende av 

exempelvis socialbidrag eller svartarbete. I detta fall har individen begränsade tillgångar och 

är fattig. Den kulturella exklusionen tar plats då individen inte kan eller har svårigheter med 

att leva ett liv som följer socialt accepterande normer och värderingar. Exklusion genom 

social isolering är då individens sociala kontakter blir nedsatta eller att individen inte har 

någon möjlighet till social miljö förutom individer som befinner sig i en liknande 

livssituation. Att delta i sociala aktiviteter kan bli svårt då det råder en brist på ekonomiska 



 

 

19 

 

resurser. Spatial exklusion är då individer med samma livssituation placeras i segregerade 

områden som är socialt utsatta. Institutionell exklusion kan vara då individer blir hänvisade 

till institutioner som Socialtjänsten för att få hjälp och på så sätt blir beroende av institutioner 

som i sin tur kan leda till skamkänslor och passivisering (Kronauer 1998).  

6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av min undersökning. De asylsökandes utsagor presenteras 

genom citat och text. Tidigare forskning kommer även att belysas i detta avsnitt. Avsnittet 

består av hur asylsökande organiserar sin vardag, asylsökandes syn på trångboddhet, 

strategier för att lösa bostadssituationen samt boendesituationens påverkan på den 

asylsökandes sociala relationer och upplevda hälsosituation. En sammanfattning i slutet 

kommer att belysa huvudpunkterna i de asylsökandes utsagor.  

6.1 Intervjupersonerna 
Selma är en kvinna i 35 års ålder som bor på ABO. Hon bor tillsammans med sin 8 månader 

gamla dotter samt en man och en kvinna. Selma har varit i Sverige i ca 6 månader och kan 

ingen svenska. Hon har inga släktingar i Sverige. Hon har endast en väninna som bor nära 

henne och som hon har bra kontakt med. När hon först kom till Sverige fick hon bo på en 

anläggningsbostad i 20 dagar. Därefter flyttade hon till en tvåa i Malmö, där hon bor kvar 

idag. Hon delar lägenhet med två andra asylsökande. Hon har ett eget rum på 3x4 

kvadratmeter, där hon sover tillsammans med sin dotter. De andra sover i vardagsrummet som 

är betydligt större. Tillsammans delar de kök och badrum. Hennes man befinner sig i Somalia 

ensam.  

Najah är väninna till Selma. Hon är 40 år gammal och bor i ett litet område. Najah har bott i 

Sverige i 2,5 år. Hon är änka sedan några år tillbaka och bor med sin dotter och dotterdotter. 

Najah har inga andra släktingar i Sverige. De befinner sig i Libanon. När hon först kom till 

Sverige bodde hon på bostadsanläggning i 5 dagar. Därefter blev hon förflyttad till en annan 

stad, där hon delade en tvåa med en ung kvinna. Najah disponerade sovrummet och den unga 

kvinnan vardagsrummet. De hade gemensamt kök och badrum. Hon bodde i denna bostad i 15 

dagar och fick sedan möjligheten att flytta till ytterligare annan bostad inom samma område. 

Idag bor Najah i ABO. Najah brukar låta sin väninna Selma övernatta hos sig. Då sover de 

alla fyra i ett och samma rum på ca 16m2.   
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Rami är 44 år gammal. Han har tre barn som han tror befinner sig i Iran med deras mamma 

som också är hans fru. Dem har han inte träffat sedan han kom till Sverige. Rami har inga 

släktingar i Sverige. Han har några vänner som han har träffat i Sverige. Han har bott i 

Sverige i 2 år och 9 månader. Rami beskriver sin fysiska hälsa som väldigt dålig. Rami har 

ofta smärtor och problem med njuren. Hans föräldrar befinner sig i Irak. Rami har aldrig bott 

på bostadsanläggning. Han har valt att ordna eget boende, oftast som inneboende. Totalt har 

han bott i sju olika bostäder i två olika områden. Rami gav mest information om den första 

och sista bostaden. Första bostaden var en tvåa. Sammanlagt var de sju som bodde i samma 

bostad. Rami sov i vardagsrummet tillsammans med tre andra. Två sov i sovrummet och en 

fick sova i hallen. De hade gemensamt badrum och kök. Rami bor idag i en lägenhet som 

tillhör en 70 åring. Sammanlagt bor det tre personer i denna lägenhet. Han har ett eget rum 

som han sover i och slipper köa till toaletten, då det finns 2 toaletter. Rami gör inget speciellt 

om dagarna. Han går inte på SFI (svenska för invandrare) och går heller inte på andra 

aktiviteter.  

Hassan är en man på 40 år som bor i samma område som Rami. Han har inga barn och är inte 

gift. Hassan har inga släktingar och inga vänner i Sverige. Han har bott i Sverige i 1 år. Han 

har totalt bott i två olika EBO’n. Första bostaden var en tvåa där han bodde tillsammans med 

5 andra. Hassan delade rum med två andra. Alla hade gemensamt kök och badrum. Efter 6 

månader flyttade han till sin nuvarande bostad som är en tvåa. Han bor tillsammans med fyra 

andra och sover tillsammans med två personer i ett rum och delar kök och badrum. Hassans 

föräldrar befinner sig i Palestina som han inte har träffat på två år eftersom att han varit fånge 

och isolerad och flydde direkt därefter. 

6.2 Hur asylsökande organiserar sin vardag 
Ingen av de asylsökande som blev intervjuade går på organiserade aktiviteter om dagarna. 

Vissa har deltagit i SFI, men gör inte detta idag på grund av att de saknar kraft. De menar att 

det är svårt att gå på organiserade aktiviteter som SFI och kunna vara koncentrerad när de 

egentligen endast tänker på asylprocessen och boendesituationen.  

”En jättekort period gick jag på SFI, men jag slutade efter ett tag då jag 

insåg att nivån var allt för hög och att jag inte lärde mig någonting. Det 

enda  som  var  positivt  var  att  jag  kom  ifrån  hemmiljön  en  kort  tid” 

(Rami).  
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Rami känner att han har försökt att lära sig det svenska språket men upplevt svårigheter då 

undervisningen inte var individ anpassad. Bergman (2010) betonar vikten med att 

svenskundersviningen bör vara anpassad så att den passar alla asylsökande.  

”(…) nej inte svenska…hur ska jag kunna lära mig det svenska språket 

när det inte ens finns svenskar i området (…) (Najah). 

Najah beskriver i intervjun hur hon gärna vill lära sig det svenska språket, men klarar heller 

inte av det av samma orsak som Rami. Najah menar även i ovanstående citat att problemet 

blir större då det endast bor invandrare och asylsökande i området.  

De intervjuade asylsökande har många likheter när det gäller organisering av vardag. Rami 

och Najah har gått på SFI men menar att de inte har kunnat lära sig något. Selma och Hassan 

har inte gått på SFI av olika orsaker. Selma tar hand om sin dotter om dagarna, vilket 

resulterar i att hon inte hinner göra något annat. Hon hade dock gärna velat läsa på SFI men 

beskriver även längtan efter att delta i olika aktiviteter som gynnar bara henne. Selma menar 

att en struktur i vardagen hade underlättat då hon inte hade behövt gå runt och grubbla över 

sin boendesituation och asylprocess.  

”Det handlar att man på något vis ska finna mening med livet och det är 

svårt att göra detta då man har enorma problem som boendet och 

asylprocessen (…) jag hade gärna velat göra olika saker för att glömma 

det jag befinner mig i” (Selma). 

De intervjuade använder alla uttrycket ”struktur”. De betonar vikten med struktur i vardagen 

för att kunna klara av sin situation och inte endast boendesituationen utan hela asylprocessen. 

De flesta vet inte om att det fanns olika aktiviteter som kommunen erbjuder men även 

frivilligorganisationer. På grund av denna brist på information sitter samtliga asylsökande 

hemma och grubblar över sin boendesituation. De beskriver hur dagarna ser likadana ut.  

”Jag klarar inte av att vistas hemma, därför väljer att jag spendera min 

tid hos min väninna (…) det har blivit rutin då jag varje dag vaknar och 

går hem till henne och bara sitter och driver bort tiden” (Selma). 

Hassan beskriver hur han inte heller gör någonting om dagarna. Han menar att han har det bra 

idag när det gäller boendesituationen, men att han ändå inte finner mening med livet. Han 
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önskar att kunna hitta något roligt som han kan göra om dagarna. Idag spenderar Hassan sin 

tid genom att gå ut och promenera. I intervjun betonar Hassan även hur mycket han har gått 

ner i vikt utan att ha någon avsikt till det.  

(…) inte bara för att driva bort tiden utan jag vill kunna göra något om 

dagarna som jag kan ha nytta av i framtiden” (Hassan). 

Flera av de intervjuade asylsökande menar att de gärna vill arbeta under asylprocessen. 

Asylsökande som har ett avvisningsbeslut som inte vunnit laga kraft kan ansöka om 

arbetstillstånd (Migrationsverket 2010:C). Detta innebär att man innan dess inte kan söka om 

arbetstillstånd.  

Bergman (2010) beskriver hur asylsökande inte alls behöver vara passiva under väntan på 

asyl. Han menar att det finns asylsökande som ständigt söker olika aktiviteter för att hålla sig 

sysselsätta och för att förbättra sin situation. Samtliga intervjuade asylsökande beskriver hur 

de gärna vill göra något meningsfullt på dagarna. Vad som begränsar dem är bristen på 

information om olika aktiviteter som asylsökande kan delta i. De asylsökandes utsagor tyder 

på att de inte vill vara passiva men att de blir tvungna till det. De känner att samhället brister 

när det gäller utbud av aktiviteter för asylsökande. 

”Det finns inget att göra. Vi sitter bara och tänker men hade vi fått gå 

på olika aktiviteter då hade det underlättat. Men det är klart att man inte 

tänker  skapa  aktiviteter  för  asylsökande  då  det  kostar  mycket” 

(Hassan). 

Häggroth (2009) redogör för frivilligorganisationernas utbud av aktiviteter för asylsökande. 

Han betonar vikten av samarbete mellan migrationsverket, arbetsförmedlingen samt 

frivilligorganisationer som Svenska Röda Korset. Bland dessa bör det finnas en 

kommunikation för att gagna den asylsökande på bästa sätt. De asylsökande berättar i 

intervjuerna om att de inte har fått information om vad det svenska samhället erbjuder.  

6.3 Asylsökandes syn på trångboddhet 
Samtliga intervjuade asylsökande har under sin asylprocess någon gång varit trångbodda, 

vilket innebär att varje ensamstående vuxen och barn inte kan disponera ett eget rum. Enligt 

norm 3 skalan är Rami inte trångbodd då han kan disponera ett eget rum. Trots detta menar 

Rami att han känner sig trångbodd.  



 

 

23 

 

”Idag  har  jag  ett  eget  rum  och  jag  slipper  köa  till  toaletten.  Jag  är 

tacksam för detta, men det är inte så jag hade föreställt min bostad. Jag 

sitter på mitt rum ofta och då jag vistas utanför rummet känns det som 

att jag befinner mig i en bostad med 7 som bor där (…) ägaren till huset 

har alltid folk hos sig och det blir väldigt trångt” (Rami). 

Rami är subjektivt trångbodd. I intervjun beskriver han känslan av trångboddhet, men 

upprepar ständigt hur tacksam han är för att ha ett eget rum. Najah är motsatsen till Rami. 

Hon är objektivt trångbodd då hon sover i samma rum med 2-3 personer. Najah upplever sig 

inte som trångbodd även om hon är det. Hon menar att det inte är så allvarligt då personerna 

man bor/sover med är familj/vänner.  

”Migrationsverket behöver veta att vi är människor och  inga djur! De 

kan inte bara slänga oss i en lägenhet med vem som helst. De borde ta 

mer hänsyn till de asylsökandes önskemål” (Najah).  

När Najah bodde på i ABO delade hon lägenhet med en kvinna som hon inte alls kom överens 

med. Tanken var att Najah och kvinnan skulle sova i samma rum. Najah berättar i intervjun 

att hon då kände sig trångbodd och att det berodde på att hon inte kom överens med kvinnan 

hon delade lägenhet med. För Najah handlar det inte om antal personer per rum utan för 

henne handlar det endast om känslan av trångboddhet och att denna ökar då man bor med 

främlingar. Framförallt om man har skilda åsikter om hushåll och värderingar.  

Selma bor tillsammans med sin dotter samt två andra personer. Selma sover tillsammans med 

sin dotter i ett rum. Utifrån norm 3 är Selma trångbodd. Hon beskriver i intervjun den 

subjektiva trångboddheten då hon alltid måste ha sin slöja på sig både på rummet och utanför.  

”Jag måste alltid vara helt täckt när jag ska ut från mitt rum (…) slöjan 

måste vara i beredskap om någon skulle knacka på dörren till mitt rum. 

Ett privatliv kan man inte ha när man bor med främmande människor” 

(Selma).  

Selma och Najah betonar båda vikten av att känna personerna man bor med. Selma övernattar 

oftast hos Najah och då sover de fyra personer i ett och samma rum. Selma menar att hon inte 

räknar sig som trångbodd, då hon bor hos sin väninna.  
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Hassan bor hos en bekant och sover tillsammans med två andra män i samma rum. Han 

känner att han alltid är omringad av människor. På grund av detta känner han sig inte trygg i 

sin bostad. Hassan menar att bostaden är för liten för att rymma fyra boende. Han beskriver 

sovrummet som väldigt litet och menar att han har alltid någon bredvid sig på mindre än en 

meters avstånd. Hassan upplever subjektiv trångboddhet men är också objektivt trångbodd. 

Enligt honom har denna trångboddhet resulterat i mindre trygghet.  

”Trygghet? Jag har glömt vad trygghet är för något. Det var längesedan 

jag  hade  en  trygghetskänsla  (…)  du  vet  hur  det  är  när man  bor med 

andra som man inte känner bra” (Hassan). 

Citatet ovan tyder på att Hassan känner sig trångbodd dels för att det finns alltför många i 

bostaden samt för att han inte känner dem. Detta har resulterat till att Hassan känner brist på 

trygghet. Hassan berättar vidare i intervjun att han inte hade föreställt sig ett sådant liv. 

Hassan säger att han saknar utrymme för personlig utveckling. 

6.4 Strategier för att lösa boendesituationen  
Trivsel är ett centralt begrepp när man talar om bostad. Ett annat viktigt begrepp är 

hemkänslan. Dessa två begrepp förknippas med den egna bostaden (Wiktström 1994). När 

man saknar denna trivsel och hemkänsla i bostaden börjar man söka dessa begrepp på andra 

sätt. Det är svårt att säga att alla intervjuade asylsökande saknade trivsel i hemmet eller 

tvärtom. Najah beskriver i intervjun hur bra hon trivs i sin nuvarande bostad. Hon menar att 

hon inte har problem eller svårigheter överhuvudtaget relaterade till bostaden. Najah önskar 

att få flytta till en större lägenhet men säger samtidigt att hon har det bra i sin bostad.  

”Jag  lämnar min bostad endast om jag får uppehållstillstånd. Jag trivs 

bra nu och kan leva så här till dess (…) under tiden får jag sysselsätta 

mig med annat som att umgås med min väninna” (Najah). 

En av Najahs strategi för att lösa sin boendesituation är att under tiden umgås med vänner. 

Hon beskriver även kort att hon skulle försöka engagera sig i något under tiden men mer om 

detta berättade hon inte. Bergman (2010) redogör för hur de han intervjuade ständigt sökte 

information om sin situation för att skapa sig en förståelse för asylprocessen. Han beskriver 

även hur de asylsökande engagerade sig i olika organisationer och organiserade aktiviteter för 

att hålla sig sysselsatta. Vidare menar han att detta även var för att skaffa sig kunskaper. 
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Selmas plan för att lösa sin bostadssituation är att flytta. Selma har ansökt om en annan bostad 

på anläggningsbostad men har blivit avvisad. Idag ser det lovande ut för Selma, hon bad om 

att få flytta in med Najah, och fått ett positivt svar.  

”Jag har inte fått flytta till en annan lägenhet förr av Migrationsverket. 

Jag har fått lida i denna lägenhet. Men nu har de lovat mig att få flytta 

hem till min väninna som också bor på anläggningsbostad” (Selma). 

Rami vill inte flytta från sin bostad just nu. Han menar att den har sina brister och att det är 

svårt att leva normalt där, trots det egna rummet, men att han inte hade kunnat hitta något 

bättre. Ramis plan för att förbättra eller lösa sin bostadssituation är väntan. Han väntar på att 

få uppehållstillstånd och planerar sedan på att flytta vidare. Både Rami och Najah har precis 

börjat må bättre då de förr bodde i bostäder där de varit totalt missnöjda. Hassan berättar i 

intervjun att han behöver en förändring och inte klarar av att leva på samma sätt under en 

längre tid. Hassan har totalt bott i två bostäder, där förhållandena har varit samma. Hassan 

planerar på att flytta vidare precis som alla andra. Han är medveten om att risken är stor för 

att hamna i samma boendesituation, men menar att det är en risk som är värd att ta.  

Samtliga asylsökande har betonat i intervjun att de helst vill slippa bo på anläggningsbostad. 

Selma och Najah är de som bor på anläggningsbostad medan Rami och Hassan bor på eget 

boende. Att inte vilja bo på anläggningsbostad är något som de samtliga har gemensamt.  

6.5 Boendesituationens påverkan på den asylsökandes sociala relationer samt 
upplevd hälsosituation 

6.5.1 Sociala relationer 
Undersökningar har även påvisat att det finns ett nära samband mellan socialt nätverk och 

hälsa (Cullberg 1991:32). I min undersökning var begreppen socialt liv och hälsa förknippade 

med varandra. I samtliga intervjuer beskrivs det hur de asylsökandes sociala liv samt hälsa 

förändrats i samband med boende. Selma har inga släktingar i Sverige och på grund av detta 

mår hon sämre eftersom det inte finns någon som kan stötta henne i sin boendesituation och 

asylprocess. Selma menar att familj och vänner är två olika saker. Man behöver alltid familjen 

mer än vänner.  
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”(…) jag menar förstå mig inte fel, jag tycker om min väninna men jag 

hade mått mycket bättre om jag hade  haft  min  man  vid  min  sida” 

(Selma). 

Cullberg (1991:33) redogör för hur vi själva ansvarar för vårt sociala nätverk. Vår förmåga till 

kontakt är av stor betydelse gentemot socialt nätverk. Det sociala nätverket beror också på 

kulturella faktorer (ibid:34). Selma fick frågan om hon kan tänka skapa sig ett annat socialt 

nätverk i Sverige. Selma menar att man i Somalia kan knacka på grannarnas dörr och 

presentera sig själv. Hon beskriver hur enkelt det är att skaffa sig vänner i hemlandet. Selma 

betonar vikten av att ha samma kultur för att kunna skaffa sig vänner. Najah, Hassan och 

Rami har samma åsikt som Selma. Samtliga menar att det är svårt att få nya vänner då de inte 

behärskar det svenska språket.  

”De enda vännerna man kan få är vänner som talar samma språk och de 

vill jag inte ha för att jag bor redan med sådana. Vad jag behöver är 

vänner som inte är asylsökande och inte heller arabisktalande” (Rami). 

Samtliga intervjuade asylsökande känner sig instängda i det området de bor i och får ingen 

möjlighet till att träffa andra med annan livssituation. Migrationsministern Tobias Billström 

menar att asylsökande ska kunna söka om arbetstillstånd tidigt dels för att minska 

utanförskapet och dels för att förbättra de asylsökandes ekonomi (Expressen 2010).  

Molina (1997) och Stigendal (1999) beskriver båda hur bostadspolitiken leder till segregation. 

Människor med invandrarbakgrund har sämre möjligheter på bostadsmarknaden. Dessa 

hamnar per automatik på invandrartäta områden (Molina 1997). Rami bor i ett segregerat 

område som enligt honom har begränsat hans sociala liv. Han känner att han inte har 

möjligheten till att träffa människor med andra bakgrunder. Cullberg (1991:24) beskriver 

synen på exempelvis grannskapet eller boendemiljöns betydelse för det sociala nätverket. 

Betydelsen av grannskapet är olika för olika grupper. Cullberg menar att många har sitt 

sociala nätverk och sin sociala aktivitet utspridd över hela staden medan andra särskilt 

hemmavarande är i stor utsträckning beroende av sin boendemiljö (ibid). De intervjuade 

asylsökande har ett begränsat socialt nätverk. Ingen går på aktiviteter som påverkar det 

sociala livet positivt. De har varken ett socialt nätverk utspridd i landet eller i området där de 

bor. Selma och Najah är de enda som har en bra relation till varandra. De stöttar varandra i 

asylprocessen och i boendesituationen. Hassan tar promenader ensam och väljer helst att inte 
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umgås med någon som påminner honom om sin boendesituation. Trots detta uppger samtliga 

att de gärna vill gå på olika aktiviteter och träffa annat folk.  

6.5.2 Hälsa 
Cullberg (1991) menar att det förekommer psykisk ohälsa i de bostadsområden som även 

kallas lågstatusområden samt att boendesituationen påverkar hälsan. Samtliga intervjuade 

asylsökande upplever sig deprimerade på grund av sin boendesituation. Najah trivs bra i sin 

nuvarande lägenhet, men mådde oerhört dåligt i sin förra lägenhet som också var på en 

bostadsanläggning.  

”Jag har precis börjat må bättre, nu när jag fått en annan lägenhet och 

slipper bo med främmande människor. Förr så grät jag hela tiden. Jag 

hade ständigt huvudvärk och var alltid nedstämd. Jag orkade inte 

umgås med någon. Man tänker ju bara hur äckligt man lever” (Najah). 

Najah beskriver i intervjun hur hon satt uppe alla nätter och grät. Hon hade en bostad som var 

både lite och slaskig. Najah kändes tvungen till att städa efter kvinnan som hon bodde med. 

Idag kan Najah sova på nätterna och det var ett tag sedan hon grät på grund av sin 

boendesituation. Rami har ett eget rum, men mår dåligt trots detta. I intervjun pratade Rami 

ständigt om sin första bostad som var eget boende. Han beskriver sin hälsa i första bostaden.  

”(…) han var  så  snål  att  han  tog med  sig  toalettpapper  in på  rummet 

och  gömde  dem  (…)det  slutade med  att  vi  slogs.  Jag  har  fortfarande 

märken i ansiktet kvar…titta…(Rami). 

Det Rami beskriver är sin fysiska hälsa. Han har ett flertal gånger hamnat i bråk med personer 

han har bott med. Konflikterna uppstod eftersom att det var många som bodde i samma 

bostad. Känslan av att någon invadera en plats trängde sig fram omedvetet, vilket i sin tur 

skapade problem. Hassan och Selma beskriver båda hur jobbigt det är att vistas i bostaden. 

Selma nämner ofta ”slöjan” i intervjun. Hon mår sämre på grund av att hon inte kan ta av sig 

den i sin egen bostad. Selma beskriver sin bostad som ”ett fängelse”.  

”Jag gråter alla nätter. För mig är det här en långsam död. Jag vet inte 

hur mycket jag orkar mer” (Selma). 
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Citatet ovan förmedlar allvaret med boendesituationen. Selma känner sig instängd bland fyra 

väggar. Selma är inte ensam om denna känsla. Hassan beskriver också hur deprimerad han är 

i sin bostad. Hassan tror dock att han är ensam om att känna på det viset.  

”Jag gråter alla nätter. Jag kan inte sova…det blir så…att jag tänker på 

liv och speciellt hur jag bor. Ingen annan människa behöver bo så här. 

Jag är deprimerad och min hjärna kommer att explodera” (Hassan). 

Wilkinson (2010) beskriver hur hälsan påverkas för de utsatta grupperna med ett lågt socialt 

kapital. Dessa har en tendens att hamna oftare i depressioner. Hassan är inte den enda som 

känner sig deprimerad utan det för Selma med. Najah och Rami var deprimerade i sina förra 

lägenheter då de levde i sämre förhållanden. Samtliga intervjuade asylsökande har ett 

begränsat socialt nätverk vilket resulterar till att de hellre väljer att vara isolerade.  

6.6 Sammanfattning 
De asylsökande uttalar sig om att de vill gå på organiserade samt oorganiserade aktiviteter 

men att de inte kan göra detta på grund av de inte vet vad samhället erbjuder. Samtidigt väljer 

de asylsökande att isolera sig socialt istället för att gräva information om olika aktiviteter för 

asylsökande. De asylsökande vill vara förberedda för framtiden och visar detta då de 

beskriver att aktiviteten ska gynna dem och inte endast driva bort tiden. De flesta asylsökande 

förknippar trångboddheten med relationen till personerna i hemmet. Najah, Selma och Hassan 

är trångbodda utifrån norm 3, men känner inte av den subjektiva trångboddheten när de sover 

med personer som de känner. Rami kan disponera ett eget rum. Han känner sig trots detta 

trångbodd på grund av antal personer i bostaden. Samtliga har samma plan för att lösa sin 

boendesituation. De vill nämligen flytta ut. Najah vill flytta ut när hon har fått 

uppehållstillstånd medan Selma vill flytta ut omgående och ser ingen annan lösning. Rami 

trivs bra i sin bostad men menar att han hade önskat bo ensam. När det gäller hälsa och socialt 

liv känner samtliga att de blivit på något vis påverkade. Selma och Hassan är de som mår 

sämst. De känner sig deprimerade. Najah och Rami mår bättre i sin nuvarande situation men 

beskriver sin hälsa som extremt dåligt i de förra bostäderna. Boendesituationen påverkat ven 

det sociala livet negativt då samtliga inte har har någon ork att umgås med vänner, gamla som 

nya. Selma och Hassan menar att de mår så pass dåligt att de inte orkar träffa nya människor 

medan Najah och Rami inte har återhämtat sig fysiskt och psykiskt från tiden då de bodde 

under sämre förhållanden.   
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7. Analys relaterat till Kronauers teori 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att förstås/förklaras utifrån de valda teorierna. I 

slutet av detta avsnitt tar uppsatsen upp olika kritiska förhållningssätt till den valda teorin. 

7.1 Social exklusion 
Begreppet social exklusion hjälper oss att förstå varför de asylsökande lever under dåliga 

förutsättningar framförallt när man talar om boende. Att asylsökande är utestängda från 

samhället  eller  ”lever  bredvid”  samhället  är  inget  nytt  fenomen.  De  asylsökande  lever  ett 

annat liv än vad svenska medborgare gör. Asylsökande får inte till skillnad från svenska 

medborgare välja vart han/hon ska bo. Migrationsverket ger den asylsökande möjligheten till 

att välja mellan ABO och EBO men detta är det enda alternativet. Alla asylsökande har inte 

familj eller vänner som de kan vara inneboende hos vilket resulterar till att de ”tvingas” bo på 

ABO. ABO platserna är förlagda på specifika orter och då gäller det att placera den 

asylsökande. De asylsökande känner att de lever i en annan värld där de saknar tillgångar till 

ett så kallat normalt liv. Precis som handikappade, missbrukare och psykiskt sjuka (Walther & 

McNeish 2003) är även asylsökande en exkluderad grupp. De asylsökande är exkluderade 

utifrån alla 6 elementen som Kronauer (1998) tar upp.  

- Arbetsmarknadsexklusion 

De asylsökande är exkluderade från arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att de inte kan 

flytta ifrån bostaden utifrån ekonomiska aspekten. I Intervjuerna framkommer det att 

andrahandslägenheter kan vara en lösning på boendesituationen men de asylsökande menar 

även att de själva får finansiera bostaden. Att vara exkluderad från arbetsmarknaden har alltså 

en stor påverkan på den asylsökandes boendesituation då de inte har någon annan inkomst 

förutom dagsersättningen från migrationsverket. Asylsökande som har ett avvisningsbeslut 

som vunnit laga kraft kan ansöka på arbetstillstånd (Migrationsverket 2010:C). Alltså har de 

asylsökande ingen rätt att arbeta då deras ansökan inte prövats än. Detta har en stor betydelse 

för de asylsökandes ekonomiska situation. De blir allt mer beroende av migrationsverkets 

bostäder och dagsersättning. Den asylsökande får ingen ekonomisk hjälp av migrationsverket 

eller någon annanstans för att bosätta sig i hyreslägenheter.  

- Ekonomisk exklusion 
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Den ekonomiska exklusionen och arbetsmarknadsexklusionen hör ihop. När en asylsökande 

inte har någon möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden leder detta även till ekonomisk 

exklusion. Den asylsökande är beroende av dagsersättningen som de får av migrationsverket. 

Boendesituationen kan också förstås utifrån denna form av exklusion då de asylsökande som 

bor i ABO är beroende av migrationsverket som finansierar deras bostad. De asylsökande 

tvingas då att leva i de rådande förhållandena för att de inte har pengar till att ta sig ifrån 

denna form av boende. De asylsökande som bor i EBO är en men beroende av 

migrationsverkets dagsersättning då dessa asylsökande betalar hyra till personen som de är 

inneboende hos. Hassan och Rami bor på EBO och finansierar själva bostadsformen. De 

uttrycker i intervjuerna att de endast ekonomiskt klarar av att vara inneboende hos någon 

annan då hyran inte är så hög. Samtliga asylsökande menar att de inte har råd att finansiera 

egen hyresbostad.  

- Kulturell exklusion 

De intervjuade asylsökande kommer från olika länder med olika kulturer med sig. I 

intervjuerna uttrycker de inte ordagrant svårigheter med att anpassa sig till det svenska 

samhället och de normer som är accepterade. De nämner dock att de kan uppleva svårigheter 

på sikt då de bor i segregerade områden och har oftast samma kultur. Deras brister i det 

svenska språket kan vara en orsak till att de inte kan anpassa sig till samhället och att de inte 

riktigt förstår hur saker och ting fungerar i Sverige.  

- Exklusion genom social isolering 

I intervjuerna med asylsökande framkommer det att de känner sig isolerade och att de knappt 

har några vänner att vända sig till i svåra tider. De asylsökande upplever att de inte kommer 

överens med grannar eller till och med personerna som de bor med. De anser att de bor på 

områden där det endast bor personer med samma livssituation. 

”De enda vännerna man kan få är vänner som talar samma språk och de 

vill jag inte ha för att jag bor redan med sådana. Vad jag behöver är 

vänner som inte är asylsökande och inte heller arabisktalande” (Rami). 

De asylsökande är socialt exkluderade då de inte har någon möjlighet till att träffa människor 

med annan livssituation än de själva. De bor på områden där det bor mest invandrare och 
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andra asylsökande. Rami önskar få bosätta sig i ett område där det bor människor med annan 

kultur och som har annan livssituation än honom själv. De intervjuade asylsökande känner att 

deras sociala nätverk är begränsat då de bor på segregerade områden och inte har möjlighet 

till olika sociala aktiviteter. Den största orsaken till att de inte kan gå på sociala aktiviteter 

beror på att boendesituationen påverkat både den upplevda hälsosituationen.  

- Spatial exklusion 

Citatet ovan visar oss också att de asylsökande bor i segregerade områden vilket utgör den 

spatiala exklusionen. Personer med samma livssituation placeras ofta i segregerade områden. 

De asylsökande blir begränsade gällande att ta sig ifrån området de bor i. De intervjuade 

asylsökande har bott i olika bostäder men på samma ställe. De har inte haft någon möjlighet 

att ta sig in i ett annat område. Enligt Social rapport (2010) får personer med arabiskklingande 

namn färre inbjudningar till lägenhetsvisningar än personer med svenskklingade namn. De 

intervjuade asylsökande har alla sådana namn vilket i kombination med boendet på 

segregerande områdena utgör svårigheter för flytt till annat icke segregerat område.  

- Institutionell exklusion 

De asylsökande blir hänvisade antingen till socialtjänsten eller till migrationsverket. Dock har 

de asylsökande inte direkt uttryckt skamkänslor i intervjuerna på grund av denna form av 

exklusion. Det framkom att de asylsökande riktat negativ kritik till migrationsverket vilket 

kan vara en försvarsmekanism och ett sätt att dölja eventuella skamkänslor. Kritiken handlar 

dels om migrationsverkets sätt att bemöta asylsökande och platserna som de blir placerade på. 

De asylsökande menar att de är tvungna till att acceptera migrationsverkets beslut för att 

kunna leva. Det är svårt att klara sig utan migrationsverket som asylsökande. Samtliga 

intervjuade asylsökande är beroende av dagsersättningen de får av migrationsverket. Najah 

och Selma är beroende av dem både när det gäller dagsersättningen men även boendeformen 

då de bor på ABO.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Kronauers (1998) 6 element i den sociala exklusionen 

förklarar varför de asylsökande är utsatta på bostadsmarknaden och varför de drabbas av 

trångboddhet. Social exklusion betonar vikten av samhälleliga förändringar för att utsatta 

grupper som asylsökande ska inkluderas i välfärdssamhället (Walther & McNeish 2003). Hur 

samhället är uppbyggt säger en del om hur utsatta grupper har det. Som asylsökande är det 
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extra viktigt att ha ett bra socialt nätverk. De asylsökande behöver ha någon att vända sig till i 

svåra tider. Eftersom att de asylsökande bor oftast på segregerade områden tenderar detta till 

att de får svårt att bygga upp ett fungerade socialt nätverk med människor med olika 

livssituationer. Oavsett om de asylsökande väljer EBO eller ABO är de asylsökande 

trångbodda. Av de intervjuade asylsökande kan vi konstatera att den upplevda 

hälsosituationen försämras på grund av trångboddhet.  

8. Avslutande diskussioner 
Social exklusion hjälper oss att förstå varför de asylsökande bor på ett visst sätt och varför 

deras upplevda hälsa påverkas. När det gäller teorin om social exklusion håller jag med om att 

det bör ske strukturomvandlingar för att utsatta grupper som asylsökande ska bli mer 

inkluderade i välfärdssamhället. Vi kan inte bortse från att asylsökande är socialt exkluderade. 

De är exkluderade från det mesta. Att inte kunna ingå i välfärdsamhället och leva med samma 

förutsättningar som svenska medborgare kan leda till ohälsa. Denna ohälsa kan vara farlig och 

medföra allvarliga konsekvenser. Förslag till vidare studier är just vilka dessa konsekvenser 

kan vara. Hur ser självmordsbenägenheten ut för asylsökande med boendeproblematik? 

Wiktsröm (2008) menar att fördomar gentemot asylsökande kan existera och kan påvisas 

genom människors reaktioner. Fördomar leder också till psykisk ohälsa. Vilka fördomar finns 

det? Varför finns dem? Är det brist på kunskap om gruppen asylsökande eller är den av rädsla 

för grupper med annan kultur? Sådana frågor är intressanta att ta tag i och forska vidare kring. 

Vi kan heller inte bortse ifrån att det finns en del insatser för asylsökande i form av sociala 

aktiviteter för att passiviteten inte ska öka. De asylsökande uttrycker att samhället inte 

erbjuder asylsökande något. Svenska Röda Korset har gjort en undersökning för se om 

behovet av en dagcentral finns. Tanken är att det ska finnas både aktiviteter och kurser på 

dagcentralen för asylsökande. Med detta kan vi konstatera att man på olika sätt försöker att 

inkludera asylsökande i samhället. Migrationsministern Tobias Billström menar att 

asylsökande ska kunna söka om arbetstillstånd om handläggningstiden för asylprövningen 

bedöms ta längre tid än fyra månader (Expressen 2010). Genom att ge de asylsökande rätt till 

arbete försöker man även här inkludera dem i samhället. Billström menar att ett snabbt 

tillträde på arbetsmarknaden bidrar till att bryta utanförskapet (ibid). Allt detta tyder på att 

asylsökande är exkluderade och att det krävs samhälleliga strukturomvandlingar för att 

inkludera dem. Som blivande socialarbetare ger detta mig mer kunskaper om hur det kan vara 

hårt och utsatt på bostadsmarknaden för asylsökande men även på andra plan.  



 

 

33 

 

Något som också är viktigt att diskutera är hur asylprocessen kan ha en påverkan på de 

asylsökandes boendesituation. Många vet att asylprocessen inte är lätt att ta sig igenom. 

Många asylsökande mår dåligt på grund av asylprocessen. Detta kan leda till att de 

asylsökande får rubbningar i sina känslor på så sätt att de inte kan skilja om det är 

asylprocessen de mår dåligt av eller boendesituationen. De intervjuade asylsökande menar att 

de mår dåligt pågrund av boendesituationen men vi vet även att det kan vara svårt att skilja 

asylprocessen och boendesituationen åt.  

Titeln på uppsatsen ”lever jag eller är jag vid liv” är ett citat från en asylsökande. Det är en 

stor skillnad på att vara vid liv och att leva. De asylsökande är vid liv, de andas och deras 

hjärta slår men lever de egentligen? 
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10. Bilagor 
10.1 Intervjufrågor 
 

Bakgrund 
1. Hur gammal är du? 

2. Har du barn? Antal? 

3. Är du gift? 

4. Är din partner i Sverige? Om inte, var befinner hon/han sig? Vart bor hon/han?  

5. Har du dina barn i Sverige? Om inte, var befinner de sig? Vart bor dem? 

6. Har du dina föräldrar här? Om inte, var befinner de sig? Vart bor dem? 

7. Släkt i Sverige? Vart bor dem? 

 

Boendekarriär 
8. Hur många platser har du bott på? 

9. Var ligger dem? 

10. Lägenhet? Hus? Inneboende? 

11. Hyrt? Vad kostade det? Hur finansierade du det? 

12. Har några av dem varit på anläggningsboende? Hur många? Vilka områden? 

13. Vilket anläggningsboende trivdes du bäst på? Varför? Hur många var ni som bodde i 

samma rum? Hur var det? Trivdes ni?  

14. Vad kan du allmänt säga om boende på anläggning? 

15. Har du bott på eget boende? Hur många? Vilka områden? 

16. Vilket eget boende trivdes du bäst på? Varför? Hur många bodde i samma bostad? 

17. Hur många var ni som sov i samma rum? H Hur var det? 

18. Har du känt trygghet på de egna boenden du bott i? 

19. Har du någon gång känt att du varit tvungen till att flytta från det egna boendet? 

20. Varför? Hur gick det till? 

 

Boendet idag 
21. I vilken stad bor du i?  

22. I vilket område? 
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23. Hur länge har du bott där? 

24. Hur ser ditt boende ut idag? Är det på anläggning eller eget boende?  

25. Hur stort är det? antal rum? Gemensamt kök och vardagsrum? 

26. Hur många bor i bostaden? 

27. Hur många bor i samma rum? 

28. Hur ser din relation ut till de andra boenden? Kände de dem innan du flytta in? 

29. Fungerar värme och dusch? 

30. Har du möjlighet att klä på/av dig i enskildhet?  

31. Har du möjlighet till att vila när som helt på dygnet? 

32. Känner du säkerhet där du bor, både för dig själv och dina privata saker? 

33. Har du planer på att flytta ut? Varför? 

 

Avslut 
Är det något jag missar angående din boendesituation? 

Får jag återkomma ifall jag behöver annan information? 

 

 


