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abstract
The aim of this paper is to make an inventory overview of challenges and 
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the political development, from the mid 1980s and onwards, of this hotly 
debated issue in Swedish politics. Then we identify a number of principal 
themes and problems which arise in relation to questions of dispersal pro-
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project at Uppsala University, where refugee settlement policies are studied 
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välfärdsstaten och de nyanlända:
en flyKtinGplacerinGspolitisK 
proBleMinventerinG

syfte
Den svenska kommunen Södertälje med drygt 80 000 invånare tog under 
en period emot fler irakiska flyktingar än USA och Kanada tillsammans. 
Det var bakgrunden till att Södertäljes socialdemokratiska kommunalråd 
Anders Lago i april 2008 blev inbjuden till ett utskottsförhör i den ame-
rikanska kongressen. Han berättade där om tillströmningen av irakier till 
Södertälje som nu blivit ohållbar, och krävde att USA tillsammans med 
andra länder skulle ta ett större ansvar. Anders Lago blev hyllad av kon-
gressledamöterna som en ”humanitär ambassadör”. Han fick även träffa 
den dåvarande presidentkandidaten Barack Obama, som sade sig skämmas 
över att USA inte tar större ansvar för de irakiska flyktingarna, och som 
berömde Sverige och Södertälje för deras insatser (DN 2008-04-09; DN 
2008-04-11). 

Anders Lagos besök i USA hade med största sannolikhet mycket liten bety-
delse för amerikansk flyktingpolitik. Hans framträdande i kongressen skall 
framför allt ses som ett led i den amerikanska inrikespolitiska kampanjen 
för att visa på de negativa följderna av president Bushs krigföring i Irak. 
Men i Sverige blev hans möte med amerikanska toppolitiker ett mycket 
uppmärksammat inlägg i den inrikespolitiska debatt som gäller motta-
gande och kommunplacering av nyanlända flyktingar. Tillsammans med 
de socialdemokratiska kommunalråden i Göteborg och Malmö har Anders 
Lago länge försökt nå ut med budskapet att det är kris i dessa kommuner 
på grund av att nyanlända flyktingar i så hög grad söker sig dit. De tre 
kommunalpolitikerna hävdar att staten måste ta sitt ansvar för att styra de 
nyanlända till lämpliga kommuner, även om detta kan innebära ett tvång 
såväl för de enskilda flyktingarna (som då inte själva får bestämma var de 
skall bo), som för kommunerna (som då mot sin vilja kan tvingas att ta 
emot flyktingar). 
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Anders Lagos utspel är ett aktuellt inlägg i den debatt som pågått i Sverige 
sedan 1980-talet, och som kretsat kring frågan huruvida man bör styra de 
nyanländas bosättningsort eller inte (och i så fall hur). Även i Danmark 
och Norge har flyktingars bosättning varit föremål för politiska ställ-
ningstaganden och kontroverser. Syftet med detta papper är att, utifrån 
en genomgång av utvecklingen av den svenska flyktingplaceringspolitiken 
från 1980-talet och framåt, göra en inventering av de viktigaste utmaning-
arna och problemen inom detta politikområde. Denna inventering ligger 
till grund för forskningsprojektet ”Välfärdsstaten och de nyanlända” som 
presenteras närmare i slutet av detta papper.

teoretiska utgångspunkter 
Invandringen av människor från andra delar av världen har inneburit 
nya utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen och dess grundläg-
gande integrationsidé om det sociala medborgarskapet. Detta blir särskilt 
tydligt i den politik som går ut på att fördela nyanlända flyktingar mellan 
olika regioner och bostadsområden. Idén om det sociala medborgarskapet 
betonar välfärdsstatens ansvar för att främja integrationen i den politiska 
gemenskapen. För att människor skall uppfattas, och själva uppfatta sig, 
som fullvärdiga medborgare krävs att de får tillgång till vissa grundläg-
gande resurser som värdesätts i det samhälle där de bor. Genom sociala 
rättigheter skapas en samhällsgemenskap – en integration – mellan invå-
narna i en stat (Marshall 1950). 

Då detta ideal skall förverkligas i en mångkulturell demokrati aktualise-
ras tre principiella spänningar. För det första ställs målet om medborgar-
nas integration till den politiska gemenskapen (demos) mot ambitionen att 
slå vakt om deras kulturella tillhörighet (etnos). För det andra aktualise-
ras välfärdsprojektets latenta spänning mellan individ och kollektiv. För 
det tredje utmanas den generella politik som traditionellt prioriterats i de 
skandinaviska välfärdsstaterna av krav på en selektiv, och därmed utpe-
kande, styrning direkt riktad mot personer med utländsk bakgrund (jfr 
Borevi 2002).

I politiken för flyktingars spridning och bosättning ställs dessa tre spän-
ningar på sin spets. Mål om att uppnå socialt allsidiga boendemiljöer och 
gynna samhörighet på medborgarnivå ställs mot de önskemål som med-
lemmar i en etnisk grupp kan ha om att upprätthålla sin sociala och kul-
turella samhörighet. Politiska mål om att skapa socialt blandade miljöer 
och utnyttja befintlig infrastruktur ställs mot den enskildes intresse av att 
själv välja bostadsort och bostadsområde. Den generella bostadspolitikens 
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ambitioner om valfrihet och integration ställs mot kravet att snabbt åstad-
komma ett acceptabelt boende för en särskilt utsatt grupp. 

Politiska strategier för geografisk spridning är ett särskilt lämpat område 
för studiet av den multikulturella välfärdsstatens spänningar, bland annat 
av det skälet att den sociala boendemiljön ses som en kollektiv nyttighet. 
Bostadens värde för individen bestäms inte bara av dess fysiska egenskaper 
och geografiska läge utan även av vilka grannar man har. En statlig stra-
tegi för spridning av flyktingar och en kommunal strategi för fördelning av 
bostäder kan syfta till att främja en etniskt mer blandad boendemiljö och 
att skapa ett ”överbryggande” socialt kapital tvärs över sociala och etniska 
skiljelinjer (Putnam 1993; 2000; jfr Borevi 2002). Men en spridnings-
strategi kan också vara ekonomiskt motiverad, av viljan att undvika ökat 
befolkningstryck på expansiva orter eller att utnyttja tillgängliga bostäder 
och befintlig infrastruktur i avfolkningsbygder.

Sådana försök att för ett politiskt syfte manipulera den sociala samman-
sättningen i ett samhälle utmanar medborgarnas autonomi. Skälen för 
sådan styrning kan vara antingen statlig paternalism – att det offentliga 
anser sig bättre kunna avgöra vilket boende som passar individen (jfr 
Culpit 1992; Lorentzen 2004) – eller att ett samhälleligt nyttoperspektiv 
anses väga tyngre än den enskildes intressen. Just inom spridnings- och 
bosättningspolitiken accepteras ofta en sådan styrning, som ett undantag 
från det generella idealet om valfrihet (jfr Brochmann & Hagelund 2005). 
En viktig fråga är på vilken grund och med vilka medel staten anser sig 
berättigad att styra flyktingars bosättning: är det fråga om rekommenda-
tioner, styrning genom ekonomiska incitament eller direkt tvång?

svensk flyktingplaceringspolitik från 1980-talet och framåt
Det var i början av 1980-talet som det faktum att flyktingar ofta koncen-
trerades till vissa kommuner, särskilt i storstadsområdena, på allvar lyftes 
upp som ett problem i den svenska politiska diskursen.  Ansvaret för flyk-
tingmottagningen låg alltsedan slutet av andra världskriget hos Arbets-
marknadsstyrelsens (AMS). Sedan arbetskraftsinvandringen i början av 
1970-talet så gott som helt avstannat, och istället ersatts av flykting- och 
anhöriginvandring, ansåg AMS nu att ansvaret för mottagningsverksam-
heten istället borde övergå till Invandrarverket. En arbetsgrupp inom 
Arbetsmarknadsdepartementet fick därför i uppdrag att se över flykting-
mottagandet och föreslå ett nytt system för ansvarsfördelning. 
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Beslutet om nytt system för flyktingmottagning 1985
På hösten 1981 presenterade arbetsgruppen sitt förslag om att åstad-
komma ”ett lokalt omhändertagande av flyktingar” som utgick från den 
enskilde individens behov. Genom en bättre planering och styrning av var 
de asylsökande och kvotflyktingarna tillbringade sin första tid i Sverige, 
skulle man främja en snabbare integration i det svenska samhället. Flyk-
tingen borde så fort som möjligt få komma till en kommun där han eller 
hon sedan kunde bo kvar och arbeta. Planeringen skulle enligt arbetsgrup-
pen ”grunda sig på en kartläggning av tillgången på bostäder och av de 
arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna samt tillgången på utbildnings-
platser i de olika kommuner/regioner som kan komma i fråga för flykting-
mottagning” (Ds A 1981:11, 85). Statens invandrarverk skulle få ansvaret 
för att träffa avtal med ett antal kommuner om hur många flyktingar som 
kommunen skulle ta emot inom en viss period; den ekonomiska ersätt-
ningen som kommunen skulle få från staten samt innehållet i kommunens 
flyktingmottagande (Ds A 1981:11, 110). 

Med ambitionen att skapa en bättre styrning av flyktingarnas bosättning 
aktualiseras välfärdsstatens latenta spänning mellan individ och kollektiv 
och den mellan etnos och demos. Hur skulle flyktingarnas egna önskemål 
om placering vägas mot Invandrarverkets uppfattning om vilka kommu-
ner som gavs bäst möjligheter till integration? Och hur skulle man, om det 
blev nödvändigt, prioritera mellan kommuner där det fanns många lands-
män (möjligheter till samhörighet i etnos) respektive kommuner med goda 
möjligheter till arbete och studier (möjligheter till samhörighet i demos)? 
Arbetsgruppen uppmärksammade inte någon av dessa spänningar. Men 
det framgår att en koncentration av invandrare med samma språkliga eller 
etniska bakgrund betraktades som positivt, eftersom det främjade möjlig-
heten till kulturbevarande och dessutom underlättade kommunens möjlig-
heter att ge fullgod service. Vad man ville motverka var koncentrationer av 
invandrare från många olika länder (Ds A 1981:11, 241).

Det dröjde till mars 1984 innan regeringen presenterade ett förslag om 
nytt reformerat flyktingmottagande. Ansvaret skulle flyttas över från 
AMS till Invandrarverket. Tanken var att såväl de organiserat överförda 
kvotflyktingarna som de spontant inresta asylsökande enbart skulle 
behöva vistas några veckor på statlig flyktingförläggning innan de kunde 
placeras i en kommun som Invandrarverket träffat överenskommelse 
med. Kommunen skulle sedan ansvara för att ge de asylsökande och 
flyktingarna svenskundervisning och introduktion i det svenska samhäl-
let (Prop. 1983/84:124, 13). Regeringen byggde på den grundtanke, som 
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uttryckts också i arbetgruppens förslag, att flyktingarna så tidigt som 
möjligt ”skall kunna leva som övriga invånare i en normal miljö och att 
de där skall få en behovsanpassad introduktion i det svenska samhället”. 
Systemet var även tänkt att minska koncentrationen till vissa kommu-
ner, och avlasta de kommuner dit tillströmningen av flyktingar varit stor 
under den senaste tiden. 

Vad beträffar flyktingarnas valfrihet angavs i propositionen att syftet inte 
var att tvinga någon som hade sin familj eller någon annan stark anknyt-
ning i en viss kommun att bosätta sig på annat håll. Men, resonerade 
man vidare, det skulle å andra sidan förmodligen inte bli aktuellt i sär-
skilt hög grad: ”Erfarenheterna visar emellertid att en stor del av de asyl-
sökande inte har någon nära anknytning till någon särskild kommun” 
(Prop. 1983/84:124, 24). Regeringen framhöll vidare, på liknande vis som 
arbetsgruppen, att det fanns ett värde i att människor med samma språklig 
eller kulturell bakgrund fick möjlighet att bo i närheten av varandra. Och 
det borde enligt regeringen också vara möjligt att med det nya systemets 
planering sträva efter att – åtminstone i viss utsträckning – styra bosätt-
ningen så att medlemmar i en viss språkgrupp hamnade i samma kommun. 
Reformen borde därför få som resultat att ”etniska grupper [ges] bättre 
möjligheter än nu att hålla ihop och få en ändamålsenlig service” (Prop. 
1983/84:124, 22). Hänsyn skulle med andra ord tas till chanserna på 
arbetsmarknaden, existerande sociala nätverk samt individens egna önske-
mål. Däremot fanns ingen diskussion om hur man skulle prioritera, om det 
skulle visa sig att en kommun inte uppfyllde alla mål på en och samma 
gång. Hur skulle man ställa sig till ett boende som var bra för att främja 
samhörigheten i den egna gruppen (etnos), men sämre för att skapa delak-
tighet i den svenska samhällsgemenskapen (demos), eller vice versa? Vad 
hände om individens önskemål inte stämde överens med Invandrarverkets 
synpunkter om vad som var bra? Svaren på dessa frågor lyser med sin 
frånvaro i förarbetena till reformen. 

I riksdagen var det dock ett parti – Vänsterpartiet kommunisterna – som i 
en reservation motsatte sig förslaget om styrning av flyktingarnas bosätt-
ning, därför att det riskerade att råka i konflikt både med flyktingarnas 
individuella valfrihet och med deras möjligheter att utveckla en samhö-
righet i den egna etniska gruppen. Reservanterna menade att förslaget 
innebar ”en hård styrning av flyktingars och asylsökandes bosättning 
i olika kommuner i landet och att det föreslagna systemet därför inte 
lämnar några valmöjligheter alls för den enskilde flyktingen/asylsökan-
den”. De var även oroliga för att systemet i praktiken skulle motverka 
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flyktingars möjlighet att hålla samman i den egna gruppen: ”Möjlig-
heten att bedriva föreningsverksamhet är av minst lika stor betydelse 
som tillgången på bostäder när det gäller placeringen av flyktingar och 
asylsökande i olika kommuner” (Bet. SfU 1983/84:27, 22). Utskottsmajo-
riteten hävdade emellertid, i likhet med regeringen, att både den individu-
ella valfriheten och flyktingarnas möjlighet att ”hålla samman i den egna 
gruppen” tvärtom skulle öka med reformen. 

Riksdagen beslutade att det nya systemet för flyktingmottagning skulle 
införas och börja gälla från 1985 (Prot. 1983/84:140; rskr. 185).

Hela-Sverige-principen
Det nya systemet trädde alltså i kraft år 1985 och ansvaret för flykting-
mottagningen fördes över från AMS till Invandrarverket. Man hade räknat 
med att mellan 3 000 och 6 000 kvotflyktingar och asylsökande skulle 
anlända varje år. Tanken hade varit att dessa först skulle tas emot på en 
mottagningsförläggning, för att efter några veckor sedan slussas vidare 
till ett 60-tal särskilt lämpliga och väl förberedda kommuner. Bedöm-
ningen var att det med en sådan procedur enbart skulle behövas totalt tre 
förläggningar för att ta emot flyktingarna under den allra första tiden. I 
samband med Invandrarverkets övertagande av verksamheten 1985 ökade 
emellertid antalet asylsökande dramatiskt så att det krävdes inte tre, utan 
17 förläggningar för att klara av situationen. En därefter stadigt ökande 
asylinvandring gjorde att ambitionerna snabbt kom på skam både då det 
gällde att korta ned den tid en asylsökande vistades på förläggning, och 
den tid hon eller han måste vänta på beslut i asylärendet. 

Utvecklingen ledde fram till att riksdagen 1988 – enbart tre år efter infö-
randet av det lokala mottagandet av asylsökande – införde lagen om 
bistånd åt asylsökande m.fl. (1988:153) som begränsade de asylsökandes 
möjligheter att invänta asylbeslutet i kommunerna. Den som var beroende 
av ekonomiskt bistånd – asylbidrag – skulle i princip invänta beskedet på 
sin asylansökan på någon av Invandrarverkets förläggningar. Endast de 
asylsökande som var ekonomiskt oberoende kunde själva välja att bo på 
egen hand under väntetiden. Förändringarna innebar att majoriteten av de 
asylsökande kom att stanna på förläggningarna (SOU 2003:75, 165–166).1 
De asylsökande fick alltså stanna under allt längre tid på förläggning,  
 

1  Om det fanns synnerliga skäl kunde emellertid kommuner acceptera att de asyl-
sökande bodde exempelvis hos släktingar under asyltiden. Periodvis kom förhållan-
devis många asylsökande att få ett sådant godkännande (SOU 2003:75, 165–166).
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medan det i första hand var kvotflyktingar och personer som fått perma-
nent uppehållstillstånd som flyttade ut i kommuner (SIV 1996, 23).

Med den ökande asylinvandringen måste antalet kommunplatser för att 
kunna placera flyktingarna efter förläggningstiden också utökas. År 1987 
uppmanade Invandrarverket därför samtliga Sveriges kommuner att bistå 
i flyktingmottagandet. Målet var att alla kommuner skulle ha ett årligt 
flyktingmottagande som motsvarade 2,9 promille av befolkningen (SOU 
2003:75, 198). Detta intitiativ kom senare att kallas Hela-Sverige-strate-
gin. Målet för Hela-Sverige-strategin var primärt inte att sprida ut flykting-
arna över hela landet, utan helt enkelt att hitta tak över huvudet åt dem.2 
Det var en nödlösning som togs till för att hantera en verklighet som visat 
sig gå långt utöver de planlagda beräkningarna. Men ansvariga politiker 
motiverade initiativet med att det var positivt att så gott som alla kom-
muner nu fick chans att ge ett solidariskt bidrag till landets flyktingmot-
tagande. Det fanns också de som pekade på integrationsmässiga fördelar, 
som att nyanlända hade bättre chans att komma in i samhället på små 
orter med dess närhet mellan människor och tillgång till service etc. 

Men faktum kvarstod att de faktorer som hade varit tänkta att avgöra 
vilka kommuner som skulle ta emot flyktingar – framför allt möjligheter 
till en framtid i form av arbete eller utbildning – allt mer hamnade i skym-
undan. Avgörande för kommunplaceringarna blev istället ofta tillgången 
till lediga bostäder. I en utvärdering 1988 varnade Riksrevisionsverket för 
följderna med det nya systemet. Utvärderingen visade att Invandrarver-
ket tog för lite hänsyn till arbetsmarknads- eller utbildningsmöjligheterna 
i de kommuner där flyktingarna placerades. Flyktingarnas möjligheter att 
själva välja var de ville bo var även mycket begränsade (Riksrevisionsver-
ket 1988). De stolta principer som riksdagen deklarerat bara några år tidi-
gare visade sig med andra ord inte respekteras i praktiken.

De flesta kommuner som Invandrarverket kontaktade ställde upp på 
tanken om en solidarisk fördelning av flyktingarna. Ett av undantagen 
var emellertid den skånska kommunen Sjöbo, som gång på gång avslog 

2  Senare forskning ocu utvärderingar har också visat att Hela Sverige-strategin 
enbart haft en mindre effekt på den långsiktiga fördelningen av flyktingar över 
landet. Det blev mycket vanligt med så kallade �sekundärflyttningar� � att personer 
som fått uppehållstillstånd och kommunplacerats, redan under introduktionsperio-
den bestämde sig för att flytta till en annan kommun (Andersson 1998; Andersson 
& Solid 2001).
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Invandrarverkets förfrågan om att ta emot ett trettiotal flyktingar. I sep-
tember 1988 anordnade Sjöbo en folkomröstning för att låta kommun-
invånarna själva avgöra frågan. Beslutet att ordna en folkomröstning om 
flyktingmottagandet fick ett enormt genomslag, inte bara i Sverige utan 
även internationellt. En mängd demonstrationer och andra arrangemang 
anordnades för att ta avstånd från händelserna i Sjöbo och för att försöka 
få kommuninvånarna att inte rösta nej. Men i folkomröstningen var det 
närmare 65 procent av väljarna som valde att svara nej på frågan om 
Sjöbo skulle ta emot flyktingar (Fryklund & Peterson 1989; Kiiskinen & 
Saveljeff 2006, 68).

I studier som gjordes i anslutning till folkomröstningen visade det sig att 
de som röstat mot flyktingmottagande uppgav två typer av motiv. Dels 
var man kritiska till den officiella flyktingpolitiken i Sverige, som bland 
annat ansågs riskera att försämra välfärden och medföra kriminalitet. Dels 
ville man värna om den kommunala självbestämmanderätten, och visa sin 
solidaritet med de politiker som stod bakom folkomröstningen – främst 
ledaren för det lokala centerpartiet, Sven-Olle Olsson (Kiiskinen & Savelj-
eff 2006, 65ff). Händelserna i Sjöbo visade att frågan om kommunalt flyk-
tingmottagande hade potential att väcka ett folkligt missnöje såväl med det 
politiska etablissemanget som med den förda flykting- och invandringspo-
litiken i landet. Det har hävdats att folkomröstningen kan betraktas som 
det första steget i den politiska scenförändring som inträffade i svensk 
politik på 1990-talet. Folkomröstningen visade att det i Sverige var möjligt 
att vinna väljarframgångar med ett invandrings- och invandrarkritiskt 
budskap, något som Ny Demokrati tog fasta på inför riksdagsvalet tre år 
senare (Kiiskinen & Saveljeff 2006, 68).  

Införandet av EBO-lagen
Flyktingmottagningen växte till ett allt större problem i den politiska och 
massmediala debatten i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Det 
riktades kritik mot att de asylsökande satt för länge på förläggningarna i 
väntan på besked om uppehållstillstånd, vilket ledde till kostnader för staten 
och problem med passivisering. Det förekom också attentat mot flyktingför-
läggningar. 1989 gjordes en omfattande omorganisation av Invandrarverket 
i ett försök att bättre hantera situationen. Flyktingmottagningen omorgani-
serades till fyra regioner med var sin utredningssluss. Invandringen av flyk-
tingar från krigets Jugoslavien 1991–1993 gjorde emellertid att detta system 
snabbt bröt samman. 1992 hade Invandrarverket fem slussar med närmare 
90 slussannex. De planerade 18 förläggningarna utökades till 150 omväx-
lande fasta och tillfälliga förläggningar (SOU 2003:75, 167)
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I detta läge tillsatte den borgerliga regering som hösten 1991 hade kommit 
till makten en utredning om flyktingmottagning. Utredningen fick till 
uppgift att ge svar på hur man skulle uppnå tre mål med mottagningen: 
kortare vistelsetider på förläggning, ökade möjligheter för de asylsökande 
att själva välja sitt boende samt minskade kostnader för asylmottagandet. 
Den särskilda utredaren överlämnade sitt betänkande i december 1992, 
med förslag på att de asylsökande som ville och kunde skulle få möjlighet 
att ordna sitt eget boende under väntetiden. 

I utredningen framhölls det positiva i att asylsökande själva fick möjlig-
het att välja och ta ansvar för sin egen situation. Invändningar mot att 
eget boende skulle riskera att leda till problem för de asylsökande (som 
trångboddhet eller mycket flyttande som kunde ha negativa konsekvenser 
inte minst för barnens skolgång) bemöttes med att ”man kan inte hindra 
dem från att göra misstag”. Möjligheterna för eget boende kontrasterades 
mot statlig paternalism, att inskränka valfriheten vore ”ett märkligt utslag 
av förmynderi och det är knappast Invandrarverkets sak att skydda män-
niskor från konflikter med släktingar eller andra” (SOU 1992:133, 100). 
Utredaren betraktade det heller inte som ett problem (åtminstone inte för 
staten) om systemet med eget boende skulle leda till koncentration av flyk-
tingar till invandrartäta områden: 

Andra invänder att det egna boendet, som ju i princip kommer att 
innebära inneboende hos släktingar, ju knappast förhindrar främ-
lingsfientlighet eftersom släktingarna ofta bor i redan invandrar-
täta områden. Denna invändning är knappast relevant. Dels beror 
boendet på hur länge släktingarna har bott i Sverige, dels är det 
alls inte självklart att det är negativt att som asylsökande hamna i 
invandrartäta bostadsområden (SOU 1992:133, 100–101). 

Ytterligare en viktig fördel med att uppmuntra flyktingarna att själva 
ordna sitt boende var att detta skulle spara pengar till statskassan. 

Regeringen föreslog i enlighet med utredaren att mottagandet skulle orga-
niseras så att det ”så långt som möjligt främjar att asylsökande i första 
hand bor utanför förläggningssystemet och att de tar ansvar för sitt eget 
liv” (Prop. 1993/94:94, 93). Kommuner som var invandrartäta skulle 
kunna få ersättning för vissa merkostnader för de asylsökande som valt 
eget boende. Riksdagen fattade på våren 1994 beslutet om att införa refor-
men med eget boende för asylsökande.(Bet. 1993/94:11; Prot. 1993/94:74; 
rskr. 188). 
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Debatten om EBO-lagen 
Ganska snart efter införandet av det egna boendet och bostadsersättningen 
började särskilt storstäderna redovisa stora problem med det nya syste-
met. I förarbetena till de nya reglerna om eget boende hade det uppskat-
tats att omkring 10 procent av de asylsökande skulle välja att bo hos släkt 
eller vänner. Men när det nya systemet väl infördes växte andelen snart till 
uppåt 60 procent (SOU 2003:75, 40). 

I olika larmrapporter påpekades att de asylsökande som valt eget boende 
for illa under asyltiden. De bodde ofta mycket trångt, med risk för kon-
flikter mellan värdfamilj och inneboende eller vräkningar av värdfamiljer 
för att de störde grannar eller att det hade blivit skador på lägenheten. 
Barnen rapporterades bli särskilt hårt drabbade genom trångboddhet och 
störd studiero och genom att de tvingades flytta mellan olika värdfamiljer 
med skolbyten eller lång skolväg som följd. Även värdfamiljens påbörjade 
integration riskerade att försenas och försvåras då de måste konfronteras 
med de asylsökandes oro under prövningstiden. Vidare uppmärksammades 
förekomst av kriminella aktiviteter av typen oseriös uthyrning, försäljning 
av EBO-adresser och bedrägerier med försörjningsstöd etc. 

Kritiken mot EBO-systemet handlade även om effekter som EBO-syste-
met fick i ett lite längre perspektiv. De som bodde i eget boende stannade 
i EBO-kommunen sedan de fått uppehållstillstånd. De ansågs där på ett 
olyckligt sätt bidra till sitt eget utanförskap och den ökande etniska segre-
gationen. Detta var precis samma observation som 1981 års arbetsgrupp 
om flyktingmottagande hade gjort. Då hade slutsatsen varit att man redan 
från början borde styra de asylsökande till en kommun som var lämplig ur 
integrationssynpunkt, eftersom de vid ett positivt asylbesked förmodligen 
skulle komma att stanna där. 

I Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande 1996 tyckte en majoritet 
av ledamöterna att EBO-systemets negativa effekter vägde tyngre än dess 
fördelar (fördelarna var att systemet gav de enskilda flyktingarna stor val-
frihet och att det innebar lägre kostnader för staten). Man föreslog därför 
att systemet skulle slopas och att man skulle återinföra reglerna som gällt 
dessförinnan. Dessutom menade kommittén att man borde begränsa de 
nyanländas möjlighet att flytta under de första två åren efter det att man 
erhållit uppehållstillstånd. Den som under denna period valde att flytta till 
annan ort än vad man gjort upp om med Invandrarverket skulle få sin eko-
nomiska introduktionsersättning indragen (SOU 1996:55). 
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Flera av kommitténs ledamöter reserverade sig mot de båda förslagen, och 
i en rad yttranden från utredningens sakkunniga hävdades att flyktingar-
nas individuella valfrihet måste prioriteras framför statliga styrningsambi-
tioner. Majoriteten av remissinstanserna var också negativa till den ökade 
styrning av bosättningen som Invandrarpolitiska kommittén hade föror-
dat.3 Regering och riksdag följde inte heller utredningsmajoritetens förslag 
om att slopa EBO-systemet eller att försöka styra boendet under introduk-
tionstiden (Prop. 1997/98:16; Bet. 1997/98:6).

Kritiken mot EBO-systemet fortsätter 
Kritiken mot EBO-systemet och kraven på regering och riksdag att avskaffa 
systemet och istället införa en styrning av bosättningen fortsatte emellertid. 
Och det var politiska företrädare för de kommuner där flest asylsökande och 
flyktingar valde att bosätta sig som var de mest aktiva opponenterna mot 
gällande ordning. Den inrikespolitiska debatten i denna fråga formerade sig 
som en motsättning mellan lokalpolitiker i socialdemokratiskt styrda kom-
muner och den socialdemokratiska regeringen (jfr Broomé 2007).

I november 2001 tillsatte regeringen en särskild utredareför att se över 
flyktingmottagandet och introduktionen. I slutbetänkandet som presente-
rades två år senare medgav utredaren att systemet med eget boende ibland 
visat sig leda till problem för de asylsökande och värdfamiljerna under 
väntetiden. För att försvaga de ekonomiska incitamenten för de asylsö-
kande att välja denna boendeform föreslog han därför ett slopande av 
den särskilda bostadsersättningen för eget boende.4 Några mer styrande 
åtgärder än så var utredaren emellertid inte beredd att föreslå, eftersom 
det skulle gå emot principen om varje invånares rätt att själv välja var han 
eller hon skulle bo: ”Att inskränka människors rätt att bosätta sig var de 
vill och kan – sedan de beviljats permanent uppehållstillstånd – är svårt 
att förena med grundlagens stadgande om likabehandling av alla med 
hemortsrätt i landet” (SOU 2003:75, 50). För asylsökande skulle det vis-
serligen vara möjligt att inskränka denna valfrihet, eftersom dessa ju fort-
farande väntade på sitt uppehållstillstånd, konstaterade utredaren. Men 
inte heller det var något som på sikt kunde antas lösa några problem: 

3  Några kommuner och Svenska Kommunförbundet ansåg dock att lagen om 
mottagande av asylsökande borde ändras så att rätten till eget boende för den som 
sökt asyl och väntade på besked begränsades.

4  Genom att slopa denna ersättning skulle man enligt utredningen kunna mot-
verka olika former av brottsligt utnyttjande av bostadsbidraget som hade förekom-
mit (exempelvis personer som tog oskäligt hög ”hyra” för att hysa in asylsökande).
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Och även om Migrationsverket med en fullspäckad organiserad 
verksamhet med närvaroplikt och rigorös kontroll skulle kunna 
hålla de asylsökande kvar i anläggningsboendet under asylti-
den så skulle det inte hindra någon från att söka sig till släkt 
och landsmän sedan uppehållstillståndet beviljats. Utredningens 
bedömning är att sådana åtgärder på sin höjd kan fördröja flyttnin-
garna till attraktiva orter men inte i längden förhindra dem (SOU 
2003:75, 52).

Utredningens förslag togs knappast emot med glädje av kommunpoliti-
kerna i de storstadskommuner, som ända sedan slutet av 1990-talet kri-
tiserat EBO-systemet för dess effekter. Dessa socialdemokratiskt styrda 
kommuner satte nu regeringen (med samma partifärg) under stark press. 
I januari 2004 skrev kommunstyrelsen i Malmö och dess ordförande 
Ilmar Reepalu ett brev till regeringen med krav på att ändra lagen om eget 
boende. I förarbetena till det 40-punktersprogram (”Välfärd för alla”) som 
kommunstyrelsen skulle besluta om fanns bland annat förslag om ett fem-
årigt inflyttningsstopp för arbetslösa invandrare. Med anledning av brevet 
bjöd integrationsminister Mona Sahlin in de aktuella storstadskommu-
nerna till ett möte i början av februari 2004 för att diskutera problemen, 
och kommenterade sin inställning i en artikel i Dagens Nyheter: 

Visst har jag förståelse för Malmös problem, men alla som fått 
komma till vårt land ska ha samma rättigheter och skyldigheter. 
Att hindra människor från att flytta känns väldigt fel. Men vi ska 
ta bort den särskilda ersättning till dem som flyttar på egen hand. 
Sedan finns det kommuner som vill ha flyktingar men inte får 
några. Kanske ska vi öka ersättningen till dem istället (DN 2004-
01-14).

Migrationsminister Barbro Holmberg informerade i mars samma år i 
riksdagens interpellationsdebatt att regeringen ”så snart det går kommer 
[…] att lägga fram ett förslag om att ta bort ersättningen för de asyl-
sökande som väljer att bo på en annan plats än där de blir erbjudna 
bostad”. En proposition med detta förslag kom i oktober samma år (prop. 
2004/05:28), och trädde i kraft den 1 mars 2005. 
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Alliansregeringen och frågan om kommunernas flyktingmottagande
Riksdagsvalet i september 2006 ledde till att en borgerlig alliansregering 
bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folk-
partiet tog över makten. I kommunalvalet gick Sverigedemokraterna starkt 
framåt i många kommuner. En av de frågor som partiet drivit var att kom-
munerna inte skulle skriva några nya kontrakt med Migrationsverket om 
att ta emot flyktingar. 

Frågan om flyktingmottagande hade fått ytterligare inrikespolitisk spräng-
kraft ett år före riksdagsvalet då den socialdemokratiska majoriteten, 
efter hårda påtryckningar från framför allt Miljöpartiet (men även Vän-
sterpartiet), beslutat om en tillfällig asyllag. Den tillfälliga lagen, som 
beslutades gälla mellan 15 november 2005 och 30 mars 2006, gav avvis-
ningshotade en ny chans att stanna i Sverige. Den ledde till ett ökat antal 
beviljade uppehållstillstånd, vilket innebar att Integrationsverket måste 
ordna över 30 000 kommunplatser, mer än tre gånger så mycket som 
året tidigare. Det gick trögt att mobilisera kommunerna, och i februari 
2006 uppmanade Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren i 
en debattartikel alla kommuner att hjälpas åt att implementera riksdags-
beslutet genom att ta emot flyktingar. Generaldirektören nämnde särskilt 
en rad kommuner som inte hade någon organiserad flyktinginvandring, 
men som han tyckte borde ha bra möjligheter att erbjuda god introduk-
tion. Det rörde sig om välbärgade, ofta moderatstyrda, kommuner i stor-
stadsområdena som Danderyd, Ekerö, Gnesta, Nykvarn, Täby, Österåker, 
Staffanstorp, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Kungsbacka, Stenungsund och 
Herrljunga (DN 2006-02-08). 

Efter valet fortsatte kritiken mot EBO-systemet, och tillströmningen av ira-
kiska flyktingar på våren 2007 höjde tonläget hos kritikerna ytterligare en 
nivå. Krav ställdes dels på att tvinga kommuner att ta emot flyktingar, dels 
på att tvinga enskilda flyktingar att bosätta sig i vissa av myndigheterna 
utvalda kommuner. Den 25 januari 2007 hävdade exempelvis landshöv-
ding Björn Eriksson och Norrköpings socialdemokratiske kommunalråd 
Lars Stjernkvist i en debattartikel att kommunernas rätt att besluta om flyk-
tingar borde begränsas. Alla kommuner borde genom lag bli skyldiga att 
skaffa sig beredskap för att ta emot flyktingar som kommer till Sverige:

En laglig reglering som säger att kommunerna är skyldiga att ha en 
beredskap för att ta emot flyktingar innebär utan tvekan en begrän-
sning av den kommunala självstyrelsen. Vi menar att det börjar bli 
dags att betrakta stödet till några av de mest utsatta i vårt samhälle,  
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nämligen de nyanlända svenskarna, som en lika självklar kommu-
nal skyldighet som stödet till alla andra. (DN 2007-01-25)

Några veckor senare hävdade kommunstyrelsernas socialdemokratiska 
ordförande i Södertälje, Göteborg och Malmö (Anders Lago, Göran 
Johansson och Ilmar Reepalu) att staten borde styra de nyanlända till 
kommuner där det bedömdes finnas goda förutsättningar för integration. 
Artikeln formulerades som ett känslomättat upprop till politikerna på 
nationell nivå: 

Nu får det vara nog. Det svenska flyktingmottagandet är inte 
längre människovärdigt. Gränsen för hur vi behandlar de männi-
skor som flytt från krig och förtryck har passerat anständighetens 
gräns. Det ser vi dagligen i våra kommuner. Vi vill med detta 
upprop uppmärksamma regering och riksdag på hur den nuvarande 
eget-boende-lagstiftningen (ebo) i all sin teoretiska välvilja i prak-
tiken placerar de asylsökande i helt ohållbara livssituationer (DN 
2007-03-02).

De tre kommunalråden ansåg att man skulle införa ett ettårigt introduk-
tionsprogram för alla dem som sökt en fristad i Sverige. Under denna 
period borde staten ta på sig ansvaret att styra de enskilda flyktingarna till 
lämpliga bosättningar och se till att flyktingarna fick en ”human tillvaro i 
ett rimligt boende”. Förslaget var med andra ord en tydlig inskränkning 
i individernas valfrihet, men det var något de tre kommunalpolitikerna 
gärna ville försvara:

Många anser nog att det kan verka hårt att den enskilda asyl-
sökanden inte själv ska få avgöra var han eller hon ska bosätta sig 
som nyanlända. Vi tycker inte det. Vår erfarenhet är att det ofta är 
långt mycket enklare att etablera sig både på arbetsmarknaden och 
i eget boende när man inte hamnar i segregerade bostadsområden 
där utsikten till egen försörjning är näst intill obefintlig. (DN 2007-
03-02)

Men alliansregeringen motsatte sig alla förslag till inskränkningar i valfri-
heten, både då det gällde kommunernas rätt att bestämma över flykting-
mottagandet och då det gällde de enskilda flyktingarnas rätt att själva 
bestämma var de skulle bosätta sig. I ett gemensamt svar på kommunalrå-
dens upprop skrev integrationsminister Nyamku Sabuni och migrationsmi-
nister Tobias Billström: 
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Sverige ska ha ett bra och fungerande flyktingmottagande. Men 
vägen dit går inte genom att tvinga människor att bosätta sig där 
staten vill även om det skulle röra sig om en begränsad tid. Männi-
skor måste ges möjlighet att själva bestämma var de vill leva. Staten 
kan inte ensam förutse var i landet den enskilde asylsökanden har 
bäst förutsättningar att få jobb – det är den enskilde tillsammans 
med arbetsförmedlingar bättre på. Lösningen ligger inte heller i att 
tvinga kommuner att ta emot flyktingar (DN 2007-03-06). 

Men vad var då lösningen? Istället för att tvinga enskilda flyktingar att 
flytta till en viss kommun, talade regeringsföreträdare nu om att styra 
genom incitament. I den ovan citerade debattartikeln menade ministrarna 
att man borde ”skapa incitament för asylsökande att bosätta sig i kom-
muner där det finns möjligheter att snabbare få arbete och bli självförsör-
jande”. Det handlade om att ”ge individen en större valfrihet och tydliga 
incitament att klara sin egen försörjning, det vill säga ökad egenmakt” 
(DN 2007-03-06). 

Regeringen tillsatte under sitt första ett och ett halvt år vid makten inte 
mindre än fyra utredningar som hade att göra med flyktingarnas kommun-
placering. I tre av dem talade man på samma vis om att påverka flykting-
arnas bosättning genom ”incitament”. Monica Werenfels-Röttorp (som för 
övrigt hade ansvarat för 1992 års utredning med förslag till EBO-reform) 
fick i april 2007 uppdraget att se över flyktingmottagningen och andra 
insatser för att påskynda och öka möjligheterna till etablering på arbets-
marknaden för nyanlända flyktingar. I direktiven angavs att individens val-
frihet inte fick inskränkas, men att  utredaren skulle pröva ”om bosättning 
och etablering skulle kunna påverkas genom incitament både för individen 
och andra aktörer samt genom förbättrad information om arbetsmark-
nads- och utbildningsförutsättningarna på olika orter” (dir. 2007:52, vår 
kurs.). Den 13 december 2007 tillsattes en utredning för att se över asyl-
mottagandet. I uppdraget ingick att se över hur EBO-systemet fungerade 
och utreda ”incitament för den enskilde att bosätta sig i regioner som har 
goda förutsättningar för att finna både bostad och arbete eller utbildning” 
(dir. 2007: 172, vår kurs.).5 Den 7 februari 2008 fick en särskild utre-
dare uppdraget att ge förslag till försörjningskrav för anhöriginvandring. 
I direktiven angavs att förhoppningen var att ett sådant försörjningskrav 
skulle få positiva effekter även på frågan om flyktingars val av bostadsort: 

5  På DN Debatt skriver Tobias Billström bland annat att ”en grundprincip är att 
människor bör vägledas genom incitament och morötter” (DN 2007-12-13).
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”Ett försörjningskrav kan skapa incitament för den enskilde att 
bosätta sig i regioner med goda förutsättningar för arbete och 
bostäder och därmed leda till en god integration” (Dir. 2008:12, 4, 
vår kurs.).

I februari 2008 tillsatte regeringen en särskild kontaktperson (den mode-
rate riksdagsledamoten Sten Nordin) som fick uppdraget att genom dialog 
bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande. Enligt direkti-
vet skulle kontaktpersonen ”belysa de utmaningar som vissa kommuner 
möter genom att de på kort tid tagit emot ett stort antal flyktingar; redo-
visa hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som idag 
endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls; lyfta fram goda exempel 
från mottagandet i andra kommuner; verka för att informationen till nyan-
lända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än 
den de vistas i under asyltiden förbättras” (dir. 2008:16).

Slutligen kan man nämna att Socialdemokraterna, som efter förlusten i 
riksdagsvalet och under tryck av de socialdemokratiska kommunalpoli-
tikerna, på hösten 2007 och våren 2008 gjorde en anmärkningsvärd hel-
omvändning från vad man tidigare hävdat. I oktober 2007 presenterade 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sina skuggbudgetar i 
riksdagen. I strid med Miljöpartiet och Vänstern ville Socialdemokraterna 
där begränsa möjligheten för flyktingar som fått uppehållstillstånd att välja 
boendeort.  Socialdemokraternas integrationspolitiske talesman Luciano 
Astudillo lovade dock en viss flexibilitet i systemet som skulle gälla 
under den tid en person får introduktionsersättning och som syftade till 
att fördela flyktingmottagandet jämnare mellan landets kommuner. Vän-
sterpartiets Kalle Larsson kallade förslaget för kommunarrest (SvD 2007-
10-05). I mars 2008 gjorde även partiledaren Mona Sahlin en politisk 
omsvängning. Vid en presskonferens meddelade hon att hon nu ville att 
kommuner skulle tvingas att ta emot flyktingar, och att flyktingar under en 
introduktionstid på ett till två år skulle fråntas rätten att välja bostadsort. 

När flyktingarnas introduktionstid är över ska även de vara fria att 
flytta dit de vill och kan. Men de första ett till två åren måste vi se 
till att de placeras i en kommun där det inte redan är trångbott, och 
där Migrationsverket bedömer att det finns en arbetsmarknad som 
passar flyktingens yrke och utbildning från hemlandet (DN 2008-
03-11).
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Dagen efter begärde Centerns migrationspolitiske talesman Frerick Feder-
ley en särskild riksdagsdebatt ”med anledning av att Socialdemokraterna 
i lag vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar och att flyktingarna 
sedan måste vara kvar i den anvisade kommunen upp till två år om de vill 
behålla sin dagersättning intakt”. I en kommentar sade Federley:

Jag kan förstå att förslaget kommer från (s) som alltid försökt 
begränsa migrationen och därtill aldrig dragit sig för övergrepp på 
det kommunala självstyret. Att tvångsplacera människor ligger nog 
helt i linje med deras syn på hur staten ska styras. Nu vet de inte 
bara bäst hur vi ska spendera våra pengar och leva våra liv utan 
också vart vi ska bo för att få jobb (pressmeddelande 2008-03-12, 
Newsdesk).

flyktingplaceringspolitikens utmaningar
Vad den ovan refererade händelseutvecklingen visar är att frågan om 
var nyanlända flyktingar skall bo någonstans utgör sprängstoff i svensk 
politisk debatt. Nedan redogör vi för de teman och frågeställningar som 
frågan närmare bestämt berör. 

Valfriheten utmanas
Genomgående i den politiska utveckling som vi ovan redogjort för är hur 
flyktingarnas individuella valfrihet utmanas då varje försök till styrning av 
deras boende kommer på tal. Individens valfrihet står i latent motsättning 
till en kollektiv målsättning om integration/icke-segregation. Den fråga 
som blir central är alltså om man kan inskränka individens rörelsefrihet 
– hennes rätt att bosätta sig var hon vill. Men här aktualiseras även en 
spänning mellan valfriheten på den kommunala nivån och politiska mål-
sättningar på nationell (samhällelig) nivå. Den fråga som då ställs är om 
man kan inskränka det kommunala självbestämmandet – kommunernas 
rätt att påverka inflyttningen av flyktingar. 

Den dominerande politiska uppfattningen på den officiella nationella nivån 
har hela tiden varit att man måste försvara såväl flyktingarnas enskilda 
valfrihet som den kommunala bestämmanderätten. Samtidigt har de 
kommuner som är mest berörda av flyktingmottagningen länge kraftfullt 
hävdat att ett visst mått av tvång är nödvändigt, både för att försvara sam-
hälleligt kollektiva värden och av paternalistisk omsorg om de enskilda 
flyktingarna. 



21

Som vi sett har Socialdemokraterna relativt nyligen ändrat uppfattning och 
hävdar nu att såväl de nyanländas valfrihet som kommunernas självbe-
stämmande bör inskränkas, för att kunna uppnå det kollektiva målet inte-
gration/icke-segregation. Alliansregeringen motsätter sig däremot tanken 
på att utöva tvång vare sig det gäller nyanlända eller kommuner. Samtidigt 
sätter man givetvis målet om att uppnå integration eller icke-segregation 
mycket högt, vilket sätter spänningen mellan valfriheten och de kollektiva 
målen på sin spets. Det sätt på vilket regeringen försöker lösa dilemmat 
är att förespråka en linje där man genom att skapa starka incitament för 
såväl nyanlända som kommuner skall kunna få dem att ”fatta rätt beslut”. 
Man kan ställa sig frågan vari skillnaden ligger – om man till exempel 
utformar ekonomiska incitament som är tillräckligt kännbara kommer de 
ju i praktiken fungera som tvång. Det kan då handla om att man hanterar 
den principiella spänningen genom att noga ge akt på hur man retoriskt 
framställer olika reformer. 

Styrningsstrategier
Debatten om valfrihet kontra tvång kan även sägas handla om vilka styr-
ningsstrategier som anses vara för det första legitima och för det andra 
effektiva. I debatten om flyktingarnas boende aktualiseras frågor om var 
gränserna går för statlig intervention, om paternalism och om social ingen-
jörskonst  (jfr. Qvist 2008).

En särskild komplikation när det gäller bosättningspolitiken för nyan-
lända flyktingar utgörs av att politikernas möjligheter att utöva styrning 
när det gäller människors boende är begränsade – bostaden är marknadens 
välfärdsvara (jfr. Bengtsson 1995). Politikerna kan utöva styrning när det 
gäller den fysiska planeringen, men beslutet att flytta eller bo kvar vilar 
hos de enskilda individerna och påverkas därmed väl så mycket av deras 
ekonomiska förutsättningar och sociala preferenser som av de strukturer 
som skapas av bostadspolitiska beslut. 

Inom segregationsforskningen är det allmänt erkänt att den fysiska plane-
ringens tröghet gör att det är svårt att bygga bort segregation. Åtminstone 
förslår inte den fysiska planeringen långt på egen hand. Samtidigt är det 
naturligtvis så att den fysiska planeringens betydelse på lång sikt är stor, 
vilket ju inte minst miljonprogrammen står som bevis för idag. De boen-
destrukturer som skapades i de svenska storstäderna på 1960- och 1970-
talen bestämmer i stor utsträckning dagens boendemönster. Samtidigt har 
man i flera svenska städer visat att det går att förändra delar av staden 
med hjälp av fysisk planering (Andersson, Bråmå och Hogdal 2007).
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Ytterligare en aspekt på frågan om boendesegregation utgörs av bostads-
marknadens struktur. Inte minst pekar flera forskare på att allmännyttans 
storlek tycks vara av betydelse för segregationens uppkomst och fortlev-
nad. Ju större allmännytta, desto mindre segregation tycks vara ett allmänt 
mönster.

Spänning mellan generella och riktade åtgärder
Frågan om flyktingmottagande utmanar den svenska (och skandinaviska) 
välfärdsstatens inriktning på generella åtgärder. Strävan har varit att så 
långt möjligt undvika säråtgärder riktade enbart till personer som har 
invandrat. Den första tiden som nyanländ utgör emellertid ett undantag 
från denna princip, och bryter därmed med den grundläggande välfärds-
politiska logiken. Detta innebär att politikerna, i sina förslag till åtgärder 
riktade till nyanlända, hela tiden måste balansera mot den typ av negativa 
stigmatiserande effekter säråtgärderna kan ha. Frågan om hur lång tids-
period som nyanlända kan vara föremål för en särskild politik blir även 
viktig ur detta perspektiv. De specifika behov som kan motivera riktade 
insatser står hela tiden mot önskan att så snart som möjligt normalisera 
deras tillvaro så att de enbart omfattas av den generella politiken.

Under senare år har ett stort antal satsningar riktats till så kallade utsatta 
områden i svenska storstäder. Utvärderingen av dessa satsningar har visat 
att de har lett till vissa positiva resultat, men också att det faktum att seg-
regation är ett relationellt fenomen innebär att det måste finnas helhets-
grepp för att komma åt segregationens grundläggande drivkrafter.

Relationen mellan nationell och lokal nivå
I den politiska utvecklingen kring flyktingmottagandet som har presen-
terats i detta papper är relationen mellan den nationella och den lokala 
nivån av stor betydelse. Det staten åtar sig att göra faller på kommunerna 
att utföra. Men vad händer om det inte finns en samsyn mellan de olika 
nivåerna? Om kommunerna uppfattar att rikspolitiken får orimliga konse-
kvenser på den kommunala nivån? 

Inte minst kan detta skapa problem inom de politiska partierna. Den 
socialdemokratiska partiledningen motsatte sig under lång tid de krav på 
inskränkningar i flyktingars rörelsefrihet och kommuners självbestäm-
manderätt som framförts av politiskt ”tunga” kommunalpolitiker från 
det egna partiet. På den sittande borgerliga alliansregeringen finns ett 
motsvarande tryck. Regeringen behöver få fler kommuner att medverka i 
flyktingmottagandet, samtidigt som den vet att det till övervägande del är 
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moderatstyrda kommuner som inte vill ta emot flyktingar (eller som bara 
tar emot ett fåtal).

Hotet från högerpopulistiska partier
Frågan om flyktingars bosättning i kommuner har historiskt spelat en 
viktig roll för att högerpopulistiska partier med invandringskritiskt 
budskap fått framgångar. I det kommunala flyktingmottagandet finns en 
grund för folkligt missnöje, såväl med det politiska etablissemanget som 
med den förda flykting- och invandringspolitiken, vilket illustrerades i 
folkomröstningen i Sjöbo 1988. Sjöbo har sagts markera ett trendbrott 
i svensk invandrarpolitisk debatt som banade vägen för Ny Demokra-
tis framgångar i 1991 års val. Före Sjöbo låg bevisföringen på flykting-
motståndarna, som måste svara på de frågor och problem som hängde 
samman med flyktingfrågan. Efter Sjöbo blev situationen delvis den 
omvända: det var flyktingvännerna som fick stå till svars (Fryklund 2008). 
, I den nu aktuella politiska debatten om flyktingars bosättning utgör Sve-
rigedemokraterna det potentiella hotet som de etablerade partierna på 
något sätt måste förhålla sig till. Grovt sett kan man här urskilja två hand-
lingsalternativ – antingen att markera avståndstagande eller att försöka 
anpassa den egna politiken till en flyktingfientlig opinion. 

forskningsprojektet ”välfärdstaten och de nyanlända”
Den probleminventering som har redovisats i det här papperet ligger till 
grund för forskningsprojektet ”Välfärdsstaten och de nyanlända” som 
bedrivs vid Institutet för bostads- och urbanforskning samt vid Stats-
vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Projektet finansieras 
av Vetenskapsrådet. På ett övergripande plan handlar detta projekt om 
den skandinaviska välfärdsstatens möte med internationell migration. 
Invandringen av människor från andra delar av världen har inneburit nya 
utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen och dess grundläggande inte-
grationsidé om det sociala medborgarskapet. Detta blir, som vi har sett i det 
här papperet, särskilt tydligt i den politik som går ut på att fördela nyan-
lända flyktingar mellan olika regioner och bostadsområden. I projektet 
undersöks hur de olika utmaningar som aktualiseras i denna politik uppfat-
tas och hanteras på nationell och lokal nivå i Sverige, Danmark och Norge.

Projektet syftar till att genom analys av likheter och skillnader mellan tre 
länders nationella och lokala diskurser dels precisera hur politiken för 
nyanlända flyktingar kan utmana den skandinaviska välfärdsstatens tra-
ditionella integrationsstrategi, dels pröva hur dessa utmaningar hanteras 
i den nationella spridningspolitiken och den lokala bosättningspolitiken 
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i de tre länderna. Med anknytning till tidigare forskning om spänningar 
och dilemman i den allmänna integrationspolitiken i ett land – nämligen 
Sverige (Borevi 2002) – syftar projektet till att rekonstruera den i samman-
hanget särskilt kritiska flyktingplaceringspolitiken och att göra det i tre 
länder.

En skandinavisk jämförelse
Sverige, Norge och Danmark har haft en likartad inriktning i sin välfärds-
politik, med generella program riktade till hela befolkningen och starka 
egalitära ambitioner (Esping-Andersen 1990, Hatland, Kuhnle & Romøren 
1994; Kautto m.fl. 1999). Integrationspolitiken har i samtliga länder utfor-
mats med hänsyn till kulturellt erkännande och stöd till minoritetsgruppe-
ringar enligt den multikulturella integrationsmodellen. Likheterna är delvis 
en följd av policyspridning i Norden, där Sverige med sin tidiga invandring 
fungerat som föregångare (Brochmann & Hagelund 2005). Från 1980-talet 
börjar dock ett annat mönster framträda. Sverige beskrivs alltjämt som till-
hörande den multikulturella modellen. Danmark börjar däremot alltmer 
framträda som ett land med en strikt integrationspolitik, med en särskild 
socialpolitik för nyanlända och begränsningar av släktrelaterad immigra-
tion (Togeby 2003; 2004). Norge har på senare tid närmast kommit att inta 
en mellanposition, med policyförändringar som delvis kan tolkas som ett 
bakslag för den mångkulturella modellen (Hagelund 2003).

Även bostadspolitiken i de skandinaviska länderna utgår från generella 
ideal om alla medborgares rätt och möjlighet att välja bostad – samti-
digt som de tre ländernas institutionella förutsättningar inom detta poli-
tikområde skiljer sig åt på ett intressant sätt (Bengtsson 1995, Bengtsson 
m.fl. 2006). Det är dessa generella ideal som kan utmanas av särskilda 
regler om flyktingars bosättning. Alla tre länderna har under de senaste 
tio åren inrättat introduktionsprogram, speciellt riktade till nyanlända 
flyktingar och parallellt därmed har bostadsfrågan reglerats. Dessa regler 
skiljer sig principiellt på ett sätt som bekräftar värdet av en systematisk 
jämförelse mellan länderna.

I Sverige har flyktingar rätt att själva skaffa bostad om de har möjlighet, 
såväl i väntan på asyl som därefter. I annat fall anvisas de efter uppe-
hållstillstånd plats i en kommun med vilken Integrationsverket har avtal 
om flyktingmottagande. I möjligaste mån skall hänsyn tas till den enskil-
des önskemål (Migrationsverket 2006, Integrationsverket 2006, Carlgren 
2006).



25

Norges system liknar till stor del det svenska. I motsats till vad som gäller 
i Sverige  utgår dock ekonomiskt bidrag till bosättning endast när integra-
tionsmyndigheten hjälpt till att genom avtal med en kommun förmedla 
bostad och introduktionsplats. I det norska fallet finns en uttalad ambi-
tion att bosätta flyktingar i anslutning till släkt och vänner och med möj-
lighet att bygga upp nationella och etniska grupperingar (IMDi 2005, UDI 
2006).

I Danmark är ambitionen att styra bosättningen starkast. Under asyl-
sökandet bor flyktingarna regelmässigt på ett asylcenter, och när uppe-
hållstillstånd givits ”bostadsplaceras” flyktingen av Utlänningsstyrelsen 
(Udlændinge Styrelsen 2005; 2006).

En systematisk jämförelse av flyktingplaceringspolitiken i tre länder med 
likartad välfärdsmodell, men som kommit att skilja sig åt just i integra-
tionsfrågor, bör ge en ökad generell förståelse för välfärdsstatens multikul-
turella utmaningar och samtidigt ett värdefullt underlag för diskussioner 
om olika sätt att hantera dessa utmaningar. Att ställa de tre ländernas 
politik i relief mot varandra ger ett värdefullt kontrafaktiskt perspektiv till 
varje enskilt land och därmed också underlag för en diskussion av alterna-
tiva lösningar och tänkbara framtida förändringar i respektive land. 

Metod och material
Studien genomförs på nationell och kommunal nivå. På nationell nivå 
beskrivs och tolkas för vart och ett av de tre länderna det substantiella 
innehållet i åtgärdsprogram som har att göra med flyktingars geogra-
fiska placering. Därtill analyseras den politiska debatten kring koncentra-
tions- och spridningsfrågor i de olika länderna. Dokumentation från den 
parlamentariska processen kompletteras vid behov med material om den 
partipolitiska debatten utanför parlamenten. Centrala politiska besluts-
processer från de senaste 15–20 åren kring flyktingmottagandet analyseras 
och jämförs, med fokus på de senaste årens utveckling.

Den nationella lagstiftningen kring integrationsfrågor har ofta en impli-
cit policyteori om kommunernas agerande (Winter 2002). Det finns dock 
alltid ett betydande lokalt handlingsutrymme då övergripande beslut om 
lokalisering och politiska målsättningar om sociala miljöer skall förverk-
ligas. Det är även i kommuner och regioner som en koncentration av 
flyktingar kan upplevas som problem. Ambitionen att påverka bosätt-
ningsplats för nyanlända flyktingar har ofta formulerats som lokala strate-
gier inom kommuner.
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Tre större stadskommuner – en i varje land – väljs ut, som aktivt har 
arbetat med strategier för spridning och bosättning och som har en rela-
tivt stor invandrad befolkning. Vi avstår från att studera Stockholm och 
Köpenhamn, bland annat därför att stora delar av den invandrade befolk-
ningen i dessa regioner är bosatta i kranskommunerna. Däremot studeras 
preliminärt Oslo eftersom den norska huvudstadsregionen utgörs av en 
enda kommun med flera bydelar. I Sverige och Danmark faller valet preli-
minärt på Malmö och Århus, som båda har en relativt hög andel invand-
rad befolkning, och där den geografiska koncentrationen av flyktingar 
blivit en politisk fråga.

I de valda kommunerna undersöks lokala strategier genom tolkning av 
integrationsplaner och bostadsförsörjningsprogram, samt analys av den 
politiska debatten. Materialet kompletteras genom intervjuer med politiker 
och tjänstemän. Genom att vi på detta sätt får tillgång till ett rikt mate-
rial på både nationell och lokal nivå kan vi analysera ett brett spektrum 
av olika strategier för att hantera de integrationspolitiska spänningarna. 
Detta kommer att möjliggöra intressanta jämförelser såväl mellan länderna 
– på nationell och lokal nivå  – som mellan de båda nivåerna inom ett land.

�



27

referenser

litteratur
Andersson, R. (1998) ”Socio-Spatial Dynamics: Ethnic Divisions of Mobil-

ity and Housing in Post-Palme Sweden”. Urban Studies 35: 397-428.

Andersson, R. & Solid, D. (2003) ”Dispersal Policies in Sweden”. I: Rob-
inson, V., Andersson, R. & Musterd, S., Spreading the ‘Burden? ’A 
Review of Policies to Disperse Asylum Seekers and Refugees. Bristol: 
Policy Press.

Andersson, R., Åsa B. och J. Hogdal (2007) Segregationens dynamik och 
planeringens möjligheter: En studie av bostadsmarknad och flyttningar 
i Malmöregionen. Malmö: Stadskontoret, Malmö stad.

Bengtsson, B (1995) Bostaden - välfärdsstatens marknadsvara, Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala 
Dissertations from the Faculty of Social Sciences.

Bengtsson, B (red.), Annaniassen, E., Jensen, L., Ruonavaara, H. & Sveins-
son, J. R. (2006) Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande 
historiskt ljus, Malmö: Égalité; 

Borevi, K. (2002) Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, Uppsala: 
Acta Universitatis Uppsaliensis.

Brochmann, G. & Hagelund, A. (2005) Innvandringens velferdspolitiske 
konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus. Köpenhamn: Nordisk Minis-
terråd.

Broomé, P. (2007) ”Integrationspolitik utan ände”. I: Vita fläckar – Om 
integrationspolitik, ledning och mångfald i Malmö stad. Malmö: 
Malmö University.

Carlgren, A. (2006) Resan från den centralstyrda mottagningen. Integra-
tionsverkets hemsida.

Culpit, I. (1992) Welfare and Citizenship. Beyond the Crisis of the Welfare 
State?. London: Sage.

Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. 
Cambridge: Polity Press.



28

Fryklund, B. (2008) “Ett förändrat Sverige: Migrationen och dess kon-
sekvenser” i L. Bennich-Björkmann & P. Blomqvist (red.) Mellan 
folkhem och Europa – svensk politik i brytningstid, Stockholm: Liber.

Hagelund, A. (2003) The Importance of Being Decent. Political Discourse 
on Immigration in Norway 1970 - 2002. Oslo: Unipax. 

Hagelund, A. (2005) ”Why It Is Bad to Be Kind. Educating Refugees to 
Life in the Welfare State: A Case Study from Norway”. Social Policy 
and Administration 6: 669-683.

Hatland, A., Kuhnle, S. & Romøren, T. I. (1994) Den norske velferdssta-
ten. Oslo: Gyldendal.

Järtelius, A. (2000) Bortastaden: Kommunalt invandrarmottagande i 
Malmö 1966-1997. Malmö: Malmö stad.

Kautto, M., Heikkilä, M., Hvinden, B., Marklund, S. & Ploug, N., red. 
(1999) Nordic Social Policy. London & New York: Routledge.

Kiiskinen & Saveljeff. (2006) Populism och främlingsmisstro. Sverige i 
Europa, Norrköping: Integrationsverket

Lorentzen, H. (2004) Felleskapets fundament - sivilsamfunnet og indivi-
dualismen. Oslo: Pax.

Malmö Stad (2006) Statistik & siffror om Malmö. Malmö stads hemsida.

Marshall, T. H. (1950) ”Citizenship and Social Class.” I: Citizenship and 
Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Mukhtar-Landgren, D. (2008) ”Entreprenörsstaden: Postindustriella 
Malmö öppnas upp och stängs ner”. I: Tesfahuney, M. & Dahlstedt, 
M., Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, 
Stockholm: Tankekraft Förlag.

Putnam, R. S. (1993) Making Democracy Work. Civic Traditions in 
Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Putnam, R. S. (2000) Bowling Alone. The Collapse and Revival of Ameri-
can Community. New York: Simon & Schuster.

Qvist, M. (2008) Samordnat mottagande? Styrnings- och samordnings-
processer inom introduktion och flyktingmottagande. Linköping: 
REMESO.

Statistisk sentralbyrå. (2002) Innvandrernes boforhold. Folke- og boligtel-
lingen 2001.Ikke-vestlige innvandrere bor trangt.http://www.ssb.no/
emner/02/01/fobinnvbolig/ Uppdaterad 2002-11. Refererad 2006-04-
03.



29

Togeby, L. (2003) Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Århus: 
Aarhus universitetsforlag.

Togeby, L. (2004) ”På den anden side af Sundet. Invandrere og flygtninges 
organisering og politiske deltagelse i Danmark.” I: Bengtsson, B. För-
eningsliv, makt och integration. Ds 2004:49, Stockholm: Fritzes.

Winter, S. (2002) ”Kommunernes integrationsindsats efter den nye integra-
tionslov”, Aalborg: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark.

offentligt tryck
Dir. 2007:52, Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmark-

nadsetablering för nyanlända flyktingar m.fl.

Dir. 2007:172, Översyn av mottagandet av asylsökande.

Dir. 2008:12, Försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Dir. 2008:16, Dialog med kommuner om flyktingmottagande.

Ds A 1981:11, Ett lokalt omhändertagande av flyktingar. Förslag från en 
arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet.

Malmö stad. 2004. ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet.” Handlings-
plan beslutad i  kommunfullmäktige 2004–03–25.

Proposition 1983/84:124, om mottagandet av flyktingar och asylsökande 
m.m.

Proposition 1993/94:94, Mottagande av asylsökande m.m.

Proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invand-
rarpolitik till integrationspolitik

Proposition 2004/05:28, Bostadsersättning för asylsökande.

SOU 1992:133, Mottagande av asylsökande och flyktingar. Betänkande av 
utredningen om mottagande av asylsökande och flyktingar.

SOU 1996:55, Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från 
Invandrarpolitiska kommittén.

SOU 2003:75, Etablering i Sverige. Möjligheter och ansvar för individ 
och samhälle. Betänkande av Utredningen om flyktingmottagande och 
introduktion.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:27, om mottagande av 
flyktingar och asylsökande m.m. (prop. 1982/83:124, bilaga 1) samt 
anslag till Invandring m.m. (prop. 1983/84:100).



30

tidningsartiklar
Dagens Nyheter 2004-01-14. ”Malmö vill stoppa inflyttningen av invand-

rare.”

Dagens Nyheter 2006-02-08. ”Tillfälliga asyllagen skapar risk för nya 
flyktingköer.”

Dagens Nyheter 2007-01-25. ”Begränsa kommunernas rätt att besluta om 
flyktingar.”

Dagens Nyheter 2007-03-02. ”Alla måste ta emot flyktingar.”

Dagens Nyheter 2007-03-06. ”Fel tvinga kommuner ta emot flyktingar.”

Dagens Nyheter 2008-03-11. ”Sahlin vill styra flyktingars boende.”

Dagens Nyheter 2008-04-09. ”Södertäljes starke man mötte Obama.”

Dagens Nyheter 2008-04-11. ”Södertäljes kommunalråd i USA-kongres-
sen.”

Dagens Nyheter 2008-04-11. ”Södertäljepolitiker hyllad i USA-kongres-
sen.”

Dagens Nyheter 2008-04-11. ”Lago nöjd efter USA-beröm.”

Dagens Nyheter 2008-04-11. ”Pr-byrå bakom Södertäljes flyktingstrategi.”

Dagens Nyheter 2008-04-11. ”En fullträff för Lagos ambitioner.”

Svenska Dagbladet 2007-10-05. ”S vill begränsa flyktingars borätt och 
satsa på pensionärerna”

hemsidor
IMDi (2005) Bosetting. IMDis hemsida.

Integrationsverket (2006) Vad gör Integrationsverket när ett ärende 
kommer in?. Integrationsverkets hemsida.

Migrationsverket (2006) Asylärenden & flyktingar � Asylärendets gång. 
Migrationsverkets hemsida. 

UDI (2006) Asylmottak. Utlendingsdirektoratets hemsida.

Udlændinge Styrelsen (2005) Fakta om asyl. Udlændinge Styrelsens 
hemsida.

Udlændinge Styrelsen (2006) Integration Udlændinge Styrelsens hemsida.

Århus kommune (2005) Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 
1996-2005. Århus kommunes hemsida.

Århus kommune (1999) Flygtninge og indvandrere. Målsætninger, status 
og problemstillinger. Århus kommunes hemsida.


