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I 

Sammandrag 
Denna rapport som har titeln ”Inventering av 

boendeförhållanden på asylboenden i Västra 

Götaland” har skrivits av Emmy Lundberg och 

Maria Polukarova vid institutionen för 

Arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. 

Rapporten har gjorts för att skapa ett underlag 

för framtida utveckling utav asyl- och 

integrationsboenden. För att genomföra detta 

arbete har det gjorts studiebesök på sju stycken 

asylboenden i Västra Götalands län, där 

boendeansvariga, anläggningens personal och 

boende har intervjuats. Förutom studiebesök 

har även studier av planlösningar på befintliga 

och planerade boenden för asylsökande gjort.  

Arbetet har fokuserat på positiva aspekter och 

lösningar i planlösningar samt boendeformer 

som kan föras vidare eller utvecklas 

ytterligare. Det har även gjorts försök att ta i 

beaktning vilken levnadsstandard som de 

asylsökande hade innan de kom till Sverige 

jämfört med hur de bor på boendet.  

Förutom en sammanställning av fakta om 

asylboendena innehåller rapporten även en 

analys där de bättre lösningarna på asyl-

boenden har utvecklats vidare med hjälp av 

kunskaper som har införskaffats under 

ingenjörsutbildningen. 

Rapporten tar frågor som ekonomiska 

begränsningar i beaktning, men fokuserar på 

boendekvalitéer för människorna på boendena. 

Analysen föreslår med andra ord lösningar 

som går att genomföra i verkligheten, och inte 

bara en utopi, men den ska ändå ta trivseln i 

första hand. 

Migrationsverket skulle helst se att det kan 

erbjuda egna lägenheter till alla som kommer, 

men eftersom det redan är brist på bostäder i 

landet har de istället fått satsa på större 

anläggningar som tar emot många på en liten 

yta. Den här rapporten har skrivits för att 

förenkla denna balansgång mellan 

boendekvalitéer och optimering utav 

bostadsytor. 

Abstract 
This thesis named “Inventory of the living 

conditions of refugee camps in Västra 

Götaland’s county” is written by Emmy 

Lundberg and Maria Polukarova for the 

Department of Architecture at Chalmers 

University of Technology. It was made to 

create a strong basis for future development of 

refugee- and integration camps. To make this 

possible we visited seven of the refugee camps 

in Västra Götaland’s county and performed 

several interviews with those in charge of the 

camps, the people who work there and a 

handful of the residents. Beside the visits we 

have also made studies about the layouts of the 

current camps and proposed ones. 

We have tried to focus on positive aspects and 

solutions, both in the overall plan of the camps 

and the living conditions, which can be 

brought forward or developed further. We 

have also taken into account what standard of 

living the refugees had before they had to 

come here compared to currently at the camps.  

Besides a summary, made of the information 

gathered through our visits and interviews, we 

have also made an analysis based on good 

solutions from the camps combined with our 

knowledge as engineering students. 

This report takes into account the possible 

economic limitations, but focuses more on the 

comfort of the inhabitants at the camps. In 

other words, the analysis suggests solutions 

that are feasible in reality and not just a utopia, 

although it is supposed to take the wellbeing 

first. 

The Migration Agency wants to provide 

apartments for as many refugees as possible, 

but due to there already being a housing 

shortage in Sweden they must put more 

resources in finding bigger camps capable of 

taking in more people. This report is supposed 

to make it easier for these agencies while they 

balance between comfort and optimisation of 

living space.

Keywords: refugee camp, inventory, living 

conditions, layout. 

Nyckelord: Asylboende, Västra Götaland, 

inventering, boendeförhållande, 

asylanläggning. 



 

II 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts för att 

skapa underlag för framtida utveckling av 

asyl- och integrationsboenden. Arbetet har 

varit krävande eftersom det har inneburit 

mycket planering och personkontakt för 

genomförandet av studiebesök. Samtidigt har 

arbetet varit mycket berikande och roligt. 

Därför skulle vi vilja tacka alla boende-

ansvariga, personal och asylsökande på de 

asylboenden vi har besökt för deras 

engagemang i att bidra till vår studie. Vi tackar 

också Migrationsverket i Vänersborg liksom 

Ali Wassouf som har varit bra stöd för oss 

under vårt arbete. Vi är även tacksamma till 

Boel Losberg från arkitektbyrån Malmström 

Edström som har försett oss med inspiration 

och planritningar. Ett speciellt tack till 

Chalmers MasterCard som har tilldelat oss ett 

stipendium vilket möjliggjorde att genomföra 

våra studiebesök med minsta möjliga påverkan 

på miljö, genom resor med kollektivtrafik.  

Avslutningsvis skulle vi vilja tacka vår 

handledare Su Andersson på Mats o Arne 

Arkitektkontor AB och vår examinator 

Magnus Persson på Chalmers tekniska 

högskola för allt deras kontinuerliga 

engagemang och stöd.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Utredningen från Statistiska centralbyrån 

[SCB] (2015) och Migrationsverket (2016b) 

visar att de senaste 5 åren har tillströmningar 

av asylsökande till Sverige ökat kraftigt. 

Samtidigt konstaterar Boverket i sin rapport 

Bostadsbrist ett marknadsperspektiv (2012) att 

det råder bostadsbrist i landet, speciellt i 

storstadsregionerna Göteborg och Stockholm. 

Alltså ökar pressen på bostadsmarknaden i 

Sverige ännu mer.  

Migrationsverket, vilket bland annat har som 

uppgift att förse asylsökande med boende, har 

som mål att i första hand tillhandhålla de 

asylsökande hyreslägenhetsplatser (ABE) eller 

platser i korridorsboende med självhushåll, så 

kallade ABK-boenden (större hyrda 

fastigheter) (Migrationsverket, 2015a). När 

Migrationsverket inte har tillräckligt med 

lägenhetsplatser och ABK-boenden att tillgå 

görs det tillfälliga lösningar form av ABT-

boenden (upphandlad boendetjänst).  

I Migrationsverkets prognos som publicerades 

2016-04-27 redovisas att under hösten 2015 

har antalet asylsökande plötsligt nästan 

fördubblats, vilket medförde att antalet ABT-

boenden har ökat med nästan 60 %. Dock 

räckte inte de nytillkomna ABT-boenden till 

och Migrationsverket blev tvungna att satsa på 

extraordinära lösningar, som ABT-säsongs-

platser, evakueringsplatser och förtätnings-

platser.  I samma rapport menar Migrations-

verket på att 30 % av de 100 000 platserna i 

anläggningsboenden som fanns vid den 

tidpunkten "var tillfälliga eller av så dålig 

kvalitet att de behöver ersättas." (Migrations-

verket, 2016d, s.28). Antalet platser som då 

bedömdes ha för dålig kvalité och behövde 

ersättas uppskattades till 5000 stycken.  

I sin webbartikel "Olika former av boende för 

asylsökande" redovisar Migrationsverket att 

för tillfället är just ABT-boenden vanligast i 

Sverige (Migrationsverket, 2015a).  Eftersom 

ABT-boenden är så nya finns det knappt 

någon samlad information om dem och det 

råder många förutfattade meningar om hur 

man tror att ett asylboende ser ut. 

Migrationsverkets prognos som publicerades 

den 2016-04-27 visar att det nu finns olika 

prognoser för hur mycket asylsökande det 

kommer att komma resten av året 2016 och i 

början av 2017. Dock menar Migrationsverket 

att det finns en stor risk att boendesituationen 

blir kritisk även under hösten 2016. Detta trots 

att organisationen har reducerat på krav i sina 

upphandlingar av asylboenden (Migrations-

verket, 2016c). Detta innebär att Migrations-

verket med stor sannolikhet kommer att 

behöva de tillfälliga boendeplatserna. 

 Syfte, avgränsningar 

Övergripande syfte 
Syftet med den här rapporten är att göra en 

inventering över den nuvarande situationen på 

asylboenden i framförallt Västra Götaland, 

vilken kan användas i senare projekt som 

underlag för framtida planering och 

anläggning av boenden i Sverige. Avsikten 

med arbetet är också att strukturera upp den 

insamlade informationen så att den blir lätt att 

ta till sig för t.ex. beslutsfattare, entreprenörer, 

arkitekter, samhällsplanerare och ingenjörer. 

Att få en bättre förståelse för dessa boenden 

och människorna som bor där kan vara viktigt 

för framtida engagemang, vilket är en viktig 

del i integreringen av asylsökande. Denna 

rapport kan även bli viktig för framtida 

studenter vid Byggteknik, Samhälls-

byggnadsteknik och Arkitektur. De som vill 

bygga ut sina nuvarande boenden eller starta 

ett nytt ska kunna se till denna rapport för 

information och inspiration. 

Mål med rapport 
Denna rapport kommer att utforska hur man 

har tänkt och ordnat med boendefrågan på en 

handfull av de asylboenden som har kontrakt 

med Migrationsverket. Den kommer att 

undersöka de positiva såväl som mänskliga 

aspekterna i befintliga boenden och jämföra 

lösningar på boenden av liknande modell med 

varandra. Rapporten representerar inte 

tillräckligt många boenden i länet för att kunna 

ge en statistisk säkerställd bild utan kommer 

mer att vara en beskrivande rapport som ska 

kunna ge insikt om det nuvarande läget. 

Analysen av det insamlade materialet ska 

belysa redan positiva aspekter som det går att 

jobba vidare med samt områden som kan 

utvecklas för de asylsökandes komfort. Den 
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här rapporten ska kunna ge förslag och idéer 

till de som utvecklar nya asylboenden om 

vilken standard som kan hållas vid olika 

utformningar utav dessa.  

Varför denna rapport 
Just de frågeställningar som ställs i denna 

rapport har inte hittats i andra artiklar och 

studier inför författandet av densamma. En 

rapport som denna behövs då det i nuläget 

saknas underlag som sammanställer och 

jämför asylboenden på den nivån att det blir 

möjligt t.ex. för ingenjörer och beslutsfattare 

att utgå ifrån ett sådant.  

Avgränsningar 

Den här rapporten angränsas till att inventera 

asylboenden som är bara belägna i Västra 

Götaland.  

 Problemformulering 

– Hur kan man göra en systematisering av en 

inventering kring flyktingars boendeform?  

– Hur ska man inventera dessa boenden?  

– Kan man göra en analys av dessa boenden 

för att sedan ta fram olika lösningar och typer 

som enligt analysen vore det optimala för 

boenden? 

– Vilka krav och rekommendationer finns för 

dessa boenden? 

2. Förutsättningar 
Den här rapporten ska ge en första nivå av 

insikt in i hur nuvarande asylboenden fungerar 

och vilka som bor där. Få tidigare artiklar har 

kunnat ge ett sammanställt underlag för vidare 

utveckling. Antagligen då anläggningarna är så 

pass nystartade. 

Studier som har tacklat detta ämne tidigare har 

snarare fokuserat på processen ur en 

sociologisk eller humanitär synvinkel. 

Bemötandet, de sociala behoven, den etiska 

aspekten, juridiska dilemman, hur asylsökande 

eller asylboenden benämns i media, integra-

tionen efter utdelat uppehållstillstånd, mm. De 

flesta rapporterna har dessutom mest handlat 

mer specifikt om barnen som genomgår asyl-

processen. Allt detta har det gjorts flera studier 

om runtom i Sverige de senaste åren, allt-

eftersom vi fått in fler flyktingar. Desto färre 

studier har gjorts kring hur själva boendet är 

utformat ur en rent byggteknisk och gestalt-

ningsmässig synvinkel där planlösningarna har 

stor betydelse. 

Tidigare studier har gjorts som har velat belysa 

den sociologiska situationen för utomstående 

som aldrig har varit på en förläggning. En utav 

dessa uppsatser heter "Röster från en flykting-

förläggning - några sociologiska reflektioner" 

som skrevs av Fehir och Hajinowrouzi våren 

2001. I början av 2000-talet benämndes 

fortfarande boendena för flyktingar och asyl-

sökande som flykting-förläggningar, medans 

det idag bland annat kallas asylboenden eller 

integrations-boenden. Denna uppsats 

undersökte ett boende och det utfördes några 

kvalitativa intervjuer om flyktingarnas egna 

upplevelser av institutionen de vistades på. 

Flera paralleller dras av författarna till vistelse 

på institutioner så som mentalsjukhus och 

fängelser. Uppsatsen kom fram till att 

ytterligare undersökningar behövs då den i sig 

självt bara "blev en skrapning på ytan av det 

enorma ämnet" (s.29), samt att flera inte kom 

till Sverige som grupp utan själva och då blev 

den individuella behandlingen viktigare. De 

konstaterade även att många funderade på om 

de hade gjort rätt som flydde till Sverige. 

I examensarbetet "En kartläggning om 

flyktingbarns aktivitetsbehov och hälsa på 

asylboenden i Sverige", som skrevs år 2014 

vid Karolinska Institutet, gjorde de en 

kvantitativ undersökning som samlade in svar 

om flyktingbarnens tillgång till aktiviteter på 

ABT-boenden och boenden för ensam-

kommande. I arbetet så kom man fram till att 

barnens aktivitetsbehov på ABT-boenden inte 

till fullo tillgodoses. Man upptäckte även att 

alla barn i skolålder inte gick i skolan, vilket är 

deras rätt. Det ansågs även att de fysiska 

begränsningar som boendena utgjorde bidrog 

till att isolera dessa barn från andra genom att 

de inte hade lika god tillgång till aktiviteter 

utanför boendena, samt att aktiviteterna som 

erbjöds dem på anläggningen inte var 

tillräckliga (Hansson & Larsson, 2014). 

Huruvida dessa problem har åtgärdats de 

senaste två åren är i nuläget oklart.  
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3. Metod 
För att kunna utföra det här arbetet har studie-

besök på asylboendena varit den absolut tyngst 

vägande delen. Vid dessa studiebesök har det 

gjorts såväl observationer av skick på 

byggnad, layout och den allmänna stämningen, 

men det som är framförallt framträdande i den 

här rapporten är de öppna intervjuerna med 

ansvariga för boendena, personalen och de 

som bor på anläggningarna.  Antalet personer 

som intervjuades på varje boende redovisas i 

ett diagram i figur 3-1. 

Frågorna skrevs i förväg och var olika för de 

tre tillfrågade grupperna utefter vad vi trodde 

att vi skulle kunna få för information från 

respektive grupp. Dessa frågor 

omformulerades efter hand varefter vi insåg 

hur vi egentligen borde ställa dem samt 

huruvida de kändes för repetitiva eller inte och 

om de var tillräckligt givande för vår uppgift.  

Frågornas innebörd förändrades inte under 

tidens gång, däremot ändrades formuleringen 

av dessa ibland. Omformuleringar gjordes för 

att göra frågorna mer lättförståeliga för de 

intervjuade personerna. Under intervjuerna har 

vi haft olika roller där den ena ställer frågorna 

samt antecknar i korthet och den andra har 

ansvarat för att mer i detalj dokumentera 

svaren.  

Intervjuerna har vanligtvis skett med en person 

som intervjuas i taget, men flera undantag har 

skett. Ibland har det behövts en tolk, andra 

gånger har det varit flera personer som svarade 

tillsammans. I samtliga fall har intervjuerna 

skett på avskilda platser där man inte störts av 

utomstående moment. 

Det har inte blivit mycket dokumentering av 

boendena i form av fotografering av sekretes-

skäl. Ibland har tillåtelse funnits att ta foton på 

personer och byggnader. Men oftast har 

bedömningen ändå gjorts att fotografering 

vore att äventyra boendenas position eller göra 

det möjligt för personer med avsikt att utföra 

brott att räkna ut vart boendena ligger och 

annan information som skulle kunna hjälpa 

dem med sina illgärningar. 

I och med att det har utförts öppna intervjuer 

istället för slutna enkäter, samt att studiebesök 

endast har skett på sju av många fler boenden i 

länet, så har det beslutats att analysmetoden 

för detta arbete är kvalitativ, istället för 

kvantitativ. Vi valde även öppna intervjuer 

därför att vi själva har så lite kunskaper om 

dessa boenden på förhand och inte vill döma 

dem efter våra egna fördomar. 

Det är en relativt hög chans att trovärdiga svar 

har getts under intervjuerna. Men för att 

motverka missvisande svar så har vi i stor 

utsträckning försökt att tala med de olika 

involverade parterna, alltså de ansvariga, 

personalen och de asylsökande. Att dessa 

intervjuer i stort har skett i avskärmade rum 

borde således även det bidra till en ökad 

trovärdighet hos de tillfrågade. Dock går det 

inte att utesluta att somliga möjligen har sin 

egen agenda och objektivitet kring ämnet 

vilket färgar deras svar, men detta borde ha 

motverkats då vi intervjuade de olika 

grupperna var och en för sig. 

Beslutet har gjorts att inte bifoga svaren på de 

öppna intervjuerna. Detta för att inte avslöja 

identiteterna hos dem som svarat då dessa svar 

kan vara personliga åsikter eller erfarenheter 

specifika för den personen. 

För att kunna ta fram olika lösningar och typer 

som enligt analysen av resultat från 

inventeringen vore det optimala för boenden 

användes programmet Revit. Programmet 

användes också för att kunna presentera 

planlösningar på några redan existerade 

asylboenden på ett mer lättförståelig och 

attraktivt sätt. 

Figur 3-1: Antalet intervjuande personer på de 

besökta asylboendena. 
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3.1. Sammanfattning metod 
Genomföra studiebesök på asylboenden för att 

bedöma och inventera boendesituationen, 

genomföra intervju med relevanta personer 

inom branschen, som personal på Migrations-

verket, privata aktörer som driver de olika 

ABT-boenden, personal på de olika asyl-

anläggningar och arkitekter som jobbar med 

boenden för asylsökande. Under studiebesök 

genomfördes även intervjuer med de asyl-

sökande som bodde på anläggningar. 

Informationen hämtades från internet, 

kommunala arkiv, bibliotek och personliga 

kontakter. Planlösningarna som presenteras i 

rapporten utformades i Revit.
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4. Resultat 

4.1. Migrationsverkets krav på ABT 
Nedan redovisas de förutsättningar som 

asylboendena får utav Migrationsverket och 

vilka ramar de kan röra sig inom. Dessa krav-

ställningar kommer att redovisas övergripande, 

de kompletta kraven går att finna på 

Migrationsverkets hemsida under rubriken 

"Direktupphandling av asylboenden, 

Förfrågeunderlag" eller vid direkt kontakt med 

Migrationsverket. 

Villkor som ska redovisas nedan är hämtade 

från Migrationsverkets dokument "underlag 

till direktupphandling 14" som gäller för 

boende för asylsökande i Område 2 i regionen 

Väst. Anledningen till att just denna direkt-

upphandling presenteras i rapporten är att 

direktupphandling 14 är den senaste upp-

handlingen som Migrationsverket har 

publicerat.  

Boendeformen som man utgår ifrån i denna 

upphandling är ”anläggningsboende tillfälligt”, 

som förkortat blir ABT-boende. Byggnader 

som används som ABT-boenden har ofta haft 

hotell- eller vandrarhemverksamhet förut och 

leverantörer av dessa boenden sköter både kost 

och logi (Migrationsverket, 2015a).  

Valet att beskriva kraven som ställs på just de 

tillfälliga anläggningsboenden kan motiveras 

med Migrationsverkets tidigare nämnda 

påstående om att det är just ABT-boenden som 

är vanligast i dagsläget (Migrationsverket, 

2015a). 

Vid upphandlingen delas ABT-boenden upp i 

grupper. Faktorer som påverkar vilken grupp 

boendet hamnar i är bland annat självhushåll 

eller helpension, wc och dusch i samma 

byggnad. Boenden som har besökts klassas 

som "Boendeform A" eller "Boendeform B".  

Det är viktigt att nämna att upphandlingen som 

kortfattat sammanfattas nedan inte gäller för 

boende för ensamkommande flyktingbarn, 

eftersom dessa barn placeras istället i HVB-

hem (Hem för vård och boende) och i 

familjehem. 

 

Antal platser på anläggningen 

Flyktinganläggningen som Migrationsverket 

skriver avtal med skall kunna erbjuda minst 15 

stycken asylsökande boende. Det maximala 

antalet boendeplatser som anläggningen ska 

kunna erbjuda har ingen övre gräns.  

Rum 

Rum ska vara möblerade med sängar, gardiner 

eller persienner och garderob, högskåp, eller 

klädskåp med en bredd på minst 30 cm. Rum 

ed sovplatser skall även kunna låsas. Har 

rummen våningssängar så skall även 

sittmöbler tillhandahållas.  

 

Boendeyta 
Boendeyta per asylsökande, vuxna som barn 

ska vara på minst fem kvadratmeter. Samtidigt 

får varje rum ej bosättas med flera än 4 vuxna 

asylsökande. T. Bengtsson (personlig 

kommunikation, 31 mars 2016) nämner dock 

att i vissa fall görs det kallad tilläggsavtal på 3 

kvadratmeter, vilket innebär att vid stor brist 

på boendeplatser optimerar Migrationsverket 

utrymmet, så att varje asylsökande får 3 

kvadratmeter boendeyta istället, vilket 

naturligtvis leder till flera asylsökande i ett 

rum. 

Dusch och toalett 
Enligt Migrationsverket (2015) ska det för 

boendeform A och B gälla att "antalet duschar 

respektive toaletter ska vara minst en för varje 

påbörjat 15-tal platser" (s. 13). Duschar och 

toaletter ska vara belägna i samma byggnad 

som de asylsökande bor. Migrationsverket 

ställer krav på leverantören att anläggningen 

skall ha varmvattentillgång samt att 

omklädningsutrymmet i närheten till 

duscharna ska vara låsbart, så att de 

asylsökande skall kunna känna sig bekväma 

vid utförande av sina hygienrutiner.  

Städ och tvätt 
På boendet skall det även finnas städutrymme, 

försedd med passande städutrustning som både 

personal, vilken är ansvarig för att de 

gemensamma utrymmen som kök, matsal, 

duschar och toaletter hålls rena, och den 

boende, kan använda. Ett av kraven för städ-

utrymmen är att de ska vara väl ventilerade. 
Det ska även finnas en utslagsvask på eller 

nära utrymmet.  
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Tvättstugor med möjligheten för både tvätt och 

tork skall finnas på avstånd om högst 200 

meter från respektive boenderum och ska vara 

utrustade med minst 2 fungerande tvätt-

maskiner per 50 boendeplatser. Torktumlare, 

torkskåp, eller torkrum skall dimensioneras så 

att dess kapacitet motsvarar tvättmaskinernas. 

Migrationsverket (2015) säger att "Tork-

tumlare ska i likhet med tvättmaskin minst 

uppfylla energieffektivitetsklass A++"(s.13).  

Gemensamma utrymmen 

Vidare kräver Migrationsverket att 

anläggningen ska ha gemensamma utrymmen 

för de boende. Gemensamma utrymmen kan 

vara i form av tv-rum, vardagsrum, där 

korridorutrymmen och matsal ej räknas in i 

begreppet gemensamma utrymmen. Storleken 

på de gemensamma utrymmena skall vara 

direkt proportionella mot antalet asylsökande 

på boendet med proportionalitetskonstanten på 

minst 0,5 kvadratmeter per person. På sidan 15 

i dokumentet "Underlag till direktupphandling 

14" ställer Migrationsverket också krav på att 

de gemensamma utrymmena ska vara åtskilda 

från matsalen, utrustade med möbler med 

sittplatser "för det antal personer som 

utrymmet är avsett" och ha väldimensionerat 

Wi-Fi tillgängligt. Boenden ska även kunna 

erbjuda lekrum/lekhörnor för barn i olika 

åldrar. Migrationsverket ställer dock inga 

exakta krav på dessa utrymmens utformning 

och placering.  

Avfallshantering  

Asylboendet skall vara ansluten till lokala 

sophanteringssystem. 

Anläggningens geografiska läge 

Enligt Migrationsverkets avtal krävs det att 

anläggningen helst skall vara belägen på 

rimligt avstånd till ett av Migrationsverkets 

mottagningskontor och allmänna service-

inrättningar, som till exempel förskola, skola, 

tandläkare, vårdcentral, bibliotek och affär. På 

sträckan skall finnas "väg-, vatten-, eller 

spårbunden kollektiv" för att den asylboende 

skall kunna ta sig tur och retur till platsen i 

fråga. Om detta krav inte uppfylls skall 

leverantörer erbjuda de boenden skjuts till 

ovannämnda ställen. Migrationsverket säger 

även att "Transport med leverantör ska ske 

med minst samma frekvens som motsvarar 

kollektivtrafiken." 

Självhushåll vs. helpension 

Detta stycke gäller bara boendeformen som 

har självhushåll, vilket är boendeform A. För 

boendeform med självhushåll kräver 

Migrationsverket bland annat att "Köks-

utrustning såsom kyl, frys, och spis samt antal 

uppsättningar av köksutrustning enligt nedan 

ska vara dimensionerade så att antalet boende 

kan laga sin mat." Det krävs även att det skall 

finnas en matplats eller matsal i nära 

anslutning till köket. 

Boendeform med helpension, boendeform B, 

skall enligt Migrationsverket tillhandahålla de 

asylsökande varierade och näringsrik mat 3 

gånger om dagen i en lokal som ligger 

antingen inom anläggningen eller på ett 

avstånd 500 meter från boenderummen. Ligger 

matsalen längre än på det ovanbeskrivna 

avståndet så skall leverantören erbjuda de 

asylsökande transport till matsalen. 

Boendemiljö 

Anläggningen skall enligt Migrationsverket i 

rimliga mån ge asylsökande skydd mot värme, 

kyla, fukt, buller, miljögifter, luftföroreningar. 

Rinnande varm- och kall vatten skall finnas på 

anläggningen. Vattentillgången skall vara 

dimensionerad på ett sådant sätt att de boende 

skall kunna använda det för matlagning, dryck, 

personlig hygien och andra hushållsgöromål. 

Anläggningen ska ha en planlösning som 

möjliggör tillräcklig insläpp av dagsljus. Det 

kan även poängteras att boende i källare är ej 

acceptabelt.  

Ventilation 

Enligt Migrationsverket skall anläggningen ha 

godtagbar luftomväxling anpassat för dels den 

verksamheten som bedrivs i den aktuella 

lokalen dels det antal personer som vistas där. 

Med "godtagbar luftomväxling" menas 

ventilation som förhindrar lukt, fukt, smitto-

ämnen och överskott av koldioxid. Kravet på 

lufttemperaturen på anläggningen är satt till 21 

± 2° C året om.  
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Brandskydd 

Leverantören är skyldig att se till att 

anläggning uppfyller de krav på brandskydd 

som finns, samt att det är anpassat för den 

bedrivna verksamheten på boendet. 

Aktiviteter på anläggningen 

Migrationsverket (2015b) menar att 

leverantören av anläggningen skall ordna 

"lämpliga aktivitet" för de boende (s.27). Det 

har även uppmanats (Migrationsverket, 2016a) 

att dessa aktiviteter skall bidra "till en 

meningsfull vistelse för den asylsökande". 
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4.2. Redovisning boenden 

I det här kapitlet kommer resultatet av de 

genomförda intervjuerna och besöken att 

redovisas. Sju stycken boenden har besökts där 

intervjuer har skett med de ansvariga, personal 

och några utav de asylsökande.  

 Boende 1 

Områdesbeskrivning  

Detta boende ligger för sig självt, men inte 

långt ifrån annan bebyggelse och en kort 

promenad från kommunikationer. Boendet är 

omgivet av skog och växtlighet samt skilt från 

större vägar och vattendrag. Byggnaderna 

varierar i ålder och typ där några av de äldsta 

byggdes under tidigt 1900-tal. 

Beskrivning av anläggning 
Boenden består av 3 huskroppar, där en av 

huskropparna har bara de gemensamma 

utrymmen som matsal och lekrum samt 

personalrum. Totalt har huskropparna arean på 

cirka 670 kvadratmeter. Själva byggnaden 

flera decennier gammal och därför är byggd i 

den specifika för sin tid stilen.  Tabell 1 

redovisar sammanställd fakta om boende 1.  

Aktiviteter  

Boendet erbjuda de asylsökande att spela 

volleyboll samt att personalen ibland åker iväg 

med dem till sporthallar. Andra aktiviteter sker 

genom volontärer som studieförbund och 

Kyrkan. De brukar ha en lärare som kommer 

en gång i veckan och lär ut svenska. 

Trygghet 

Boendet jobbar med närvarande personal och 

dygnetrunt bevakning, samt att väktare 

kommer på ronder vid flera tillfällen under 

dagen. Detta bidrar till att de boende känner 

sig trygga från hot utifrån. När oroligheter 

uppstår grundar det sig vanligtvis i den spända 

oroligheten huruvida man kommer få stanna i 

Sverige eller inte, eller att det kan vara för 

många som bor i ett rum. Boendet kan ha 

mellan 4 och 6 personer i ett rum där de flesta 

inte känner varandra förutom i familjer som 

placeras tillsammans. Men när frågan om 

trygghet ställs mer till de boende säger de att 

enbart vetskapen om att de är i Sverige bidrar 

till en ökad trygghetskänsla. 

Behov och önskemål 

Något som nämndes av både de ansvarige och 

de asylsökande är att de är i behov av 

ytterligare studiemöjligheter. Avskilda 

utrymmen mer specifikt för studier och fler 

timmar i veckan med svenskalärare var några 

av önskemålen. Att det behövdes mer  

Svenskundervisning i veckan tryckte de 

boende ofta på, samt att få mer information i 

allmänhet om landet. De ansvariga skulle 

gärna vilja få mer blandade storlekar på 

rummen, framförallt rum för färre personer. En 

plats, eller flera, för matlagning som alla de 

asylsökande har tillgång till vore också något 

fördelaktigt då de t.ex. skulle kunna tillaga 

födelsedagstårtor eller barnens speciella 

önskemål själva. Mer övergripande önskemål 

är fler aktiviteter på plats, bättre- och mer 

genomgående krav på standard från 

Migrationsverket. 

 

Tabell 1: Översiktlig faktaruta för boende 1. 

Boende 1  

Boendeyta  670 kvm 

Boende sen år 2010 

Tidigare verksamhet Restaurang, bröllop, hotell 

Typ av anläggningen Flera huskroppar 

Antal boende 150 stycken 

Antal barn Okänt 

Vilka bor här 
Blandat kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende Ca 30 år 

Lekplats Ja 

Lekutrymme, 

inomhus Eget lekrum 

Självhushåll Matsal, på plats 

Internet Wi-Fi överallt 

Gemensamma ytor Gym, Tv-rum, pingisrum, 

moské och matsal 

Avstånd i tid 

Sjukhus: 20 min (gå)  
Skola: 20 min (gå)  
Mataffär: 20 min (gå)  
Kollektivtrafik: 20 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik Ca 1gång/timme 

Antal personal 15 stycken 

Personer/wc & dusch Mellan 4 och 6 
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Positiva faktorer 

Maten tillverkas på plats i boendet av anställda 

kockar och håller därför hög kvalitet enligt de 

ansvarige och boendets personal. Området är 

lugnt och säkert för såväl vuxna som barn. 

Säkerheten över lag verkar fungera för att de 

boende ska hållas trygga. Det är enligt de 

ansvarige även ett välplanerat asylboende i och 

med det att flera funktioner är skilda åt i de 

olika byggnaderna.   
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 Boende 2 

Områdesbeskrivning  

Detta boende ligger avskilt från övrig 

bebyggelse och kommunikationer, omgiven av 

skog. Det finns gott om öppna grönområden 

med möjlighet till flera utomhusaktiviteter.  

Beskrivning av anläggning 
Anläggningen har tidigare bestått av flera 

huskroppar, men på grund utav en brand finns 

det bara en byggnad kvar. Denna kvarvarande 

byggnad är av modern stil och är byggd under 

2000-talet. Anläggningen har U-formad plan-

lösning där de privata ytorna på ett vånings-

plan och är belägna längs 2 långa korridorer. 

Korridorerna är inglasade vilket medför att det 

blir ljust och öppet inuti. Korridorerna har 

även dörrar mot en liten innegård.  

De gemensamma ytorna är belägna i 

anslutning till både korridorerna och innefattar 

2 våningsplan. För mer information om 

asylboende 2 se Tabell 2 som redovisar 

sammanställd fakta om detta boende.  

Aktiviteter  

Grönytorna ger stor möjlighet till de boende 

att spela mycket fotboll.  

Inomhusaktiviteter bedrivs i ett stort 

gemensamt rum som rymmer både tv-

spelshörna, bönehörna och gym. Förutom 

dessa aktiviteter erbjuds de boende även 

möjligheten att delta i fika med grannskapet. 

Eftersom boendet ligger 40 minuter från 

centrum är det svårt för de asylsökande att 

bege sig iväg till andra aktiviteter på egen 

hand, menar boendeansvarige. Därför erbjuder 

boendet och personalen sig att skjutsa de asyl-

sökande när de vill någon annanstans, som till 

köpcentrum, idrotts- och simhallar.  

Trygghet 

De asylsökande uppfattas enligt den ansvarige 

som att de känner sig trygga på boendet. Detta 

tror hen beror på att de är få som bor där och 

att miljön är behaglig. Den allmänna 

säkerheten består av larmplaner och ronder 

som utförs under hela dygnet av anlitade 

väktare. Med tanke på att det har skett en 

brand på boendet försöker boendeansvarige att 

se till att ha en större brandmedvetenhet på 

anläggningen. De ansvariga och personalen 

försöker också att få de asylsökande ut ur sina 

rum så mycket som möjligt och göra saker då 

de kan bli aggressiva av sin osäkra situation. 

Behov och önskemål 

Med ett boende för så många personer som 

kommer ensamma till Sverige tycker de 

ansvariga att det skulle vara bra med färre 

personer per rum. De skulle även behöva 

renovera oftare eller behandla ytorna med mer 

slitstarka material då det slits snabbt av att de 

asylsökande är mycket i lokalerna.  

Avståndet är en annan viktig faktor för det här 

boendet. Även om boendet erbjuder ersättning 

för buss så tycker den ansvariga att det skulle 

vara bra om boendet låg närmre centrum.  

Den ansvariga för boendet menar också på att 

det skulle vara bättre med både kvinnor och 

män på boendet, istället för bara unga män, då 

Tabell 2: Översiktlig faktaruta för boende 2. 

Boende 2  

Boendeyta  250 kvm 

Boende sen år 2012 

Tidigare verksamhet Slutna konferenser 

Typ av anläggningen En huskropp 

Antal boende 
Max 55 stycken (nu 25 

stycken) 

Antal barn Okänt 

Vilka bor här Unga män 

Medelålder de 

boende 
Ca 20 år 

Lekplats Nej 

Lekutrymme, 

inomhus 
Nej 

Självhushåll (Hur) Matsal (Leverans av mat) 

Internet Wi-Fi överallt 

Gemensamma ytor 
Gym, Tv-rum med bönerum, 

matsal 

Avstånd i tid 

Sjukhus: 40 min (gå)  
Skola: 40 min (gå)  
Mataffär: 40 min (gå)  
Kollektivtrafik: ca. 40 min 

(gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 1gång/timme 

Antal personal 6 stycken 

Personer/wc & dusch Okänt 
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hen tror att detta skulle bidra till att antalet 

bråk på anläggningen minskar. 

Positiva faktorer 

Det är en god atmosfär där de boende och 

personalen passar bra ihop tycker den 

ansvarige. De aktiviteter som finns fungerar 

bra, likaså fikat med grannskapet. Mycket yta 

finns att tillgå för aktiviteter som startas 

antingen av studieförbund eller de 

asylsökande.  

Byggnaden i sig är ”fräck” i och med det att 

den har en mer modern design som sticker ut 

från andra boenden och ger andra möjligheter 

för utformningen av boendet.  
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 Boende 3 

Områdesbeskrivning  

Boendet är beläget på kanten till en större ort. 

Området sträcker sig på 50 hektar och har 

parkkaraktär med flera olika idrottsaktiviteter 

och konstutställningar. På området ligger det 

inte bara lokaler för asylboendet utan också ett 

dagis, ett hotell, vanliga bostäder, lokaler för 

småföretag och även kriminalvården. Området 

fungerar alltså som en mötesplats för 

människor med olika bakgrund och yrken. 

Närheten till naturen, vatten och skog, gör att 

området också har en funktion som rekreation 

för både de som bor eller jobbar på själva 

området och de som bor längre bort.  

Beskrivning av anläggning 

Byggnader som i nuläget avser bostäder för de 

asylsökande är uppförda i början av 1900-talet 

i syfte att vara en vårdlokal anpassad för både 

övernattning och samvaro av patienter. 

Konstruktionen på byggnaderna är robusta och 

uppförda av rött tegel. Byggnaderna är 2 - 3 

våningar höga. De besökta byggnaderna hade 

en planlösning med breda relativt ljusa 

korridorer och privata rum med höga tak. Mer 

fakta om boende 3 finns kort sammanfattad i 

Tabell 3. 

Aktiviteter  

Till skillnad från de övriga boenden som har 

besökts har man tillgång till gemensamma 

kök/egna kök i detta boenden vilket resulterar i 

att matlagning och matplanering utgör en stor 

del av inomhusaktiviteterna. Under resterande 

tid erbjuds de boenden att delta i kurser som 

organiseras av bland annat ABF och 

Medborgarskolan vilka också har sina lokaler 

på området. På området finns även bemannat 

inomhusgym, utomhusgym, kafé, där det bland 

annat organiseras språkkvällar, inomhus- och 

utomhusbordtennis, cykelverkstad, boulebana, 

3 stycken fotbollsplaner, volleyboll- och 

basketplan samt en löp-, frisbeegolf och 

bowlingbana som de asylsökande är fria att 

använda. Kolonilotter och pizzeria är under 

uppbyggnad. 

Ett antal studierum liksom ett bönerum finns 

på området. 

 

Trygghet 
Boenden känner i stort sett sig trygga på 

boendet, tror den intervjuade ansvarige. Hen 

tror att denna trygghet beror på att det finns 

personal på rond som ansvarar för säkerheten 

på området både under dag- och nattid. Hen 

berättar att kameraövervakning är på gång på 

området. Kameraövervakningen kommer vara 

över de gemensamma ytorna och är tydligen 

ett önskemål från själva boenden. Samarbetet 

med ABF har också resulterat i att ABF nu 

håller i kurser i brandskydd för de boende.  

Intervjun med en av de boende visar dock att 

en viss grupp på boendet känner sig mindre 

trygga. Den gruppen är ensamma kvinnor med 

barn. Otryggheten upplevs främst i samband 

med toalettbesök eftersom toaletter är belägna 

Tabell 3: Översiktlig faktaruta för boende 3. 

Boende 3  

Boendeyta  Okänd 

Boende sen år 2009 

Tidigare verksamhet 

vårdlokaler med rum för 

övernattning och 

gemensamma rum för 

samvaro 

Typ av anläggningen Flera huskroppar 

Antal boende 1200 stycken 

Antal barn ca 400 stycken 

Vilka som bor 
Blandat kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende 
Okänd 

Lekplats Ja 

Lekutrymme, 

inomhus 
Eget lekrum 

Självhushåll Eget- eller gemensamt kök 

Internet Wi-Fi överallt 

Gemensamma ytor 
Gym, Tv-rum, bönerum, 

studierum 

Avstånd i tid 

Vårdcentral: 5 min (buss)  
Skola: 20 min (buss + gå)  
Mataffär: 5-7 min (gå) 
Kollektivtrafik: 5 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 2 gånger/timme 

Antal personal Ca 20 stycken 

Personer/wc & dusch Okänt 
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i korridoren och är gemensamma. Mer exakt 

innebär det att trots att själva toaletterna är 

separerade är det är ändå den första ingången 

gemensam. Det var också känsligt för henne 

som ensam mamma att bli placerad i samma 

byggnad som de ensamkommande männen, 

tyckte de boende. I övrigt känner den boende 

sig säker och trygg vilket enligt hennes 

beskrivning beror på att hennes barn är i 

säkerhet här i Sverige.  

Behov och önskemål 

Trots att det finns rum med egen toalett på 

boendet så visade intervjun med de boende att 

de inte räcker till. Ett önskemål om flera 

sådana rum har tillkommit.  

Positiva faktorer 
Förutom det stora antalet aktiviteter som finns 

på området, finns även Folktandvårdens 

mobila klinik på området, vilket underlättar 

mycket för de boende. En annan positiv faktor 

är att boendet är helt handikappanpassat. 

Hissen i hus är anpassad för personer i rullstol 

och det finns ramper både inomhus och 

utomhus.  

Kakel/klinker används på toaletter för att 

förebygga fuktskador. Boendet har även valt 

att använda sig av kraftigare tapeter, 

utarbetade av kriminalvården.  

Sedan boendet har öppnats har kommunen 

ordnat extra bussturer mellan boendet och det 

närmsta centrum, vilket är väldigt bra, tycker 

den ansvarige för boendet.   
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 Boende 4 

Områdesbeskrivning  

Runtom detta boende varvas skog och natur 

med såväl hyresrätter som bostadsrätter, villor 

och olika verksamheter. Anläggningen ligger 

skild från närmsta mer vältrafikerade väg, men 

har ändå kort gångavstånd till närmsta buss-

hållplats och bara lite längre till ytterligare 

kommunikationer. 

Beskrivning av anläggning 

Även denna anläggning uppfördes i början av 

1900-talet och har varit i bruk som först ett 

sanatorium för tuberkulossjuka och sedan 

sjukhus. Det sista decenniet av 1900-talet har 

bygganden under en 10 års period även 

använts som flyktingförläggning. Byggnaden 

som idag rymmer boende för de asylsökande 

består av 2 sammansatta huskroppar om totalt 

4 våningar vardera, inklusive tak-/källar-

/suterrängvåningar. Även denna byggnad har 

en planlösning med breda korridorer och höga 

tak. För mer detaljerad beskrivning av detta 

boende se Tabell 4. 

Aktiviteter  

Ett välfungerande samarbete har upprättats 

mellan boendet och samarbetspartners i 

närområdet. På boendet finns det möjlighet 

och tillgång till syjunta, hantverk, dans, 

improvisation, engelsk- och svensklektioner, 

trädgårdsodling, basket, fotboll, fiske, 

filmkväll, bingo, secondhand loppis, pingis, 

biljard, TV-spel och gym. Några har även fått 

hjälp med praktik, främst läkare och andra 

yrken som baseras på allmängiltig kunskap 

som gäller i de flesta länder. De är även på 

gång med ett snickeri i anläggningen.  

 

Trygghet 

Mycket utav tryggheten på det här boendet har 

sin grund i den kompismentalitet som råder 

mellan de asylsökande och personalen. 

Boendet är överlag lugnt med få bråk, detta 

tror de ansvariga och personalen beror på att 

de asylsökande själva rapporterar till dem om 

det dyker upp någon skum person eller om 

konflikter uppstår. Boendet har även 

bevakning dygnet runt med väktare som 

kommer varje timme på rond, från morgon till 

kväll. Personalen bor i ett hus vid sidan och är 

därmed kontaktbar dygnet runt genom en 

jourtelefon. De som jobbar har även ett 

personallarm. De asylsökande verkar känna sig 

trygga på boendet, ofta jämför de med det 

nuvarande läget i sina hemländer. De kände 

sig trygga när de "inte längre hör bomber eller 

ser döda".  

Behov och önskemål 

Att få till mer lägenhetskänsla och privathet på 

rummen har varit ett återkommande önskemål, 

där man även skulle vilja vara färre på 

rummen. Maten som just nu levereras från ett 

annat företag kan komma att lagas av personal 

på boendet i framtiden, förändringar sker för 

tillfället för att få mer av den nuvarande 

tillagningen till boendet men önskemål har 

framförts om att få mer hemmalagad mat. Att 

helt och hållet kunna laga sin egen mat verkar 

dock vara det bästa alternativet enligt dem som 

Tabell 4: Översiktlig faktaruta för boende 4. 

Boende 4  

Boendeyta  7000 kvm 

Boende sen år 2015 

Tidigare verksamhet Sanatorium, asylförläggning 

Typ av 

anläggningen 
En sammansatt huskropp 

Antal boende Ca 175 stycken 

Antal barn Okänt 

Vilka som bor 
Blandat: kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende 
Ca 30 år och under 

Lekplats Ja 

Lekutrymme, 

inomhus 
Eget lekrum 

Självhushåll 

Matsal där det serveras 

måltider, några 

uppehållsrum med sink 

Internet Wi-Fi överallt 

Gemensamma ytor 
Uppehållsrum, gym, matsal, 

spelrum, studierum 

Avstånd i tid 

Sjukhus/vårdcentral: Okänt 
Skola: < 30 min (okänt) 
Mataffär: < 30 min (okänt) 
Kollektivtrafik: 5 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 1gång/timme 

Antal personal Ca 14 stycken 

Personer/wc & 

dusch 
Okänt 
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intervjuades. Gym finns just nu för män, men 

gym och fler idrottsaktiviteter även för kvinnor 

är önskat. 

Positiva faktorer 

Boendet hade ett nav där alla aktiviteter i 

området meddelas till de asylsökande alldeles 

utanför matsalen vilket gör att alla går förbi 

och ser det som erbjuds. Det finns mycket 

engagemang från lokalbefolkningen att starta 

nya aktiviteter med de asylsökande, vilket ger 

dem många valmöjligheter kring vad de vill 

göra under dagen. Området är lugnt och ligger 

nära flera olika kommunikationer vilka färdas 

snabbt till större tätorter. Det sker få bråk på 

anläggningen vilket hänvisas till personalens 

insatser. Att de kan erbjuda så mycket 

språkundervisning till de asylsökande är 

uppskattat av dem som tillfrågades. 
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 Boende 5 

Områdesbeskrivning  

Platsen som boendet ligger på är öppen mellan 

huskropparna men omgärdas av skog och en 

större vattensamling. På området varvas 

huskropparna som hör till boendet med både 

privatbostäder och olika verksamheter. 

Anläggningen ligger skilt från närmsta stora 

väg och kollektivtrafiken. Området har nära 

till olika vandringsleder och motionsspår. 

Beskrivning av anläggningen 

Byggnaderna på anläggningen som numera 

används som boende för asylsökande består av 

dels flera stycken större 2 vånings trävillor, 

dels av 2 större byggnader om 3 våningar. 

Villorna, liksom den ena av de större 

byggnaderna, som bland annat rymmer 

matsalen, kök och reception, är uppförda i 

början av 1900-talen för att vara ett sanatorium 

för tuberkulossjuka. Under senare delen av 

1900-talen har man byggt till andra hus på 

området, som då har modernare arkitektur. 

Mer information om boende 5 finns 

sammanställd i Tabell 5. 

 

Aktiviteter  

Det här boendet har flera samarbeten med 

olika föreningar i trakten och med det 

närliggande samhället. Detta leder till att de 

har ett flertal aktiviteter för de asylsökande. 

Sådant som de har att erbjuda är svensk-

utbildning 5 dagar i veckan, secondhand loppis 

i samråd med Röda Korset, aktiviteter med 

lokala idrottsföreningar och lokal orienterings-

klubb, matlagning, symöte, fotboll, löpträning, 

skidträning, möten mellan boende och lokal-

befolkning, klasser som kommer och hälsar på, 

biokvällar, promenader, lunch och fika i 

skogen, judo, mm. Det finns även pingisrum, 

gym, syrum, studierum, lektions- och 

datorsalar till de asylsökandes förfogande. 

  

Trygghet 

Tryggheten på detta boende grundar sig 

mycket i kontakten mellan personal och de 

asylsökande. Personalen försöker har en stark 

närvaro på boendet och har en byggnad som de 

kan bo och sova i under veckodagar eller när 

de har jour. De asylsökande brukar kontakta 

personalen vid oro. Personalen själva har 

walkie-talkies. 

Behov och önskemål 

Eftersom att boendet ligger en bra bit ifrån 

närmsta centrum behöver man förlita sig 

mycket på kollektivtrafiken. Ett önskemål från 

en tillfrågad asylsökande på boendet skulle 

vara att en busshållplats skulle placeras närmre 

boendet så att man dels inte måste ta en längre 

promenad dit men heller inte behöver förlita 

sig på att personalen skjutsar dem till håll-

platsen. De ansvariga skulle gärna vilja få ett 

bättre samarbete med kommunen med en  

 

Tabell 5: Översiktlig faktaruta för boende 5. 

Boende 5  

Boendeyta  Ca 1300 kvm 

Boende sen år 2014 

Tidigare verksamhet 

Sanatorium, hotell, 

restaurang, hem för 

funktionshindrade.  

Typ av 

anläggningen 
Flera huskroppar 

Antal boende Ca 230 stycken 

Antal barn Okänt 

Vilka som bor 
Blandat: kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende 
Ca 25-30 år 

Lekplats Ja, och byggs ut 

Lekutrymme, 

inomhus 
Eget lekrum  

Självhushåll 
Matsal och somliga rum har 

eget kök 

Internet Wi-Fi överallt 

Gemensamma ytor 

Gym, datarum, bönerum 

matsal, samlingsrum, 

syrum, pingisrum, konferens 

Avstånd i tid 

Sjukhus: 80 min (buss + gå) 

För- och lågstadieskola:  
3 och 15 min (gå) 
Högstadieskola: 40 min 

(okänt) 
Gymnasium: 40 min (buss + 

gå) 
Mataffär: 15 min (gå)  
Kollektivtrafik: 20 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 2gång/timme 

Antal personal 16 stycken 

Personer/toa & 

dusch 
Okänt 
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bättre inställning från dem, större möjligheter 

för lättare tillgänglighet, bättre plattform för de 

som vill hjälpa till och bättre organiserad 

svenskutbildning. Andra önskemål inkluderar 

snabbare integration, ännu fler aktiviteter, 

renoverad matsal, samt mer utbildning 

tillgänglig direkt när man kommer dit. 

Positiva faktorer 

Boendet jobbar mycket med mottagandet, 

integrationen och bra bemötande mot varandra 

och de asylsökande. De har även mycket 

samarbete med ideella föreningar vilket gett 

dem kontakt med många volontärer som kan 

sköta aktiviteter med de asylsökande. 

Människorna som bor runtom i trakten är 

accepterande och stöttande. Personalen är 

duktig på att se problem innan de uppstår och 

fixar dem. Det är mycket engagemang hos 

personalen som gör att anläggningen upplevs 

som lugn och harmonisk. Boendet har flera 

olika typer av rumstyper, varierande från 

enkelrum till rum för 6 personer. Somliga rum 

delar toalett och dusch med andra rum, vissa 

har såväl toalett som dusch på rummet och 

ytterligare några har ett eget litet kök. Det är 

väldigt nära till skolor för de yngre barnen och 

vägen till dessa skolor är säker utan större 

vägar emellan. 

Anläggningen serverar hemlagad mat till de 

asylsökande, vilket enligt boendeansvarige och 

personalen bidrar till jämställdhet, då det inte 

sker en lika tydlig gruppindelning mellan män 

och kvinnor vid tillfällen då maten skall 

tillagas. Maten serveras i den gemensamma 

matplatsen vilket också bidrar till bättre 

integration i det svenska samhället, 

jämställdhet och gemenskap då både män och 

kvinnor blir tvungna att samlas i samma lokal, 

menar personalen och den boendeansvarige. 
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 Boende 6 

Områdesbeskrivning  

Asylboendet är beläget på en bergssluttning till 

en sjö i ett litet och lugnt villasamhälle som är 

omringat av mycket natur. På andra sidan 

vetter boendet mot en väg som är trafikerad 

mest av lokal busstrafik och semestertrafik. 

Enligt en av personalen förekommer det inget 

buller från den närliggande vägen. Däremot 

kan det vara lyhört inne i byggnaden mellan 

rummen och ute i korridoren, menar 

personalen. 

Beskrivning av anläggningen 
Denna anläggning som i nuläget är en ABT-

boende för asylsökande innefattar en huvud-

byggnad som består av 2 sammansatta 

huskroppar och en mindre stuga som ligger 

några meter bort. Huvudbyggnaden är byggd 

på 80-talet och den mindre stugan byggdes 

gissningsvis till senare. Den ena av de två 

huskropparna har 3 våningar, inklusive 

takvåning och den andra har 2 våningar. 

Huvudbyggnaden har planlösningen med 

typiska för hotell, långa smala korridorer, 

konferensrum och en stor matsal. Den totala 

storleken på boendeyta är på 800 kvadrat-

meter. Mer information om detta asylboende 

finns sammanställd i Tabell 6.  

Aktiviteter  

Inomhusaktiviteter som asylsökande liv mest 

kretsade kring är matrutiner. För många är 

även internetanvändningen huvudaktivitet i 

vardagen. För barnen på boendet utgörs 

vardagen av skolgång och sedan läxläsning där 

läxhjälp organiserat av personalen ordnas vid 

behov.  Alla asylsökande på boendet erbjuds 

möjligheten att delta språkkafé en gång i 

veckan. En av boendets samarbetspartner, 

Smyrnakyrkan, organiserar svensk-

undervisning en gång i veckan. Både språk-

kaféet och svenskundervisningen sker då i 

boendelokaler.  Möjlighet till att spela pingis, 

biljard och tv-spel finns på plats. 

Bönestunder organiseras av själva de boende 

och äger rum i tillgängliga lokaler, som 

"baren" och "studierummet". I och med att 

dessa lokaler innehåller liten mängd fast 

inredning går det fort att skapa plats för de 

olika tänkbara aktiviteterna. 

(Trots att asylsökande på detta boende inte har 

möjligheten att laga egen mat, ställer 

personalen upp och lagar tårtor vid högtider 

som födelsedagar och så vidare.) 

Ordnade utomhusaktiviteter bedrivs mest 

under sommarhalvåret och utgörs då av fiske, 

paddling och cirkusföreställningar.  

Trygghet 

Som många andra besökta asylboenden utförs 

ronderna även på detta boende av Securitas. 

Boendet får även besök av polisen och brand-

kåren som informerar om rökning och bränder. 

För att försäkra om personalens trygghet 

utrustas personalen med överfallsknappar. 

Boendeansvarige menar att de boende i de 

flesta fall känner sig trygga, vilket beror dels 

på att det nästan inte förekommer några bråk 

Tabell 6: Översiktlig faktaruta för boende 6. 

Boende 6  

Boendeyta  800 kvm 

Boende sen år 2014 

Tidigare verksamhet Hotell 

Typ av 

anläggningen 

1 större huskropp samt 1 

stuga 

Antal boende 100 stycken 

Antal barn Ca 15 stycken 

Vilka som bor 
Blandat: kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende 
Ca 30 - 40 år 

Lekplats Ja 

Lekutrymme, 

inomhus 
Oklart 

Självhushåll Matsal 

Internet Wi-Fi, överallt 

Gemensamma ytor 

Matsal, studierum, 

biljardrum, litet 

samlingsrum 

Avstånd i tid 

Sjukhus: 20 min (buss + gå) 

Skola: 20 min (buss + gå)  
Mataffär: ca 20 min (gå)  
Kollektivtrafik: 7 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 5 gånger/dag 

Antal personal Ca 10 stycken 

Personer/wc & 

dusch 
okänt 
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på boendet, dels på att personalen befinner sig 

på boendet dygnet runt och dels på att chefen 

för boendet pratar flytande arabiska. Boende-

ansvarig uttryckte även att kommunikationen 

mellan personalen och de boende är en mycket 

viktigt bidragande faktor till de boendes 

trygghet.  

Den boende som intervjuades ansåg att den 

jämlikhet mellan människor från olika 

samhällsklasser som råder i Sverige, bidrar till 

hens trygghet. Samma boende uttryckte dock 

att husets närhet till vattnet och vägen gör hen 

orolig då boende har flera barn som vill leka 

ute. Även personalen uttryckte att barn-

säkerheten utomhus kan förbättras. 

Intervjun med personen visade även att 

vetskapen om att den boende bor bra bidrar till 

personalens trygghet. 

Behov och önskemål 

Enligt boendechefen behövde boendet ett 

multifunktionellt rum som kan användas som 

klassrum samt lekrum för barn. Ett gym, 

liksom snabbare internet, nämndes även som 

eventuella önskemål från boendechefen. Den 

intervjuade boende framförde önskemål om en 

lekyta för barn, mest i form av lekplats 

utomhus. Även på det här boendet framfördes 

det önskemål om tillgång till kök, gemensamt 

eller eget. Önskemål om kök och lekplats kom 

både från personalen och den boende. 

Intervjun med den boende visade att det finns 

behov för större kök på boendet. Köket skall i 

så fall utrustas med frys och kylrum på cirka 

12 kvadratmeter vardera, samt att det planeras 

plats för sopsortering i köket. Ett önskemål om 

en lastbrygga, som underlättar transporten av 

de levererade matvarorna in i köket förekom 

från personalsidan. (Närhet till hållplatsen)  

Positiva faktorer  
Eftersom huset som nu används som asyl-

boende från början var byggd för att bedriva 

hotellverksamhet ligger det toaletter och 

duschar i direkt anslutning till varje rum, vilket 

är en stor fördel för de boende. Att boendet är 

samlat i stort sett i ett och samma hus kan 

också ses som en fördel då det blir lättare för 

föräldrarna att hålla koll på sina barn, menar 

personalen. Läget av boendet och miljön runt 

det, liksom personalens varma bemötande av 

utomstående pekades ut som positiva faktorer. 

Att många av de boende är familjer bidrar 

också till mer konfliktfri och lugn stämning på 

boendet. 
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 Boende 7 

Områdesbeskrivning  

Boendet är beläget på gränsen mellan 2 

stycken större orter. Boendet ligger i utkanten 

av ett litet samhälle på cirka 1500 personer. 

Av de intervjuade personer på boendet 

beskrivs området som mycket lugnt. Området 

omringas av mycket skog och det finns en liten 

sjö cirka 1 km från boendet. Huset är beläget 

cirka 120 meter från vägen. Förutom asyl-

boendet finns det även x antal privatägda hus 

runt boendet. Barnvagnsrummet är beläget 50 

meter från huset, men används sällan. 

Beskrivning av anläggningen 
Den här byggnaden är uppförd i början av 

1900-talet för att vara ett sanatorium för 

tuberkulossjuka. Byggnaden består av två 

sammansatta huskroppar om 4 våningar, 

inklusive en källare och en takvåning. Den 

sistnämnda är dock inte renoverad och 

används därför inte som boende för asyl-

sökande. Den totala boendeytan är på 5000 

kvadratmeter. För ytterligare information om 

denna anläggning se Tabell 7. 

Aktiviteter  

Inomhusaktiviteter som erbjuds de boende 

utgörs av svenskundervisning flera dagar i 

veckan, yogaklasser, gymping men främst 

möjlighet till surfande på internet. Ett 

motionsrum finns i närbelägna hus. Böne-

stunder, organiserade av själva deltagarna, 

sker med frekvensen en gång i veckan och 

äger rum på ett av rummen på boendet som 

också används som studierum.  

Utomhusaktiviteter utgörs av fotbollsspelande, 

där fotbollsplanen är belägen på 15 minuters 

gångavstånd från boendet, och umgänge på 

lekplatsen. Även aktiviteter som fiske och 

grillning har organiserats enstaka gånger, där 

det sistnämnda blev mycket populärt, enligt 

boendechefen. 

Andra aktiviteter som internationellt café och 

utdelning av kläder för asylsökande ordnas av 

lokala representanter från Röda korset-kretsen, 

Equmenia-kyrkan och Svenska kyrkan. Dessa 

aktiviteter äger då rum på en lokal belägen 15 

minuter från boendet. 

På sommarlovet anställs det en person som ska 

sysselsätta asylsökande barn med aktiviteter.  

Trygghet 

Boendet jobbar med närvarande personal och 

dygnet runt-bevakning. Överlag så känner de 

boende och personalen sig trygga, anser 

chefen för boendet. Anledningen till den här 

tryggheten är kompisrelationen mellan de 

boende och personalen, tror hen. Den 

intervjuade asylsökande som bodde på boende 

7 uttryckte att hen känner sig "typ trygg" när 

hen blev tillfrågad om hen känner sig trygg på 

boendet. På frågan om vad som orsaker den 

otryggheten, svarade den boende att hen inte är 

van bo "mitt i skogen", boende bodde i en 

storstad innan hen kom hit, och därför känner 

sig otrygg då hen tänker på att det kommer att 

ta allt för lång tid för räddningstjänsten att 

komma vid eventuell brand. Oron är också 

Tabell 7: Översiktlig faktaruta för boende 7. 

Boende 7  

Boendeyta  5000 kvm 

Boende sen år 2014 

Tidigare verksamhet TBC hem, eftervårdsklinik 

Typ av 

anläggningen 
2 sammansatta huskroppar 

Antal boende 230 stycken 

Antal barn Ca 50 stycken 

Vilka som bor 
Blandat: kvinnor, män och 

barnfamiljer 

Medelålder de 

boende 
Ca 20 - 30 år 

Lekplats Ja 

Lekutrymme, 

inomhus 
Okänt 

Självhushåll Matsal 

Internet Wi-Fi, överallt 

Gemensamma ytor 
Matsal, TV-rum, studierum, 

bönehörna 

Avstånd i tid 

Sjukhus: Ca 30 min (bil) 

Vårdcentral: 15 min (gå) 
Förskola: 8 min (gå)       
Mataffär: 15 min (gå)  
Kollektivtrafik: 3 min (gå) 

Frekvens 

kollektivtrafik 
Ca 3 gånger/timme 

Antal personal 21 stycken 

Personer/wc & 

dusch 
Okänt 
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baserad på att den boende är tveksam till att 

träkonstruktionen på huset kommer att klara av 

brand. 

Behov och önskemål 

De genomförda intervjuerna med boendets 

personal och med själva de boende visade att 

det finns önskemål för dels ett gemensamt kök, 

där de boende kan laga sin egen mat, dels fler 

toaletter och duschar i direkt anslutning till 

rummen boende bor i. Boendeansvarig 

uttryckte också att det finns behov för fler 

allmänna utrymmen i form av ett eget 

motionsrum utrustat för både män, kvinnor 

och barn, fullt utrustat barnrum med 

exempelvis mer fast inredning som "plast-

rutschkana inomhus".  

Förutom ovanstående ansåg boendeansvarig 

också att det att skulle vara bra med dels 

kakelgolv istället för linoleummattor, dels mer 

moderna toaletter på boendet. Detta skulle 

göra boendet mer slitstarkt, lättstädat och 

hygieniskt, tyckte hen, vilket är viktigt 

eftersom antalet människor per kvadratmeter 

på ett asylboende är mycket högre än i vanliga 

bostadshus. Eftersom huset som boendet ligget 

i cirka 100 år gammalt skulle det även vara bra 

att renovera ytskiktet, uttryckte den ansvarige 

för boendet. 

Positiva faktorer  
Närhet och frekvens till kollektivtrafiken. 

Även samarbetet med kommunen och 

kommunikationen bland människor på boendet 

pekades ut som en positiv faktor. Containrar 

med specifik isolering används för att hålla 

matvaror färska och svala. Dessa containrar 

ligger utanför boendet på dess tomt och har 

därför inte behövts ta hänsyn till i planeringen 

av planlösning inomhus. Personalrummet för 

helgpersonal.  
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4.3. Asylsökande 
Flera av de flyktingar som har intervjuats för 

den här rapporten berättade att de levde 

bekväma liv innan diverse krig och konflikter 

blev mer omfattande i deras hemländer. De har 

talat om hur man i deras grannskap ofta gick 

över till grannen för att dricka te, att det hela 

tiden var liv ute på gatorna. Att man bodde i 

mycket större hus, men även i mycket tätare 

städer. Många har levt hela sina liv i städer 

mycket större än till exempel Stockholm och 

Göteborg. De har därmed oftast aldrig levt 

under så lång tid som nu på så ensliga platser 

som Sveriges landsbygd kan vara. 

Ofta har de sagt att de är glada över att ha 

kommit till Sverige där staten sägs ta väl hand 

om folket, att de hjälper den som vill börja om 

på nytt med alla steg i processen. Någon 

jämför detta med sitt hemland där en nystart 

snarare beror på människorna runtomkring, att 

någon kanske skänker en filt, en annan lite 

pengar och en tredje ger tak över huvudet. En 

annan fördel som berättas som en skillnad 

mellan Sverige och deras hemländer är att 

staten inte går att muta. 

Trots att de flesta som intervjuas talar väldigt 

väl om Sverige och sitt mottagande hit av 

svenskarna, så nämner de även personer som 

har haft väldigt höga förväntningar på landet 

som det inte har lyckats leva upp till. 

Några av kvinnorna som tillfrågas berättar om 

vikten av att de ska kunna ha sina egna 

toaletter på rummen. Som gravid kvinna eller 

efter att man har fött sitt barn så kan det uppstå 

flera olika medicinska dilemman som 

underlättas enormt om man bara får disponera 

en egen toalett. Men även en sådan sak som att 

ta hand om ett nyfött barn blir ju mycket 

lättare om de inte måste gå ut i en korridor till 

gemensamma badrum varje gång som nöden 

kräver det. 

Enligt personalen på de flesta boenden vistas 

de asylsökande oftast på anläggningen i minst 

1 år. I vissa fall har denna period uppgått till 

1,5 år, eller mer. Under studiebesöken har 

även människor som redan har fått 

uppehållstillstånd men fortfarande bor på 

anläggningen träffats. Enligt dessa personer 

berodde detta på att dels bostadsbristen, dels 

bristen på information tillgänglig om hur man 

går till vägar för att få egen lägenhet när man 

har fått uppehållstillstånd och ”släpps ut” i 

samhället. 

4.4. Materialval 
Materialen som utgör de invändiga ytskikten 

är viktigt att ta hänsyn till. Enligt folkhälso-

myndigheten så bör man i asylboendena 

undvika heltäckningsmattor och andra textilier 

på golvet helt, samt undvika för mycket 

möblering för att underlätta städning. För 

hygienutrymmena är det viktigt med slitstarka 

ytmateriell, som det går att använda våta 

städmetoder på, och fuktspärrar. Detta för att 

undvika mögel och fuktskador, då boendena 

ofta är renoverade byggnader med trä i 

grunden. Materialen som används bör vara 

brandsäkra, hårda eller flexibla och täta 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Vid ett boende berättade de i personalen att 

somliga asylsökande brukade röka i smyg inne 

på toaletter eller i duschutrymmet, vilket 

lämnade brännmärken när fimpen hamnade på 

plastmattan. Samma sak på andra ställen 

inomhus där de ibland rökte vid fönster eller 

balkongdörrar. Ett boende hade rökdetektorer 

vid alla dörrar ut för att motverka rökning 

inomhus. Skadorna på de inre ytskikten kan 

motverkas genom tåligare material där det inte 

syns.  

4.5. Intervju från Migrationsverket  

Resultat från intervju med en av represent-

anterna från Migrationsverket sammanfattas 

kort nedan. För frågorna som ställdes under 

intervjun se Bilaga 5.  

Migrationsverket menar på att asylboenden 

drivs idag av mest privata aktörer som ser till 

att boenden står färdigrenoverade när 

Migrationsverket kommer på plats för kontroll. 

Personen som intervjuades förklarade också att 

idag finns det brist på boenden som är handi-

kappanpassade. Hen uppgav också att det är 

viktigt att ha i planeringen av asyl-

anläggningen att dessa skall vara belägna nära 

skolor, samt att sjukvården är fördelaktigt att 

placera direkt på anläggningen vilken skulle 

minska pressen på närliggande vårdcentralen 

(personlig kommunikation, 31 mars 2016).  
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4.6. Planlösningar 
Kommande planlösningar är från befintliga 

asyl- eller integrationsboenden, samt får ett 

bygglov på ett planerat boende. Planerna är 

omritade i Revit för ett enhetligt uttryck och 

för att det ska fungera bättre att jämföra deras 

utformning. Figurens siffra är inte kopplad till 

boendenas nummer. 

Boendena är uppdelade i olika färger som skall 

indikera följande: 

Det bör även tilläggas att eventuella trappor 

till andra våningar ingår i de orangea ytorna. 

I Figurerna 4-1, 4-2 och 4-3 kan man se den 

stora variation som kan ske vid ombyggnad av 

tidigare verksamheter. Det finns rum för en 

person, där det kan finnas ett eget handfat, och 

det finns rum för större familjer där de har 

både eget kök och badrum. Dessa tre 

byggnader erbjuder så pass många egna och 

gemensamma kök att de klarar sig utan matsal. 

Byggnaderna innehåller även flera rum som är 

i viss mån uppdelade inom sig självt och 

skiljer av till exempel olika sovrum från 

varandra eller sovrum från kök, istället för en 

öppen planlösning.  

Figur 4-2 visar även på variation i 

korridorerna, dels med rum på båda sidor av 

gången, men även rum på endast en sida vilket 

ger korridoren mer naturligt ljus som 

omväxling. Det finns även många utgångar 

från de gemensamma ytorna och några utav 

lägenheterna. 

Byggnaden i Figur 4-3 kan tyckas ha en enkel 

form, men det är mycket som händer i mitten. 

Där finns bland annat badrum, förråd och 

lekrum. Genom att lägga dessa funktioner i 

mitten, som oftast inte kräver så mycket ljus, 

blir det mer plats längst ut för att ge rummen, 

köken och gemensamhetsytorna mer ljus.  

Tittar man närmre på Figur 4-4 så ser man att 

det finns många olika storlekar och typer av 

Figur 4-2: Befintligt boende 

Figur 4-3: Befintligt boende 

Figur 4-1: Befintligt boende 
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lägenheter för de boende. De flesta har 

toaletter i direkt anslutning till rummet och 

några har dessutom en köksdel. Korridorerna 

är relativt korta och viker av på flera ställen. 

Det som inte syns på planen är att det på ett 

annat plan i byggnaden finns flera 

gemensamhetsytor som fikarum samt rum för 

olika aktiviteter som hantverk och spel.  

De flesta boendena är renoverade från annan 

verksamhet och det är först nu som man börjar 

bygga helt nya asylboenden. Den vanligaste 

metoden för nybyggnation verkar vara att 

använda sig av moduler och baracker som 

byggs samman, detta enligt arkitekten B. 

Losberg (personlig kommunikation, 29 april 

2016) som ritat bygglov till ett kommande 

boende (Figur 4-5).  

I Figur 4-5 ser man hur byggnaden delas upp i 

boendedelar och en gemensam del. I den 

gemensamma delen finns det ett stort kök för 

alla boende, samt utrymme för en stor 

matplats. I de stora rummen bredvid köket är 

det tänkt att vara tv-rum, soffor och rum för att 

umgås.  

Det är beställningsstorleken på barackerna 

som bestämmer rummens storlek. Till skillnad 

från renoverade byggnader där tidigare 

verksamhet dikterar vilka rum som duger till 

vilken funktion, så kan man i de nya boendena 

välja hur funktionerna ska delas upp i 

förhållande till varandra. Dessa tillfälliga 

byggnader ska sedan kunna göras om till andra 

boendeformer. Exemplet i Figur 4-5 är 

utformat så att det kan göras om till hyresrätter 

som bland annat kan hyras ut till dem som fått 

uppehållstillstånd.   

Figur 4-5: Planerat boende 

Figur 4-4: Befintligt boende 
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Figurerna 4-6 och 4-7 illustrerar några utav 

rummen som har valts ut för att utvecklas 

vidare till analysavsnittet. Figur 4-6 och Figur 

4-7  har kök och sovrum som är avskärmade 

från varandra vilket ger mer utrymme för 

privatliv jämfört med andra lösningar som inte 

valdes att presenteras i rapporten.  

Figur 4-7 har ingången till de mer privata 

ytorna, markerade med blått, diagonalt mot 

varandra. Detta gör att insynen från det ena 

privata rummet till det andra undviks liksom 

att det ljud som uppkommer från det ena 

rummet får mer hinder i form av väggar, vilket 

bidrar till mer bullerfri miljö.  

Samtidigt kan man notera att planlösningen 

som illustreras i Figur 4-7 bidrar till större 

insyn i en av de privata delarna från ingången 

av lägenheten. Alternativet som visas i Figur 

4-6 har ger också större möjligheter, jämfört 

med Figur 4-7, till att möblera det 

gemensamma rummet. Att båda ingångarna till 

sovrummen ligger mer i mitten bidrar till 

möjligheten att kunna ställa in mindre 

skrivbord vid fönstret. 

Lägenheten som illustreras i Figur 4-8 är 

mycket större än de flesta andra som funnits i 

arbetet, samt att de har såväl kök som badrum 

och relativt stora ytor. Det går att bo med en 

större familj där, eller om man vill öppna upp 

till köksdelen för alla på våningen så går det 

också, men då behöver hälften av 

garderoberna flyttas till det högra sovrummet 

för att täcka upp förvaringsbehovet.  

  

Figur 4-8: Rum med kök & badrum för max. 8 

personer. 

Figur 4-6: Rum med kök för max. 4 personer. 

 

Figur 4-7: Rum med kök för max. 4 personer. 
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5. Analys 
De inventerade asylboendena har alla varit 

ABT-boenden, detta innebär att de boende 

består av de olika grupperna: ensamma 

kvinnor och män i ålder mellan 18 och 50 år 

och familjer med samt utan barn. De olika 

grupperna befinner sig i olika stadier i sitt liv 

och därför har olika behov. Dessutom tillhör 

olika gruppmedlemmar olika etniciteter och 

har alltså olika språk och traditioner. Dessa 

faktor är viktiga att ta hänsyn när en 

asylanläggning skall planeras.  

Eftersom rapporten inte hade målet att 

undersöka vad som är de optimala villkoren är 

för upplevt komfort för en genomsnittlig 

människa som har sökt asyl i Sverige mellan 

åren 2011-2016, redovisas övergripande 

lösningar samt delar av planlösningar som 

utifrån egna observationer liksom intervjuer 

med både personalen, boendeansvarige och 

själva asylsökandena, visat sig fungera 

optimalt. Dessa övergripande planlösningar 

och mer detaljerade planlösningar kommer att 

utvecklas vidare och presenteras nedan med en 

motivering till varför dessa har valts ut att 

presenteras i rapporten. 

Planlösningar 

Resultat från studiebesök visade att på de 

flesta asylboenden fanns det önskemål om 

flera privata ytor, samt önskemål om mer 

"lägenhetskänsla". Även intervju med 

representanter från Migrationsverket har visat 

att det kan ses som fördelaktigt även för 

Migrationsverket att de asylsökande kan få 

tillgång till egen toalett och kök. Den 

intervjuade representanten från Migrations-

verket menade på att matlagning och matinköp 

kan ses som en aktivitet i sig, vilket då kan 

bidra till den meningsfulla vistelse som 

Migrationsverket strävar efter.  

Det kan alltså poängteras att matinköpet och 

matplaneringen kan vara en möjlighet för de 

asylsökande, barn som vuxna, att lära sig hur 

det svenska samhället fungerar, vilket ökar 

chansen för att de integreras bättre i det nya 

landet.  

Trots att flera av intervjuade ansvariga för 

boenden menade att en gemensam matplats 

med serverad mat är ett bra alternativ, anses 

argumenten för att ha med mindre 

gemensamma eller egna kök på asyl-

anläggningen viktigare.  

Därför presenteras i detta avsnitt några 

lösningar på boende som har wc och/eller kök. 

Se Figur 5-1. I Figur 5-1 gäller samma färg-

koder som i avsnitt 4.6, med den skillnaden att 

alla köksytor är gula, även de som endast fyra 

personer har tillgång till. Förslagen visar på 

flera olika storlekar, utformningar och 

funktioner i rummen, baserat på plan-

lösningarna från befintliga eller planerade 

boenden.  

I stort sett anses det att de framtida asyl-

anläggningarna bör planeras så att de 

innehåller åtminstone 1 större eller 2 mindre 

handikappanpassade rum. 
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Här är det två rum för 

1-2 personer. Dessa 

rum är tänkta att vara 

relativt privata, och 

planeras därför åt någon som kommer själv 

eller i par med någon. Utrymme finns för en 

studieplats, vilken är viktigt då alla asyl-

sökande ställs inför utmaningen att lära sig 

svenska. Eftersom att det i första hand bara är 

en person som ska bo där verkade det lämpligt 

att inte lägga vare sig kök eller badrum inne på 

rummet, utan det delas istället med resten i 

korridoren. Det beslutades om att om man fick 

så pass mycket privathet som det ändå är på 

rummet så kan man gå lite längre för kök och 

WC. Notera även hur lösningen gör att de båda 

små rummen får nära till ett badrum med 

dusch som mer hör till dem, men som 

samtidigt kan användas av fler. 

Här förekommer 

rummen från avsnitt 

4.6 där det kan bo 

mellan 2-4 personer som delar på ett litet kök. 

Även här har privatlivet högre prioritet då det 

går att vara för sig själv även om man bor med 

flera andra. Dessa rum kan lämpa sig för 

personer som kommer enskilt då de inte 

behöver vara för nära inpå varandra hela 

dygnet. Tillgången till det privata köket ger 

asylsökande möjlighet att kunna bjuda in sina 

bekanta på fika i hemmatrevlig och privat 

miljö, vilket kan bidra till bättre integration. 

Här syns återigen det 

stora rummet från 

Figur 5-1, men här har 

vi visat på hur det kan 

delas upp mer. Denna lägenhet kan slås ihop 

för en större familj, eller delas upp till två 

mindre. Med andra ord kan den hantera mellan 

4-8 personer och kanske även barnsängar för 

möjliga tillskott till familjerna. Det går att 

komma lite ifrån varandra i den här lägenheten 

om någon skulle behöva mer lugn än andra. 

Eget badrum är alltid en fördel för barn-

familjer, och borde därför med fördel delas ut 

till dem först. Kök är ju även det att föredra 

till barn som ofta har specifika matönskemål. 

 

Två rum med egna badrum och båda rymmer 

mellan 2-4 personer. Passar bra för mindre 

familjer som gärna vill ha koll på varandra. 

Rummet till vänster visas dessutom med ett 

tillgänglighetsanpassat badrum. 

Det syns en gemensam 

yta för samvaro och ett 

gemensamt kök. Den 

gemensamma ytan är avskärmad från 

korridoren med en glasvägg för att släppa in 

mer ljus och för att 

bryta upp 

korridorskänslan. Ett 

sådant här utrymme 

med ett litet kök får gärna finnas på 

anläggningen även om mat serveras då det 

bjuder in till umgänge. Glasväggen gör också 

att personalen kan ha koll på läget inne i 

rummet. Sofforna kan ersättas av matbord med 

stolar, pingisbord eller spelhörnor. Så länge 

man kan göra något på ytan så är det till 

fördel. Notera också att samvarorummet har 

Figur 5-1: Ett förslag på en planlösning för 

framtida asylboende.  
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direkt kontakt till utemiljön, vilket kan vara 

fördelaktigt ur bland annat röknings- och 

barnpassningssynvinkel.   
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Övergripande planer 
För en analys av övergripande planer var det 

mest intressanta de privata ytorna, boende-

rummen, samt de gemensamma utrymmena i 

direkt anslutning till utomhusplatser. 

Lösningarna som visas i figurerna till höger är 

sammanslagningar av olika typer utav 

boenden, men de utesluter på inget vis andra 

varianter av samma boende. Till exempel kan 

ett boende med bara en huskropp, till skillnad 

från vad Figur 5-2 visar, ha matsal och 

storkök, medans en anläggning med flera 

huskroppar kan ha egna kök i varje huskropp. 

Förslagen kan även vara olika höga beroende 

på omgivning och önskad boendetäthet. Det 

bör även tilläggas att byggnaderna endast 

illustreras med ytterväggarna synliga. 

Funktionerna skiljs fortfarande med färgkoder, 

men rum med samma funktion ser ut att vara 

stora sammansatta rum i Figur 5-2 och 5-3 

även när de inte är det. Båda dessa förslag bör 

kunna appliceras på såväl ny- som 

ombyggnation. 

Den lösning som kan ses i Figur 5-2 anses 

intressant eftersom den kommer vara 

fördelaktig för barnfamiljer som kommer att få 

det lättare att både ha uppsikt på sina barn som 

leker utomhus och exempelvis laga mat 

samtidigt, men att den även förhoppningsvis 

skulle kunna reducera problemet med rökning 

inomhus. Figuren 5-2 illustrerar hur ett förslag 

på en utformning av en asylanläggning där de 

gemensamma ytorna, bland annat kök, vetter 

mot en innegård. Byggnaden är tänkt att vara 

mellan 1-3 våningar hög. 

En annan intressant lösning på övergripande 

planlösning av en anläggning var att bygga 

flera mindre huskroppar, så som visas i Figur 

5-3, som rymmer maximalt 15 personer per 

huskropp, istället för ett större korridorboende, 

eftersom detta skulle bidra till mer personlig 

prägel på hela anläggningen. Det skulle vara 

fördelaktigt att placera dessa mindre hus-

kroppar på lagom avstånd från varandra och i 

direkt kontakt med grönområden. Mötesplatser 

i form av mindre lek- och uteplatser bredvid 

huskropparna skulle kunna bidra till ökad 

trygghet på området. Det kan förtydligas att 

med "lagom" avstånd mellan huskropparna 

menas avstånd som möjliggör att inte bli störd 

av sina grannars aktiviteter och att få känna att 

Figur 5-2: Förslag på översiktsplan framtida 

asylanläggningar med en huskropp och egna 

kök. 

Figur 5-3: Förslag på översiktsplan framtida 

asylanläggningar med flera huskroppar och 

matsal. 
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man får tid för sig själv. De mindre hus-

kropparna, samt den större gemensamma delen 

i mitten, är tänkta att vara två våningar höga, 

detta för att höja exploateringen samt öka 

möjligheten till att senare göra om boendet. 

Lösningen är baserad på ett verkligt exempel 

som stötts på under arbetets gång men är inte 

kopierad. 

Figuren 5-2 illustrerar ett förslag på hur man 

kan sätta ihop den mindre huskroppen som 

presenteras i Figur 5-1 för att åstadkomma de 

önskvärda innegårdarna och samtidigt undvika 

de långa korridorerna. Flera korta korridorer i 

separata delar av huset kan bidra till att 

utrymmet upplevs som mer rymligt och 

personligt.  

Under studiebesök har det hittat flera goda 

exempel på aktiviteter som var uppskattade av 

de boende och låg i närhet till eller på 

anläggningen. Fotboll och basketboll är två av 

de två aktiviteter som visade sig vara 

uppskattade av både vuxna och barn. Därför 

valdes det att placera en fotbollsplan och en 

volleyboll plan i direkt närhet till bostadshus 

illustrerade i Figur 5-2 och Figur 5-3. Det kan 

även påpekas att eftersom de asylsökande 

varken får arbeta eller in får tillräckligt med 

ekonomiskt stöd för att kunna använda 

kollektivtrafik till vardags under tiden deras 

ärenden utreds, spenderar de ovanligt mycket 

tid, jämför med de flesta svenska medborgare, 

i eller i direkt anslutning till sina boende-

platser. Detta resulterar i att behovet av att ha 

platser anpassade för utomhus- och 

inomhusaktiviteter blir större.  

På översiktsplanlösningen som illustreras i 

Figur 5-3 ser man också hus för personalen 

inritad. Detta är eftersom personalens närvaro 

och tillgänglighet, i form av jour dygnet runt 

bidrar, enligt intervjuerna med boende-

ansvariga och personalen på flera besökta 

asylboende, till ökad säkerhet och trygghet 

bland de som bor och jobbar på anläggningen. 

Det blir tydligt att byggnaden i Figur 5-2 är 

mer kompakt än området i Figur 5-3 och 

därför kan lämpa sig bättre för ett tätare 

bebyggt område, eller i en stad. Samtidigt är 

lösningen i Figur 5-3 mer öppen och bjuder in 

till en mer privat känsla som kan passa i 

mindre samhällen och kommuner, där marken 

kan vara billigare. Byggnader som illustreras i 

Figuren 5-3 kan även tack vare sin placering, 

med närhet till lekplats, liksom tillgången till 

privata uteplatser och möjligheten till 

parkeringsplatser, användas som hyres- och 

bostadsrätter när efterfrågan på asylboenden 

går ner. 

Till sist kan det nämnas att avståndet till 

kollektivtrafik liksom dess frekvens, samt 

avståndet till centrum är viktiga faktorer som 

bör tas hänsyn till vid planeringen av asyl-

anläggningar. Därför görs det i Tabell 5-1 en 

sammanställning av hur lång tid det tar i de 

flesta fall att gå från den besökta asyl-

anläggningen till platser som hållplats för 

kollektivtrafik, mataffär, vårdcentral/sjukhus 

och skola. Siffrorna i Tabell 5-1 som inte är 

markerade med några av symbolerna som 

finns längst ner i tabellen anger tid det tar att 

färdas gående.  

Om man utgår från att gånghastigheten är lika 

med 5 km/timme, vilket är lika med 0,083 

km/minut samt att busshastigheten är 50 

km/timme, vilket är 0,83 km/timme, kan man 

approximativt uppskatta avståndet mellan de 
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besökta asylboendena. Resultatet för dessa 

uträkningar redovisas i Tabell 5-2.  

Man kan jämföra resultatet i Tabell 5-2 med 

sträckan på 400 meter, som nämns som en 

riktlinje för grön standard på avståndet till 

kollektivtrafik, riktlinjerna nämns i 

Trafikkontorets rapport "Fysisk planering för 

kollektivtrafik" [Trafikkontoret, 2014].  Vid 

denna jämförelsen kan slutsatsen dras att bara 

3 av 7, alltså cirka 40%, av asylboenden som 

har besökts helt eller nästan helt följer 

standarden. I praktiken kan detta innebära att 

de asylsökande stannar på anläggningen mer 

än vad de hade gjort om de hade gjort om 

kollektivtrafik hade varit mer tillgänglig. Om 

man skulle göra ett antagande att resten av 

Sveriges asylboenden har ungefär liknande 

standard och avstånd till hållplats för 

kollektivtrafik, vilket skulle innebära att 40% 

av alla Sveriges asylboenden ligger långt från 

standarden, kan man ställa frågan i fall dessa 

lösningar bidrar till den önskvärda 

integrationen. Eftersom integration mellan de 

olika folkgrupperna är viktig för att kunna ha 

ett socialt hållbart samhälle ges det baserat på 

analysen av resultaten från den här rapporten 

en rekommendation på att antingen lägga 

hållplatser för kollektivtrafik närmare asyl-

anläggningarna eller förse de asylsökande med 

busskort.  

Avstånden till skola visade sig svåra att räkna 

ut då de intervjuade personer inte alltid har 

specificerat på vilket sätt de färdas till de 

ovannämnda platserna. I vissa sällsynta fall 

har intervjuarna inte gett någon information 

kring färdtiden till mataffären, sjukhuset och 

skolan. Av dessa anledningar lämnades vissa 

rutor Tabell 5-2 tomma.   
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6. Diskussion 
Diskussionsdelen i rapporten skall ta upp 

frågan hur nutida asylboenden borde utformas 

för att dels kunna tillfredsställa de asylsökande 

på kort sikt dels resultera i maximal långsiktig 

samhällsvinst. 

Hur kan man inventera dessa boenden?  

För att kunna få ut rimliga sammanställningar 

utav asylboenden behövs fler inventeringar 

som fokuserar djupare på olika aspekter och 

som sedan kan samarbeta med varandra för att 

se mönster och samband. En god början är 

förmodligen att, som i detta arbete, börja med 

kvalitativa intervjuer. Det för att utreda vilka 

möjliga hinder och förutsättningar som kan 

påverka framtida utveckling. Då det finns få 

rapporter om det nuvarande läget behöver den 

informationen först cementeras för att skapa en 

god grund för mer fokuserat arbete. Om man 

istället börjar direkt med kvantitativa under-

sökningar som enkäter eller ”ja och nej”-frågor 

färgas arbetet lätt av utförarnas egna fördomar 

och förväntningar.  

Men när dessa första mer öppna frågor är 

ställda bör man gå igenom dem och undersöka 

vad som verkar dyka upp mest i vilka 

sammanhang. Det behöver också göras djupare 

efterforskningar i vem som kan ha kunskap 

inom vilka ämnen på ett boende. De som 

jobbar i köket kan ha mer koll på behoven och 

utrustningen som redan finns tillgänglig där, 

medan en vaktmästare kan ha bättre koll på 

systemen. Något av det bästa vore nog att 

kunna få tag i konstruktören som var med och 

projekterade allt tekniskt på boendet i början, 

men denna info har en tendens att försvinna 

med tiden. Därför är det också viktigt att tidigt 

få en god kontakt med de ansvariga på boendet 

och kontinuerligt upprätthålla den kontakten 

samt informera dem i tid om vilken info man 

är intresserad utav. 

Man bör också vara beredd på att dem asyl-

sökande man tillfrågar i en undersökning inte 

ser på problemen på samma sätt som den som 

frågar dem. Oftast är de i en situation de 

tvingats till och valt av nöden, vilket färgar 

deras syn på saken. Som student i Sverige kan 

man ställa upp dessa frågeställningar och 

sedan lägga dem åt sidan för att ägna sig andra 

saker i sitt liv, men dessa människor lever i 

problemens mitt och kan inte lämna dem. Det 

är många på dessa boenden som har levt 

bekväma tidigare liv som högutbildade och 

mycket aktiverade, med ytterst sociala 

vänskapskretsar. De kan därför ge en god 

insikt och bra förslag i vad som kan göra deras 

situation bättre, även ur en ekonomiskt 

genomförbar synvinkel. Det kan dock vara 

svårare att få mer utförliga svar om vad som 

redan anses fungera bra på boendena. Genom 

goda kommunikationer med de asylsökande är 

det förmodligen möjligt att både förbättra 

deras situation och samtidigt aktivera dem 

genom deltagande i processen.  

Hur kan man göra en systematisering av 

flyktingarnas boendeform? & Vilka krav 

och rekommendationer finns för dessa 

boenden? 
Rapporten visar att det är fullt möjligt att 

genomföra systematisering av en inventering 

kring boendeform för asylsökande. Detta är 

just på grund av att ABT boendeformen är så 

pass utbredd. För att driva ett sådant boende 

behöver anläggningen uppfylla de krav som 

presenterades i tidigare i rapporten, se 

resultatdelen 4.1.  

Förutom krav finns det även rekommenda-

tioner formulerade av organisationer som 

Folkhälsomyndigheten se resultatdelen 4.4. 

Det kan också nämnas att dessa krav och 

rekommendationer finns tillgängliga för 

allmänheten på organisationernas hemsidor.  

Existensen av dessa krav och rekommenda-

tioner gör att är vissa faktorer som storleken på 

den privata och gemensamma boendeyta som 

går att hitta på planritningar från kommunala 

arkiv relativt lätta att göra systematisering av.  

Dock så är inte alla krav som Migrationsverket 

ställer på ett ABT-boende lika välformulerade 

och är därför mer öppna för egen tolkning. 

Exempel på sådana är anläggningens 

geografiska läge, antal och kvalité av 

aktiviteter och rum för dessa på anläggningen. 

Detta resulterar i att olika ABT-boendet har 

olika lösningar på varje delmoment med olika 

fördelar och nackdelar, vilket gör det svårare 

att göra en systematisering av detta. 
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Ett exempel på en faktor som det kan vara 

svårt att göra en sammanställning och 

jämförelse av är asylanläggningens 

geografiska läge, liksom den tid det tar för de 

asylsökande att ta sig från boendet till närmsta 

skola/förskola, mataffär, hållplats för 

kollektivtrafik liksom sjukhus/vårdcentral.  

Det faktum att anläggningarna, på grund av 

den allmänna bristen på tillgängliga lokaler, är 

placerade i utkanten av mindre orter, gör att 

resa till ovanstående platser inte alltid är enkelt 

och kan utföras utan byten. Färdmedlet mellan 

de olika boenden och ovannämnda punkter 

varierade. Liksom att svar som gavs på frågor 

som "Hur lång tid tar det att ta sig till sjukhus, 

centrum och skola?" och "Hur långt är det till 

närmsta mataffär?" under en intervju var ofta 

approximativa och ibland också kunde färgas 

av den intervjuade personens önskan att 

framställa boendet som mer eller mindre 

attraktivt.  

Samtidigt har frågan som gäller sjukhus och 

skolan specificerats, vilket gjorde att man 

ibland fick svar om tiden det tar för att ta sig 

till förskola ibland till vanlig låg-och 

högstadieskola och ibland även gymnasiet. 

Liknande gällde sjukhus och vårdcentral. Inte 

heller har det i rapporten undersökts hur vägen 

mellan boendet och ovannämnda punkter såg 

ut. I sin rapport "Fysisk planering för kollektiv 

trafik" skriver Trafikkontoret (2004): 

 "Upplevelsen av gångavståndet och 

gångtiden beror självklart mycket av 

hur vägen till hållplatsen är 

utformad. Den måste kännas trygg, 

får inte innebära omvägar och inte 

vara alltför kuperad. Det är också 

självklart att en upplevelserik och 

vacker väg till bussen är 

attraktivare"  

Därför rekommenderas det i kommande 

studier att lägga fokus även på att utarbeta en 

bättre metod för undersökning av gång-

/restiden mellan asylanläggningen och närmsta 

hållplats för kollektiv trafik, sjukhus och skola. 

Ett exempel på bättre metod för att åstad-

komma en bättre systematisering av informa-

tionen kring den geografiska situationen på 

asylboenden i Sverige kan vara genom att 

formulera intervjuarna på mer precist sätt, som 

att till exempel ta reda på hur lång tid det tar 

det att åka till närmsta lågstadieskola, vilket 

färdmedel de då använder samt hur lång 

restiden- respektive väntetiden då blir. En 

annan rekommendation kan vara att genom-

föra intervjuer med flera personer på samma 

asylboende. Det kan noteras att i detta fall kan 

kvantitativa intervjuer passa bra.  

Det kan också uppmanas att i vidare studier 

undersöka hur anläggningens geografiska läge 

kan främja kontakten och öka integrationen 

mellan lokalbefolkningen och de asylsökande. 

Asylanläggning som är belägen på ett klokt 

sätt i förhållande till resten av samhället 

behöver inte ha alla funktioner på plats, vilket 

också kan resultera i minskade kostnader för 

de som driver dessa anläggningar. 

Ett annat exempel på faktorer som också kan 

vara svårt att göra en sammanställning och 

jämförelse av är aktiviteterna som bedrivs på 

den olika boenden. Ett utav kraven från 

Migrationsverket är att tiden på ett asylboende 

ska vara meningsfullt, bland annat genom att 

det ska erbjudas aktiviteter. Dessa aktiviteter 

skall enligt Migrationsverket (2015) vara 

"lämpliga... avseende omfattning och innehåll" 

(s.27). Den här formuleringen gör dock att 

leverantörerna får stor frihet när de ska ordna 

aktiviteterna på anläggningarna, vilket gör att 

stor variation av antal, frekvensen och kvalité 

ut av dessa aktiviteter har påträffats under 

inventeringen av de besökta asylboendena.  

Denna rapport redovisar mest vilka aktiviteter 

som bedrivs på de olika boenden och var på 

området äger dessa aktiviteter rum. Det kan 

dock rekommenderas att undersöka fråge-

ställningar som hur ofta dessa aktiviteter sker, 

vilka åldersgrupper, etniciteter och kön som 

deltar eller inte deltar i dessa aktiviteter, på 

vilket sätt dessa aktiviteter främjar 

integrationen och bidrar till asylsökandens 

fysiska och psykiska välmående. Resultaten 

från svar på dessa frågor kan skapa ett bättre 
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underlag för arkitekter och ingenjörer som ska 

ta fram planlösningar för de gemensamma 

utrymmen, liksom vara till inspiration för 

entreprenörerna som driver sådana boenden. 

Den kan även bidra till gemene svensk bättre 

förståelse av asylsökandes situation, vilket i 

sin tur kan bidra till bättre integration. 

Kan man göra en analys av dessa boenden 

för att sedan ta fram olika lösningar och 

typer som enligt analysen vore det optimala 

för boenden? 

En analys av olika typer och lösningar på 

asylboenden har gjorts lättare av att både 

genomföra studiebesök på befintliga boenden, 

samt att ha fått tillgång till flera av plan-

lösningarna på dessa. Däremot innehöll inte 

planlösningarna tillräckligt med information 

om hur många personer som faktisk vistas på 

de utritade utrymmena.  

Om man ger de asylsökande ett fint ställe att 

bo på så är chanserna större att de vårdar sina 

omgivningar mer och är försiktigare med sin 

närvaro. Till exempel med starkare ytskikt där 

märken efter cigarettfimpar inte syns vid 

rökning inomhus. Om man har ytskikt som 

skadas relativt snabbt så borde det kunna gå att 

lagas snabbt av personalen eller de boende. 

Det verkar, enligt intervjuerna som gjorts, vara 

så att det är viktigt att ge de asylsökande ett 

gott intryck redan från början. Första 

bemötandet kan avgöra vilken fortsatt åsikt 

som de kommer ha om landet de kommit till, 

även i framtiden. Det är lönsamt för 

kommunen att de asylsökande tycker om 

området och kommunen som de kommit till, så 

att de i framtiden bestämmer sig för att stanna 

där. 

Avslutningsvis kan det nämnas att trots att 

rapportens analysdel har presenterat några 

typer av lösningar som förhoppningsvis kan 

bidra till inspiration, så är den inte en 

representation av det enda möjliga alternativet 

på vad som kan göras. Formerna, och till och 

med funktionerna, kan se helt annorlunda ut 

och är inte bara bundna till dessa två exempel. 

De illustrerar snarare den idé av optimala 

anläggningar som växte fram under studie-

besöken och studerandet av boendenas 

planlösningar. 

Vilka krav och rekommendationer finns för 

dessa boenden? 
Något utav det lättaste att hitta information om 

var Migrationsverkets krav på upphandlingar. 

De är dels lätta att finna på deras hemsida, 

men det går även att få tag på äldre 

upphandlingar där de står beskrivna i större 

detalj. Genom att ha en bra kontakt med just 

Migrationsverket går det att få mycket 

information om alla rekommendationer som 

gäller men också att få förslag på lösningar 

som fungerat på andra boenden. 

Mer detaljrika kravställningar på det 

byggnadstekniska har varit svårare att hitta 

information om. Kraven som finns rör mest det 

brand-, värme- och ventilationstekniska, och 

då endast i form utav klassificeringar, samt är 

inte särdeles utförligt formulerade. En rapport 

som endast åker runt och kontrollerar dessa 

parametrar, med riktiga instrument, vore 

väldigt användbar. Man skulle till exempel då 

kunna undersöka huruvida den ventilation som 

finns i rummen är tillräcklig för att de boende 

ska kunna fokusera ordentligt på eventuella 

studier under sin vistelse. 

Själva boendeansvariga är förstås också 

välinsatta i vad som krävs av deras 

anläggningar. De vet också vilka friheter de 

har i sitt beslutsfattande. Detta leder till att 

boendena har många olika lösningar som 

fortfarande faller under vad som krävs av dem. 

På sista tiden har det uppkommit fler och fler 

godkännanden för att minska kravställningarna 

på t.ex. buller och kvadratmeter per person. 

Det är förståeligt då man hellre ser till att folk 

får någonstans att bo än att de får mycket egen 

yta och bekvämlighetsinrättningar nära till 

hands. Men det kan då också anses ännu 

viktigare att samtidigt som man släpper på 

sådana krav, sätta högre villkor på ytor för 

aktiviteter och lugnare umgänge. När många 

personer hamnar på små ytor under lång tid 

blir det viktigare att aktivera dessa. Därför kan 

det ses som viktigt att inte bara släppa på 

tyglarna utan även begära någonting annat i 

dess ställe, som t.ex. mer svensklektioner och 

möten med personer i närområdet.  
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7. Slutsatser 
Ytterligare studier, främst kvantitativa, behövs 

för att hitta de optimala villkor om vilken 

standard och vilka krav man ska utgå ifrån vid 

planeringen av anläggningar för asylsökande. 

Olika asylsökande har olika bakgrund och 

därmed olika definitioner på komfort. Därför 

behövs det ytterligare studier om hur den 

gruppen av människor som har lyckats att ta 

sig till Sverige under de senaste 5 åren 

upplever dagens standard på asylanläggningar.  

Så stora möjligheter till privathet som möjligt 

per person eller familj är att prioritera. Det 

borde finnas lugna miljöer dit man kan gå för 

att studera eller helt enkelt för lugn och ro. 

Barnfamiljer borde i stor mån få tillgång till 

egna badrum. Detta bland annat för att 

förenkla för föräldrarna när barnen smutsat ner 

eller för att ge en allmänt mer säker känsla för 

familjerna. 

Boendena bör i stor utsträckning kunna 

erbjuda ytor för meningsfulla aktiviteter, 

såsom svenskundervisning. Dessa ytor är 

viktiga, men det som har visat sig vara ännu 

viktigare är de ansvarigas- och personalens 

engagemang. Stor delaktighet och intresse 

utifrån har visat sig ge god stämning samt fler 

aktiviteter som kan tänkas passa de individ-

uella asylsökande. Möjlighet till flera svensk-

undervisningstillfällen tidigt i processen anses 

både uppskattat och viktigt, och där spelar 

omgivningens engagemang den största rollen. 

En god kontakt med kommunen, där de bland 

annat kommer och hälsar på ibland, visar sig 

också kunna leda till ytterligare aktivering 

samt förbättrade förhållanden på boendena. 

Medlen för att kunna ge de ansvariga för 

boendena större säkerhet i att satsa på sina 

verksamheter är ett behov. Med längre 

kontrakt mot Migrationsverket är sanno-

likheten större att boendena satsar mer pengar 

på långsiktiga förbättringar av anläggningarna. 

 

8. Avslutning 
Detta arbete har också gett oss som författare 

en ny uppfattning om hela den nuvarande 

flyktingsituationen och en upplevelse som 

kommer följa med oss till våra framtida 

karriärer. Att vara ute i på boendena och prata 

med dem som flytt från sina hem har varit 

otroligt lärorikt och insiktsfullt. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till ansvarige för boendet 

1. Hur stor bruttoarea har byggnaden? (Hur mycket area tilldelas asylboenden?) 

2. Hur gammalt är boendet? 

3. Är det nybyggt? (eller) Vad är den före detta användningen av fastigheten innan det blev ett 

asylboende? 

4. Är det privat- eller kommunalt ägt? 

5. Planeras det att göras ytterligare utbyggnad? 

6. Vad gör man på morgonen, dagen och kvällen? 

7. Har de några bra aktiviteter på boendet? 

8. Är det olika aktiviteter under året? 9. Vad kan man göra på boendet?  

9. Behövs det studierum? 

10. Behövs det motionsrum? 

11. Är det ett stort behov eller bara ett önskemål? 

12. Vad behöver finnas på boendet? 

13. Känner de sig trygga på boendet? 

14. Vad är det i så fall som bidrar till det? 

15. Hur upplevs säkerheten? 

16. Vilken nivå av privatliv har boendena möjlighet att ge?  

17. Hur privata är rummen? 

18. Hur mycket av ytan delas av de boende? 

19. Vilka ytor delas av de boende? 

20. Tillagas maten av de boende eller av personal? 

21. Hur mycket personal finns tillgänglig? 

22. Ungefär hur många jobbar på boendet? 

23. Vad har de som jobbar på boendena för utbildning? Hur är de förberedda inför det jobbet?  

24. Finns kompetensen och personalen som man söker tillgänglig?  

25. Finns det tillgång till internet? 

26. Hur ser säkerheten ut (portkod, kameror)?  

27. Verkar säkerheten fungera? 

28. Vad görs för att alla ska känna sig trygga?  
29. Hur långt bemöter man kultur-mötet?  

30. Hur lång tid tar det att ta sig till sjukhus, centrum och skola?  

31. Hur långt är det till närmsta mataffär?  

32. Finns det kollektivtrafik i närheten och hur ofta går den?  

33. Finns det bönerum?  

34. Finns det en lägstanivå för krav och önskemål som kan tillgodoses?  

35. Kan de boende skapa egna ”kurser/aktiviteter” för andra och utomstående?  

36. Får de boende bjuda in utomstående svenskar till boendet?  

37. Hur kan de som vill hjälpa till göra det?  

38. Vad vill Migrationsverket förbättra/förändra?  

39. Vad skulle förändras eller förbättras om allt var möjligt?  

40. Vad fungerar bra?  

41. Vad är det bästa på boendet?  

42. Vad är det som fungerar bäst? 

 

  



 

 

Bilaga 2  
Intervjufrågor till de boende (på svenska) 

1. Hur länge har ni varit här?  

2. Har de några bra aktiviteter på boendet?   

3. Är det olika aktiviteter under året?  

4. Vad kan man göra på boendet?  

5. Vad behöver finnas på boendet?  

6. Behövs det studierum?  

7. Behövs det motionsrum?  

8. Finns det vetskap om- och möjlighet att göra aktiviteter i närområdet?  

9. Vad gör man på morgonen, dagen och kvällen? Hur ser en vanlig dag ut?  

10. Känner de sig trygga på boendet?   

11. Vad är det i så fall som bidrar till det?  

12. Vilken nivå av privatliv har boendena möjlighet att ge?   

13. Hur privata är rummen?   

14. Hur mycket av ytan delas av de boende?  

15. Vilka ytor delas av de boende?  

16. Tillagas maten av de boende eller av personal?  

17. Vilka storlekar på familjer? (Hur många personer per familj brukar det vara?)  

18. Vilken skillnad på åldrar?   

19. Vilken ålder är vanligast på de boende?   

20. Finns det alltid någon personal på boendet hela dagen?   

21. Är det tillräckligt många?  

22. Finns det tillgång till internet?   

23. Har de bra tillgång till datorer och internet?  

24. Hur är ljudnivån på boendet?  

25. Hur bekvämt var det där de bodde innan?   

26. Vilka skillnader är det mellan hur de bodde i sitt ursprungsland och nu?  

27. Hur var resan (upplevd komfort)?   

28. Hur reste de hit?   

29. Hur sov ni under resan? Hur bodde de under resan?  

30. Hur föreställde de sig Sverige? Vad förväntade de sig?  

31. Har de släkt eller vänner här som har berättat för dem om Sverige?   

32. Hur har Sverige och mottagandet levt upp till deras förväntningar?  

33. Vet de boende om hur länge de ska stanna på boendet?  

34. Vad skulle förändras eller förbättras om allt var möjligt?  

35. Vad fungerar bra?   

36. Vad är det bästa på boendet?   

  



 

 

Bilaga 3  
Intervjufrågor engelska till de boende (på engelska) 

1. Are there any good activities on the accommodation?  

2. Are there any different activities around the year?  

3. What is there for you to do on the accommodation?  

4. What do you think should be available on the accommodation?  

5. Are you in need of a study room?   

6. Are you in need of a room for exercising?  

7. Is there any knowledge of- or possibility to go to any activities nearby?   

8. What do you do on a normal day? What do you do in the morning, the day and the evening?  

9. Do you feel safe on the accommodation?  

10. What do you think contributes to that?  

11. What level of privacy are you offered here?   

12. How private are the rooms?  

13. How much of the space in the accommodation is shared by all of you?  

14. Which spaces are shared amongst the inhabitants?  

15. Do you cook your own food or does the staff make the food?  

16. What sizes of families are there? (How many people per family are there usually?)  

17. What differences in age are there?  

18. Which age range is the most common?  

19. Is there enough personnel around the clock?  

20. Is there enough personnel in general?  

21. Is there access to the Internet?  

22. Do you have good access to both the Internet and computers?  

23. How is the level of noise on the accommodation?   

24. How comfortably did you live before you came here?  

25. What differences are there between you native country and Sweden?  

26. How comfortable was the travel here?  

27. How did you travel here?  

28. How did you sleep during your travel here? How did you live?  

29. How did you picture Sweden? What did you expect out of Sweden?  

30. Do you have relatives or friends here that have told you about Sweden?  

31. How has Sweden and our reception of you here lived up to your expectations?  

32. Do you who live here know for how long you will stay on this accommodation?  

33. What would you change here if anything was possible?  

34. What works well here?  

35. What is the best thing about this accommodation?  

36. For how long have you been here?  

  



 

 

Bilaga 4  
Till personalen på boendet 

1. Hur ser säkerheten ut (portkod, kameror)?  

2. Verkar säkerheten fungera?   

3. Vad görs för att alla ska känna sig trygga?  

4. Hur är ljudnivån på boendet?  

5. Hur mycket personal finns tillgänglig?   

6. Hur många jobbar där?   

7. Finns det tillräckligt många tolkar?  

8. Är det lika många tillgängliga hela dagen?  

9. Finns det tillgång till internet?   

10. Går det bra för folk att komma åt datorer och internet?   

11. Finns det tillgängligt för alla?  

12. Finns det dem som pluggar mer än bara SFI och hur många?  

13. Finns det några av de boende som jobbar?  

14. Hur länge är man i snitt på boendet?  

15. Vet de boende om hur länge de stannar på boendet?  

16. Hur ser rutinerna ut på morgonen, dagen och kvällen?  

17. Kan de boende skapa egna ”kurser/aktiviteter” för andra och utomstående?  

18. Får de boende bjuda in utomstående svenskar till boendet?  

19. Hur kan de som vill hjälpa till göra det?  

20. Vad vill Migrationsverket förbättra/förändra?   

21. Vad vill de förbättra eller förändra på boendet?   

22. Vad fungerar bra?   

23. Vad känns bäst med boendet?   

24. Vad reagerar folk på fungerar väl?  

  



 

 

Bilaga 5  
Frågor till Migrationsverket 

 

1. Hur många asylboenden finns i regionen?  

2. Vilken storlek på boendeyta per person brukar vara det vanligaste på asylboenden i Sverige? 

3. Hur hittar man nya boenden? 

4. Hur brukar boende göras om när de renoveras? 

5. Hur lång tid brukar man få upphandlingar på?  

6. Finns det några planer på att bygga nåt nytt boende som sedan kan användas till någonting 

annat? 

7. Vilken användning ser Migrationsverket på asylboenden efter att flyktingströmmarna har 

minskat?  

8. Hur länge brukar byggnader för asylboenden användas som asylboenden?  

9. Var hamnar man första natten när man har kommit till Sverige? 

10. Är det mest privata aktörer som hjälper med att erbjuda asylsökande bostad till just nu? 

11. Vad vill  Migrationsverket förändra eller förbättra på asylboenden om allt var möjligt?  

12. Hur tycker ni asylboenden ska placeras geografiskt, om de ska placeras närmare större städer 

eller lite mer vid utkanten med bra kontakter? 

13. Vilka olika typer av asylboenden behöver det finnas? 

14. Vad ser Migrationsverket för fördelar och nackdelar med att asylanläggningen ska bestå av 

mindre hus, som stugor eller villor?  

15. Vad ser Migrationsverket för fördelar med att maten tillagas av personalen på boendet 

jämfört med att asylsökande gör det själva? 

16. Ser Migrationsverket alternativet med att asylsökande får maten serverat på en gemensam 

matsal som en fördel när det gäller jämlik könsfördelning och möjlighet till sociala 

interaktioner? 

17. Utifrån vilka aspekter planeras yta för barn på asylboenden? 

18. Är det många människor som bor bredvid asylboenden som blir engagerade och vill komma 

till boenden och starta aktiviteter där? 

19. Tycker Migrationsverket att studierum med datorer är något som är bra att ha på 

asylboenden? 

20. Finns det några krav på den gemensamma ytan på asylboenden? 

21. Finns det några krav på inredning på asylboenden? 

22. Vilka krav har ändrats förutom det här med tilläggsavtalet på 3 kvadratmeter? 

 

 


