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Abstract  

This thesis is about Polish migrant workers’ housing situation in Sweden. The primary 

purpose is to show how the housing situation looks like for Polish migrant workers who live 

in Sweden. The second purpose is to highlight how complex the right to housing is and show 

how this right influence their living standard. The conclusion is based on a content analysis of 

surveys which were completed by 427 Polish migrant workers. Some information was a result 

of a content analysis of reports and statistics from different governmental authorities and 

housing ads from the website poloniainfo.se. The result shows that the majority, 81 percent, 

either own a flat or have a lease/rental contract of their accommodation. However, what is 

considered being alarming is that at least 18 percent of respondents are homeless according to 

The National Board of Health and Welfares (Socialstyrelsen) definition of homelessness. 

Cramped housing accommodation and ethnic discrimination occurs. There is also an 

increasing risk for poverty among these people due the deficit on the housing market.  
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1. Inledning  

Bostaden är förmodligen den mest centrala platsen i varje människas liv. Det handlar 

vanligtvis om mycket mer än bara väggar och tak över huvudet. För många personer är 

bostaden intimt förknippad med ens privata sfär. För vissa är den till och med en grund för en 

sådan sfär. Bostaden är inte bara en plats där människor förvarar sina privata ägodelar, utan 

en plats där det privata livet sker. Det är ett hem. Det finns få platser i människors liv som 

förknippas med så många känslor. Det handlar exempelvis om kärlek, trygghet och ro. Att 

kunna vila sig i en trygg miljö efter en tung arbetsdag är viktigt både för det psykiska och det 

fysiska välmåendet. Att ha en plats där man obehindrat får träffa sina nära och kära är 

däremot grundläggande för ens sociala liv.  

 

Utöver den emotionella och fysiska sfären finns det även en annan, mer praktisk, sida till 

varför en bostad utgör en central roll i människors liv. Tanken att var och en har en bostad där 

hen är folkbokförd, dvs. registrerad av staten, är helt enkelt ett sätt att organisera samhället.1 

För att kunna leva ett så kallat ”normalt liv” krävs det att man har en bostad där man är 

folkbokförd. En adress finns på alla räkningar, den finns på anställningsavtal, behövs för att 

man ska kunna bli medlem någonstans eller för att få ett paket levererat. En bostad och 

därmed en adress är i det här fallet intimt kopplade till en persons identitet.  

 

Man kan anta att de flesta som är födda och uppvuxna i Sverige åtminstone har en bostad där 

de bor och är folkbokförda. Eftersom det huvudsakligen är föräldrarna som bär ansvaret för 

att se till att deras barn har någonstans att bo blir en bostad och folkbokföringsadress en 

naturlig del av många människors liv i Sverige. Men hur ser situationen ut för de som är 

myndiga och har flyttat till Sverige för att arbeta här? Hur ser bostadssituationen ut för den 

grupp av människor som inte bara måste hitta en bostad där de ska folkbokföras, utan även 

möts av andra utmaningar som exempelvis avsaknad av anknytning i Sverige eller bristande 

språkkunskaper?  

                                                 
1 Skatteverket, Om folkbokföring 
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1.1. Syfte och frågeställning   

Syftet med denna uppsats är att visa hur bostadssituationen ser ut för polska migrantarbetare i 

Sverige. Uppsatsen ska även visa den komplexitet som knyts an rätten till en bostad samt 

problematisera på vilket sätt denna rättighet påverkar de polska migrantarbetarnas 

levnadsstandard i Sverige. Syftet ska besvaras med följande frågor: 

1. På vilka sätt påverkar bostadssituationen i Sverige polska migrantsarbetares 

bostadssituation? 

2. Vilka andra rättigheter påverkas av rätten till en bostad? 

 

1.2. Avgränsning och begreppsförklaring  

Migrantarbetare är ett begrepp som beskriver en person som har flyttat till ett land där hen 

inte är medborgare i syfte att arbeta i det landet. Utöver det har personen fyllt 18 år vid 

tidpunkten för flytt dvs. var inte ett medföljande barn. Avgränsningen gjordes till en 

population bestående av migrantarbetare från Polen.  

 

Det finns framför allt tre anledningar till den avgränsningen. För det första utgör immigranter 

från Polen en av de största grupperna när det gäller utrikesfödda i Sverige. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB) utgör de polska migranter, strax efter finska (153 620), syriska (149 418) 

och irakiska (135 129), den fjärde största gruppen när det gäller utrikesfödda personer efter 

födelseland och invandringsår 31 december 2016. Sammanlagt handlar det om cirka 88 704 

personer som är bosatta i Sverige men födda i Polen.2 Att undersöka en stor grupp ger 

forskaren större möjlighet att få tag på fler respondenter som identifierar sig med den 

undersökta populationen och därmed få en bredare bild på hur verkligheten ser ut för de 

människorna. Vidare kan man säga att forskningen som genomförs på större populationer 

även kan generaliseras i en större utsträckning då sannolikheten att man fångar upp många 

olika aspekter i de svaren man får är större. Detta innebär att resultatet kan bli tillämpbart 

även på andra grupper som uppfyller samma kriterier exempelvis är migrantarbetare från 

andra länder inom Europeiska Unionen (EU).  

 

Den andra anledningen är att EU-medborgare, varav de polska medborgarna ingår, har rätt att 

studera, arbeta eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd.3 Detta i motsats till medborgare i 

                                                 
2 Tabell SCB – Utrikes födda   
3 Migrationsverket, Uppehållstillstånd för EU-medborgare 
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länder utanför EU som i sin tur behöver uppehållstillstånd. ”EU-medborgare som har sin 

försörjning tryggad genom egna medel eller anställning har rätt att bosätta sig i Sverige.”4 

Med andra ord kan det skrivas att en EU-medborgare reser in i Sverige utan visum och så fort 

hen hittat ett jobb kan hen bosätta sig i landet. Behovet av en bostad där hen kan folkbokföra 

sig är i det här läget ganska akut då regler för bosättning är intimt sammankopplade med en 

bostad. Processen för bosättning för människor som kommer från länder utanför EU ser 

annorlunda ut (EES-medborgare omfattas av liknande regler som EU-medborgare5) eftersom 

dessa inte omfattas av den fria rörligheten som råder inom EU:s medlemsländer. En sådan 

person måste uppfylla en av grunderna för uppehållstillstånd eller ha asylskäl för att kunna 

bosätta sig i Sverige. Processen är därmed mer komplex vilket innebär att deras 

bostadssituation utgör grund för en separat forskning.6  

 

Den tredje anledningen till varför jag valde att analysera just den populationen är mina 

personliga kopplingar till Polen där jag själv är född och uppvuxen, samt erfarenhet av arbete 

med människor som tillhör den undersökta populationen som jag haft förmån att arbeta med 

under en femårsperiod.  

 

När det gäller begreppet bostad och dess innebörd så definieras det på följande sätt: ”bostad, 

hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor”7. Denna definition utgör 

utgångspunkten i den här studien. Den tar emellertid inte i beaktandet aspekter som knyts an 

människans levnadsförhållanden inne i själva bostaden. Definitionen kommer därför att 

utvidgas och diskuteras med hänsynstaganden inte bara till själva bostadsformen, utan även 

till förhållanden inom bostaden. 

 

I uppsatsen kommer förstahandskontrakt och andrahandskontrakt att användas. I den här 

uppsatsen ska förstahandskontrakt förstås som ett kontrakt som upprättas direkt med en 

fastighetsägare eller med en privat person som äger bostaden. Andrahandskontrakt ska förstås 

som en situation där en person hyr en lägenhet av en annan person som redan hyr denna 

bostad från en ägare eller en hyresvärd. 

                                                 
4 Migrationsverket, Uppehållstillstånd och migration  
5 Skatteverket, EES-medborgare 
6 Migrationsverket, Uppehållstillstånd och migration 
7 NE, Bostad 
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1.3. Teori 

Det villkorade tillståndet är ett begrepp som utgör den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. 

Begreppet utvecklades av idéhistorikern Shamal Kaveh som i sin forskning undersökte 

Sveriges övergång från ett exkluderande till ett inkluderande samhälle.8 Hans studie 

fokuserade på olika samhällsgrupper som saknade politiska rättigheter i Sverige under åren 

1901 – 1921. Politiska rättigheter som t.ex. rösträtt var under den tiden ett privilegium som 

många inte hade tillgång till. Utestängning från åtnjutandet av dessa rättigheter kunde grundas 

i exempelvis moraliska faktorer men även i en persons ekonomiska situation. Ekonomisk 

stabilitet och framgång, sågs på den tiden “(…) som en säker värdemätare på medborgarnas 

politiska insikt och oberoende”9. Viktigt att påpeka är att befolkningen som hade politiska 

rättigheter enbart utgjorde tio procent av hela befolkningen. Den stora majoriteten hade en 

juridisk status som landets invånare och hade därmed vissa rättigheter, men eftersom de inte 

uppfyllde de ekonomiska och/eller moraliska krav som suveränen (de bildade) ställde på dem 

uteslöts de från åtnjutandet av de politiska rättigheterna.10  

 

I Kavehs text syftar det villkorade tillståndet på människors villkorade delaktighet i det 

svenska samhället. Dels handlar det om inkluderingen i den svenska befolkningen som grund 

för deras juridiska rättigheter och dels om deras levnadsstandard som grund för åtnjutandet av 

politiska rättigheter. I studien undersökte Kaveh olika samhällsgrupper och de villkor som 

samhället ställde på dem. Utöver det att han undersökte vilket inflyttade det villkorade 

tillståndet hade på människors liv analyserade han även på vilket sätt deras inkludering i det 

svenska samhället skedde. 

 

I den här studien lånades Kavehs begrepp det villkorade tillståndet för att understryka hur 

inkluderingen av polska migrantarbetare in i det svenska samhället villkoras. Med 

inkluderingen menas erkännandet av deras invånarstatus och därmed deras juridiska 

rättigheter i Sverige. Det villkorade tillståndet är även ett sätt att vidare beskriva hur viktigt 

deras anpassning till det svenska samhället är för att i ett senare skede kunna åtnjuta politiska 

rättigheter i landet. Arbetarklassen, sett som en kollektiv gemenskap, är den gruppen i Kavehs 

studie som anses vara mest relevant för den här undersökningen. Genom analys av faktorer 

som är gemensamma för både arbetarklassen och polska migrantarbetare lyfter studien fram 

                                                 
8 Kaveh 2006, Abstract 
9 Kaveh 2006, s. 24 
10 Kaveh 2006, s. 24 - 27 
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strukturella problem som påverkar de polska migrantarbetares bostadssituation i landet. Detta 

har för syfte att visa att en persons levnadsstandard inte endast kan tillskrivas individuella 

förmågor, utan även grundas i faktorerna som ligger bortom ens inflyttande.  

 

1.4. Material  

Det primära underlaget till denna undersökning utgörs av en enkät med syfte att besvara 

frågan hur bostadssituationen ser ut för migrantarbetare från Polen. Enkätens titel är Polska 

medborgares bostadssituation i Sverige. Originalversionen är skriven på polska och det är den 

versionen som användes i själva undersökningen. 

 

Det sekundära underlaget består dels av en innehållsanalys av 113 bostadsannonser som 

publicerades på webbplatsen poloniainfo.se11 och dels av olika myndighetsrapporter och 

statistik. Rapporterna och statistiken har sitt ursprung från SCB, Boverket, Socialstyrelsen och 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). I uppsatsen förekommer även lagar och regler som 

hämtats från Migrations- och Skatteverkets samt Regeringens hemsidor.  

 

1.5. Metod 

I denna undersökning har ett induktivt angreppsätt antagits för att besvara uppsatsens syfte 

och frågeställning. Med induktivt angreppssätt menas att man med grund i observationer och 

olika data ska komma fram till ett resultat med generaliserbara slutsatser för den frågan man 

undersöker.12 Utgångspunkten för undersökningen är en kvantitativ analys av 427 enkäter 

som fylldes av personer som identifierar sig själva som polska migrantarbetare. Med hjälp av 

vissa enkätfrågor har begreppet bostadssituation operationaliserats dvs. delats in i mätbara 

begrepp såsom boendeform, lägenhet/hus/rum och folkbokföringsadress. Uppsättning av olika 

aspekter som knyts an dessa begrepp utgör grund för hur en bostadssituation ser ut för den 

undersökta gruppen. Antal enkätsvar som krävs för att uppnå en statistisk säkerhet utgör 2000 

exemplar. I och med att denna undersökning inte uppnår kravet på statistisk säkerhet kommer 

den att utgöra en indikation på hur verkligheten kan se ut. Förhoppningsvis kommer den 

                                                 
11 Poloniainfo.se, www.poloniainfo.se, är en informationswebbplats avsedd för polska medborgare i Sverige. 

Webbplatsen innehåller all information såsom: jobbannonser, säljannonser, bostadsannonser etc. Utöver det 

innehåller webbplatsen forum där olika ämnen diskuteras, information om olika evenemang som specifikt riktas 

till målgruppen eller information om läkare, jurister, butiker etc. där det polska språket kan användas. Sidan är 

ett sätt att både hjälpa, informera och samla den polska minoriteten i Sverige. 
12 Bryman 2011, s. 28 
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också att vara ett incitament för vidareforskning i fråga om bostadssituationen för 

migrantarbetare i Sverige.  

 

Enkäten var öppen mellan den 31 oktober och den 8 november 2017. Först skickades den via 

mejl till samtliga anställda med polsk härkomst på ett städbolag i Stockholm. Anledningen till 

att just det företaget valdes var att det var det enda företaget som svarade positivt på förfrågan 

om en enkätundersökning bland deras anställda. Storstockholm valdes som utgngspunkt 

eftersom det är den region där det råder bostadsunderskott i länets samtliga 26 kommuner, 

vilket diskuteras vidare i kapitel 2.1. Detta innebär att situationen på bostadsmarknaden kan 

vara svårare inom Storstockholm än i andra delar av landet, vilket kan i sin tur påverka 

människors erfarenheter när det gäller bostadssökanden och därmed kan påverka själva 

resultatet.  

 

I nästa steg bad jag mina vänner, som även de är av polsk härkomst, att skicka enkäten vidare 

till sina vänner med samma bakgrund. Som tredje steg lades enkäten upp på den tidigare 

nämnda webbplatsen för polska medborgare i Sverige under ”bostad - uthyres”13 och ”bostad 

– sökes”14. Slutligen lades den upp på en stängd Facebookgrupp som heter Polska kvinnor i 

Sverige. Platserna som valdes för undersökningen kunde haft direkt inflytande på att antal 

kvinnliga och manliga respondenter skiljer sig åt. Viktigt att nämna är att även när det gäller 

bostadssökanden kan det finnas könsspecifika aspekter som kan påverka vilka 

respondenternas erfarenheter är och därmed påverka resultatet. 

 

Frågeformuläret inleds med information om vem enkäten riktas till. Anledningen till detta är 

att personer från Polen som flyttar till Sverige kan ha olika invandringsskäl. Att arbeta är ett 

av dem. Det finns dessvärre ingen statistik som håller tillräcklig hög kvalité och säger hur 

många personer som invandrat till Sverige från andra EU-länder efter invandringsskäl.15 Detta 

främst pga. det att man den 1 maj 2014 lagstiftade att EU-medborgare inte längre behöver 

registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.16 88 704 personer som nämndes i tidigare 

avsnitt är därmed det totala antal personer som är bosatta i Sverige men födda i Polen.  

 

                                                 
13 Poloniainfo, Bostad – uthyres 
14 Poloniainfo, Bostad - sökes 
15 Mailkonversation med SCB 
16 SCB, Invandringar efter grund för bosättning 
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Enkäten består av nio frågor (se bilagan) varav sju är slutna (har två eller fler svarsalternativ) 

och två öppna (har inga svarsalternativ). Frågor som avser hur länge en person har bott i 

Sverige, personens ålder och kön, samt var i Sverige man bor hade för syfte att ge en 

uppfattning om vilka respondenter är och om enkäten nått ut till olika grupper av människor 

som bor på olika platser i Sverige. En variation bland respondenterna bidrar inte endast med 

olika intersektionella perspektiv utan ger även en större möjlighet till att generalisera 

resultatet.  

 

När det gäller valet av kön fick respondenter välja mellan två alternativ – män och kvinnor. 

Det finns två anledningar till varför alternativet annat inte användes i frågan avseende 

respondenternas kön. Trots att det finns en motion som avser införandet av ett tredje juridiskt 

kön så är fortfarande kvinna och man de två juridiskt erkända könen i Sverige.17 Det är just 

dessa som är aktuella när en person blir folkbokförd i Sverige och därmed är uppdelningen i 

man och kvinna avseende kön relevant för denna uppsats. I Polen är det också kvinna och 

man som utgör de två juridiskt erkända könen. Dessa är inte endast starkt förankrade i det 

juridiska systemet utan även i själva kulturen och därmed människors tänkande. Att skriva det 

tredje könet som alternativ kan uppfattas som kontroversiellt och förflytta fokus på något som 

inte utgör en essentiell del av denna undersökning. Att inte använda något annat alternativ 

avseende kön var därmed ett medvetet val som grundades i de två orsakerna. 

 

När det gäller användning av enkäter i olika forskningsstudier brukar man tala om bortfall.  

Bortfallet avser det antal personer som inte har besvarat enkäten.18 I denna underökning är det 

praktiskt sett omöjligt att räkna ut bortfallet. Anledningen till detta är att det endast användes 

elektroniska system för att nå respondenter. Detta orsakar att det inte med säkerhet går att 

säga hur många personer som faktiskt har sett enkäten men valt att inte besvara den. Det är 

även omöjligt att fastställa om personer som valt att inte besvara enkäten tillhörde den 

undersökta populationen. Detta är en nackdel med att använda elektroniska system för att få 

tag på respondenter. Trots att bortfallet inte kan räknas ut kan det anses att svar som kommit 

in i kombination med annan data utgör en stabil grund för att beskriva hur bostadssituationen 

ser ut för den undersökta populationen. Denna studie bör därför ses som en utgångspunkt för 

vidareforskning i frågan om EU-migrantarbetares bostadssituation i Sverige.  

 

                                                 
17 Motion 2017/18:750  
18 Bryman 2011, s. 181 
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Efter att enkäten stängdes den 8 november 2017 var det första steget att föra över samtliga 

svar till en Excel-fil som möjliggjorde en smidig analys av dem. Innan analysen påbörjades 

kontrollerades det att inga enkäter upprepades. Därefter sammanställdes svaren på de slutna 

frågorna med hjälp av både stapel- och cirkeldiagram. Efteråt analyserades svaren på frågan 

om respondenternas erfarenheter när det gäller sökandet efter en bostad i Sverige. Dessa 

kunde delas in i tre grupper: positiva erfarenheter, negativa erfarenheter och 

inga/ospecificerade erfarenheter. En persons svar på den öppna frågan, även om det berörde 

olika aspekter, placerades endast i en av dessa grupper. Därefter tolkades varje svar och knöts 

till olika klusterbegrepp inom respektive grupp. Syftet var att få en allmän uppfattning om 

vilka människors upplevelser är och få en inblick över vilka aspekter som är mest 

förkommande inom ramen för de upplevelserna. I nästa steg analyserades svaren på frågan 

avseende var i Sverige man bor någonstans. Svaren samlades under två kategorier, den första 

handlade om i vilket län man bor och den andra om bostadsområdet tillhör någon av de s.k. 

storstadsregionerna. Svaren sammanfattades med hjälp av stapel- och cirkeldiagram.  

 

Därefter gjordes en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 113 bostadsannonser. 

Annonserna publicerades på en etablerad annons- och informationssida för polska 

medborgare i Sverige i delen ”bostad - uthyres”.19 De samlades in under perioden  

1 – 14 november 2017. Anledningen till att en tvåveckors period valdes för insamling av data 

var att sidans regler fastställer att en och samma annons inte får publiceras två gånger under 

14 dagar från publiceringsdatum.20 Samtliga annonser publicerades på polska. Innehållet i 

annonserna analyserades genom att söka efter specifika uppgifter såsom vilken typ av bostad 

som uthyres, var bostaden finns och hur mycket det kostar att hyra den. Resultatet 

sammanställdes i en Excel-fil. Svar som avser vilken typ av bostad som uthyres 

sammanfattades i en tabell och illustrerades med hjälp av en cirkeldiagram. Innehållsanalys 

av annonserna utgör ett komplement till enkätsvar.  

 

Att kunna översätta och tolka det samlade materialet kräver särskilda kunskaper. 

Inifrånperspektivet är därmed en essentiell del av en sådan undersökning. Detta främst pga. 

att språket inte utgör något hinder och att man har en större förståelse för den kulturella 

bakgrunden av den undersökta gruppen. Utöver det kan större antal respondenter nås via 

privata kontakter samt kännedom om deras samlingsplatser. Dessa platser behöver inte vara 

                                                 
19 Poloniainfo, Bostad – uthyres 
20 Poloniainfo, Användarvillkor   
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rent fysiska. Det kan handla om exempelvis Facebookgrupper eller andra webbplatser. 

Inifrånperspektivet kan även anses ha sina nackdelar som exempelvis partiskhet eller blindhet 

för vissa aspekter, vilket jag personligen försöker minska genom att ta hjälp av personer som 

inte har samma perspektiv, exempelvis min handledare. 

 

Materialet som består av statistik, rapporter och tidigare forskning hittades främst genom 

informationssökning via Googles sökmotor. Sökord som användes var: bostadssituation, 

bostadsmarknad, hemlöshet, folkbokföring och uppehållstillstånd. Även innehållet på 

Boverkets, SCB:s och Socialstyrelsens webbsidor analyserades. Detta gjordes genom att 

använda de inbyggda sökmotorerna för att söka efter begrepp som: bostadssituation, 

bostadsmarknad, befolkning, utrikesfödda, migration och hemlöshet. När det gäller statistiken 

gällande befolkningsmängd i Sverige samlades information genom mailkontakt med en 

anställd vid SCB:s enhet i Örebro. Viss information hittades även genom analys av 

källförteckningar i olika rapporter samt en uppsats som behandlar rätten till en bostad i 

Sverige.21  

 

1.6. Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning som berör bostadsbyggande och bostadssituation för olika 

grupper i Sverige. Generellt kan man säga att den forskning som finns på området 

koncentreras kring antingen de rent arkitektoniska frågorna och själva planeringen dvs. svarar 

på frågor hur och var man ska bygga eller berör bostadssituation för grupper som studenter, 

nyanlända, unga, äldre, personer med funktionsvariationer, irreguljära migranter eller hemlösa 

personer med någon form av missbruk- eller beroendeproblem. I den svenska kontexten, som 

utgör ramen för den här studien, hittades emellertid inte någon annan studie som specifikt 

berör uppsatsens problematik. Det som skrivs i den här uppsatsen kan emellertid vara av en 

liknande karaktär som saker som beskrivs i forskning avseende andra gruppers 

bostadssituation. Därmed vill jag påminna att denna studie inte utgör någon jämförelse mellan 

olika gruppers bostadssituationer. Uppsatsen behandlar endast de frågor som relaterar till 

bostadssituationen för polska migrantarbetare i Sverige.  

 

                                                 
21 Törnqvist 2014 



 10 

1.7. Disposition 

Uppsatsen är huvudsakligen delad i tre delar. I den första beskrivs den nuvarande 

bostadssituationen i Sverige med särskilt hänsynstagandet till utrikesföddas bostadssituation.  

I samma del diskuteras även EU-migranters rättsliga status i Sverige samt bostad som en 

mänsklig rättighet. I uppsatsens andra del presenteras det empiriska materialet avseende de 

polska migrantarbetarnas bostadssituation i Sverige. I den tredje delen analyseras det samlade 

materialet i förhållandet till uppsatsens teoretiska utgångspunkt.  
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2. Rätten till en bostad i Sverige och som en mänsklig rättighet   

År 2017 inledes nyheten att befolkningssiffran i Sverige uppgick till 10 miljoner invånare. 

Till år 2026 beräknas denna stiga med ytterligare en miljon. Att befolkningssiffran fortsatt 

förväntas stiga i Sverige beror inte endast på födelseöverskottet, dvs. att fler människor föds 

än dör, eller på att människors levnadslängd ökar med varje år. Det beror även på att 

invandringen till Sverige bedöms fortsätta vara hög. Den är enligt SCB:s statistik betydligt 

högre än utvandringen från landet. År 2016 utgjorde utrikesfödda personer 18% av Sveriges 

befolkning. SCB:s prognos säger att under de närmaste åren kommer invandringen fortsätta 

att vara högre än utvandringen.22 Fram till år 2040 bedöms migrationen att ge högst bidrag till 

folkökningen i Sverige.23 Detta beror inte endast på faktorer som konflikter runt om i världen 

som orsakar att fler människor söker skydd i landet, utan även på att människor vill arbeta och 

studera i Sverige, samt på att svenska medborgare som tidigare utvandrat återvänder. 

Utvandringen från Sverige beror i sin tur på hur arbetsmarknaden ser ut. När det är bra tider i 

Sverige väljer fler människor att stanna kvar.24 Idag är 22% av dem i mest förvärvsaktiva 

åldrarna (25-64år) utrikes födda. Om tio år beräknas det handla om 29%.25 Samtidigt som 

befolkningssiffran ökar i Sverige förefaller det sig naturligt att fråga hur bostadssituationen 

ser ut i landet.   

 

2.1. Bostadssituationen i Sverige 

”Under de fyra åren 2012–2015 färdigställdes knappt 127 700 bostäder. Under samma tid 

ökade befolkningen med 368 200 varav 305 200 var 20 år eller äldre.”26 Idag uppskattas att 

det genomsnittligt behövs 88 000 nya bostäder årligen, vilket medför 710 000 bostäder fram 

till år 2025.27 Under år 2017 ska sammanlagt 76 000 nya bostäder påbörjas att bygga enligt 

Boverket.28 Trots att det i dagens läge byggs väldigt mycket är situationen på 

bostadsmarknaden mer ansträngd än på länge. I år bedömde 255 av landets 290 kommuner att 

det råder underskott på bostadsmarknaden. Enligt Boverket handlar det om rekordmånga 

kommuner som anger att det råder en obalans med underskott på den lokala 

bostadsmarknaden.29 Situationen är särskild ansträngd i storstadsregioner. Region 

                                                 
22 SCB, Befolkningsökning 
23 Lundkvist 2016, s. 1 
24 SCB, Befolkningsökning  
25 Lundkvist 2016, s. 8 
26 Boverket 2016:18, s. 12 
27 Boverket 2016:18, s. 5  
28 Boverket, Bostadsbyggandet 
29 Boverket, Bostadsmarknaden i riket 
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Storstockholm omfattas av Stockholms läns 26 kommuner. I år rapporterade samtliga 26 

kommuner att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. I region Storgöteborg 

rapporterade 12 av 13 kommuner att det råder obalans med underskott på bostäder. Liknande 

situation råder även i region Stormalmö där samtliga 12 kommuner rapporterar ett underskott 

på bostäder.30  

 

Det naturliga utfallet på situationen då befolkningsmängden ökar och bostadsunderskott råder 

är att det uppstår långa kötider till kommunala hyresrätter och att priserna på bostäder som 

kan hyras från privata aktörer ökar markant. Enligt Hem&Hyra kan ett kontrakt på att hyra en 

bostadsrätt i Stockholm kosta tre gånger så mycket än ett kontrakt på en hyresrätt. I Göteborg 

kan det vara dubbelt så dyrt och i Malmö drygt 70% dyrare.31  

 

Dagens Nyheter genomförde en granskning av bostadsmarknaden under 2015 som visade, sett 

till den totala månadskostnaden för en etta i innerstaden, att det var billigare att köpa en 

lägenhet än att hyra en motsvarande lägenhet från en privat person. Den totala 

månadskostnaden för en bostadsrätt var då 8 656kr och för en hyresrätt och 9 421kr.32 Att 

köpa en bostadsrätt kan däremot visa sig att vara problematiskt ur andra aspekter t.ex. när det 

gäller kontantinsats som utgör 15% av inköpspriset, ens inkomstnivå eller anställningslängd 

där inkomst från åtminstone ett taxeringsår måste vara synlig för att få ett banklån beviljat.33 

Enligt Boverket är hyresgäster i regel låginkomsttagare som utöver hyra måste täcka andra 

vanligt förekommande kostnader i form av depositionsbetalningar och förskottshyror.34 

 

Hemlöshet är ett utbrett problem som kan drabba alla personer, även i välfärdsstaten 

Sverige.35 Socialstyrelsen urskiljer fyra olika typer av hemlöshet. En av dem är akut 

hemlöshet som omfattar personer som bor exempelvis på skyddade boenden, härbärgen, 

offentliga platser, trappuppgångar, tält, bilar osv. En annan grupp av hemlösa utgör personer 

som är intagna eller inskrivna på olika typer av institutioner, stödboenden eller anstalter. Det 

handlar om familjehem, hem för vård och boende (HVB), stödboenden som drivs av 

socialtjänst/hälso- och sjukvård eller kriminalvårdsanstalter. Den tredje situationen utgör 

                                                 
30 Boverket, Storstadskommuner 
31 Ljungqvist 2016 
32 Arbman 2015 
33 Fastighetsmäklarförbundet 2016 
34 Boverket 2015:39, s. 6  
35 Stadsmission 2017, s. 10 
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personer som använder sig av s.k. långsiktiga boendelösningar. Dessa boendelösningar 

anordnas av kommunen (socialtjänsten) och omfattar t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet 

samt socialt eller kommunalt kontrakt. Den sista typen av hemlöshet utgör personer med eget 

ordnat kortsiktigt boende. Detta innebär att dessa personer bor kontraktslöst eller har korta, 

max tre månader långa, och osäkra kontrakt med andra privatpersoner.36 Rapporten som 

publicerades i november 2017 visar att minst 33 250 personer levde i hemlöshet i Sverige 

under vecka 14, 2017. De flesta hemlösa utgörs av män men antalet kvinnor i hemlöshet har 

ökat sedan den senaste mätningen som genomfördes år 2011. Drygt hälften av alla hemlösa är 

födda i Sverige men antalet personer som är utlandsfödda har ökat med drygt 2 000 sedan 

2011.37 Mer än en tredjedel av alla som befinner sig i hemlöshet är föräldrar med barn under  

18 år. Detta medför att hemlöshetssituationen drabbade minst 24 000 barn i Sverige år 2017.  

 

Det finns olika anledningar till varför människor blir hemlösa. Det kan exempelvis handla om 

missbruk, psykisk ohälsa eller att man inte har blivit godkänd på den ordinarie 

bostadsmarknaden, vilket var den vanligaste bidragsfaktorn bland föräldrar med barn under 

18 år. Det kan även finnas andra orsaker till varför man har blivit avhyst från sin bostad men 

fler än var femte person angav att de inte hade några andra stöd-/hjälpbehov än boendet.38  

 

Trångboddhet förkommer också i Sverige. Begreppet kan definieras på olika sätt men 

generellt kan det förklaras att trångboddhet utgör en situation där det i en bostad finns fler än 

en person per rum inklusive vardagsrum och kök.39 Enligt den normen behöver ett hushåll 

som består av två vuxna, två rum och kök (inklusive vardagsrum).   

 

2.2. Bostadssituation för utrikesfödda 

Som tidigare nämnts är det migrationen som uppskattas ge högst bidrag till befolkningsökning 

fram till år 2040. Den stora majoriteten som kommer att migrera till Sverige är människor i 

vuxen ålder som kommer att behöva hitta en bostad. För en utrikes född person kan detta 

emellertid vara svårare än för en person som är inrikes född. Enligt Boverket har utrikesfödda 

inte samma chanser att hitta en bostad som personer som är födda i landet.40  

 

                                                 
36 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017, s. 11 
37 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017, Sammanfattning 
38 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017, Sammanfattning 
39 Boverket 2016:28, s. 9 
40 Boverket, Utlandsfödda 



 14 

Ett annat problem är trångboddhet bland utrikesfödda som kan vara dubbelt så stort jämfört 

med inrikesfödda. Boverket konstaterar att det sedan länge är känt att utrikesfödda, 

barnfamiljer och individer/hushåll med låga inkomster är särskilt utsatta när 

bostadsunderskott råder och är därmed överrepresenterade i trångboddhetsstatistiken.41  

 

Utrikesfödda personer har vanligtvis lägre inkomster vilket påverkar deras möjligheter att 

låna pengar. De känner generellt sett också till mindre om hur bostadsmarknaden fungerar i 

Sverige. Allt detta leder i sin tur till att de, i motsatsen till personer födda i Sverige, oftare bor 

i hyresrätter och mer sällan i småhus. De bor emellertid lika ofta i bostadsrätter som inrikes 

födda. Skillnaderna mellan dessa grupper minskar dock med tiden. Utrikesfödda som bott här 

under en längre tid har inkomster och boenden som är lika de inrikesfödda.42  

 

När det gäller bosättningsmönster kan man generellt säga att en stor andel av utrikesfödda 

bosätter sig i storstadsregioner.43 De bosätter sig nära städer där det finns många hyres- och 

bostadsrätter. Enligt Boverket finns det huvudsakligen två bakomliggande orsaker till detta. 

Den ena handlar om att man vill bosätta sig i ett visst område och den andra är att man inte 

har någon annan möjlighet.44 Att man vill bosätta sig i ett visst område kan bero på att man 

har någon slags anknytning till det t.ex. att ens familj eller vänner bor där eller att man arbetar 

i närheten. Att man inte har någon annan möjlighet kan bero på en kombination av 

ekonomiska orsaker och bostadsunderskott. Dels kan det handla om att man inte har råd att 

köpa en bostad någon annanstans (eller någon bostad alls) och dels om att bostadsköer till 

kommunala hyresrätter gör det omöjligt att få en bostad i ett annat område.   

 

2.3. EU-medborgares rättsliga status i Sverige 

En person som vill bosätta sig i Sverige måste bli folkbokförd. För att bli folkbokförd måste 

hen ha uppehållstillstånd.45 Som nämnts tidigare har EU-medborgare rätt att studera, arbeta 

eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Detta gäller emellertid i högst tre månader från 

ankomstdatum46, därefter måste en EU-medborgare antingen ha uppehållstillstånd eller 

uppehållsrätt för att lagligt vistas i Sverige.47 Personer som inte uppfyller villkor för 

                                                 
41 Boverket 2016:28, s. 15  
42 Boverket, Utlandsfödda     
43 Migrationsinfo, Utrikesfödda efter region 
44 Boverket, Utlandsfödda     
45 Skatteverket, Flytta till Sverige 
46 Skatteverket, Flytta och arbeta 
47 Socialstyrelsen 2017, s. 14 
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uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd.48 För gruppen migrantarbetare är regler för 

uppehållsrätt högst relevant vilket beskrivs nedan.  

 

För att kunna bosätta sig i Sverige måste en EU-medborgare flytta till och ha för avsikt att bo 

i landet i minst ett år. För att kunna bli folkbokförd krävs det därmed en uppehållsrätt på 

minst ett år. Villkor för uppehållsrätt varierar beroende på om personen i fråga tillhör gruppen 

ekonomiskt aktiva eller icke ekonomiskt aktiva. Migrantarbetare tillhör per definition gruppen 

ekonomiskt aktiva.49 De har därför uppehållsrätt i minst ett år om de: är anställda, har eget 

företag eller ska erbjuda och utföra tjänster i Sverige.50 De som uppfyller dessa krav måste 

besöka skatteverket och ansöka om att bli folkbokförda. I ansökan måste de styrka sin 

uppehållsrätt genom att tillhandahålla Skatteverket handlingar som stryker deras identitet 

samt att de är anställda eller har egna företag. Att vara folkbokförd i Sverige innebär att 

Skatteverket registrerar: på vilken fastighet och adress man bor, var man är född och vilket 

medborgarskap man har. I samband med att bli folkbokförd får man också ett personnummer 

utfärdat. En permanent uppehållsrätt beviljas en EU-medborgare som uppehållit sig i Sverige 

i minst fem år utan avbrott och som kontinuerligt uppfyllt kraven för uppehållsrätt.51   

 

EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har rätt till hälso- och sjukvård52 och rätt till 

rättshjälp53/möjlighet till att skaffa sig en försäkring där rättskydd ingår54 i fall av en rättslig 

tvist. De som arbetar har även rätt till den s.k. socialförsäkringen där sjukpenning, 

arbetslöshet, pension, sjukvård och barnbidrag ingår.55 Utöver det är rätten till en frirörlighet 

och en likabehandling två grundläggande principer i EU-rätten som enligt regelverk för EU:s 

medlemskap har företräde framför medlemsstaternas nationella rätt.56  

Principen om den fria rörligheten innebär en rätt att likabehandlas i fråga om olika förmåner i 

det nya värdlandet. Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har uppehållsrätt i 

Sverige.57 

Detta innebär i praktiken att en EU-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige enligt 

likabehandlingsprincipen har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Med 

                                                 
48 Migrationsverket, Uppehållstillstånd/Uppehållsrätt 
49 Socialstyrelsen 2017, s. 15 
50 Skatteverket, Uppehållsrätt och Socialstyrelsen 2017, s. 15 
51 Migrationsverket, Permanent uppehållsrätt 
52 SFS 2017:30 
53 Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälp 
54 Rättshjälpsmyndigheten, Rättsskydd 
55 Skatteverket, Socialförsäkring 
56 Socialstyrelsen 2017, s. 11 
57 Socialstyrelsen 2017, s. 11 
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bistånd menas så väl ekonomiskt som annat bistånd som omfattas av bestämmelserna om 

kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SoL).58  

 

För att kunna få tillgång till politiska rättigheter i Sverige som t.ex. rösträtt måste personen i 

fråga få svenskt medborgarskap.59 För att medborgare i ett annat EU-land ska få svenskt 

medborgarskap måste hen ha permanent uppehållstillstånd/uppehållsrätt samt ha levt ett 

skötsamt liv i Sverige.60 

 

2.4. Rätten till en bostad en mänsklig rättighet  

Den vedertagna definitionen säger att mänskliga rättigheter (MR) är fri- och rättigheter som 

tillkommer varje människa i och med det faktum att man är just en människa. Det är staten 

som anses vara den primära aktören som ska tillgodose dessa rättigheter. Rätten till en bostad 

är en mänsklig rättighet som återfinns i en rad olika internationella dokument som kodifierar 

mänskliga rättigheter. Den finns beskriven i artikel 11 i konventionen om de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna (ICESCR) som stadgar ”(..)rätten för var och en till en 

tillfredställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och 

kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor.”61 

 

I artikel 25 i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter (UDHR) finns följande 

beskrivning: ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens 

hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 

tjänster samt rätt till trygghet i fall av arbetslöshet, sjukdom (…)”.62 Rätten till en bostad 

återfinns även i den reviderade versionen av den europeiska sociala stadgan som antogs på 

90-talet och som grundades i ICESCR. Rättigheten berörs av artikel 31 i den reviderade 

stadgan. Enligt denna artikel ska de till stadgan anslutna staterna främja tillgången till 

bostäder med rimlig standard, förebygga och minska hemlösheten i syfte att successivt 

undanröja den och göra bostäder ekonomisk tillgängliga för personer som saknar tillräckliga 

medel.63  

 

                                                 
58 Socialstyrelsen 2017, s. 12 
59 Valmyndigheten, Rösträtt 
60 Migrationsverket, Svenskt medborgarskap  
61 Mahmoudi 2011, s. 189 
62 Mahmoudi 2011, s. 162 
63 Törnqvist 2014, s. 13 
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Sociala, ekonomiska och kulturella rättigheters primära syfte är att skapa social trygghet som i 

sin tur utgör grund för ett värdigt liv. Rätten till en bostad är en del av rättigheter som ska 

säkerställa en grundnivå av välfärd för alla människor. Här beskrivs därmed såväl tillgång till 

en bostad, som kvalitén på bostaden som ska vara lämplig eller av rimlig standard. Så väl i 

Sverige som globalt handlar brister i rätten till en bostad främst om tillgång till eget boende, 

otrygghet i boendet, trångboddhet, dålig standard och sanitära brister. 64  

 

Mänskliga rättigheter ses som universella, odelbara och ömsesidigt beroende. Det är just 

rättigheters odelbarhet och ömsesidiga beroende som bäst återspeglar rättigheters interaktion 

med varandra. En rättighet påverkar en annan rättighet. Med detta kan man förstå att rätten till 

en bostad även påverkar andra rättigheter i och med det att den har ett stort inflytande på 

människors levnadsbetingelser, möjligheter att utvecklas och delta i samhället.65  

 

2.5. En lämplig bostad 

I en allmän kommentar till ICESCR förklarar FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter att lämplig bostad härleder från begreppet ”tillräcklig levnadsstandard”. 

Den är enligt kommittén av högsta vikt för åtnjutandet av alla ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ESK-rättigheter).66  

 

Vad som ska förstås genom formuleringen en lämplig bostad förklarar kommittén vidare i sju 

punkter. En bostad som anses vara lämplig besitter legalt bosättningsskydd. Den har tillgång 

till service, material, faciliteter och infrastruktur som är nödvändiga för ens välbefinnande, 

hälsa och säkerhet. Bostaden ska vara till ett lämplig pris och därmed inte utgöra ett hot för 

andra grundläggande behov och rättigheter. Med detta menas att bostadskostnader ska vara 

rimliga i relation till inkomstnivåer i landet. I ett rimligt pris räknas även subventioner för dem 

som inte har råd. Bostaden ska vidare vara beboelig, vilket ska förstås genom att den ska utgöra 

ett skydd mot dåligt väder och garantera fysisk säkerhet och hälsa. Den ska vara tillgänglig för 

de som ska använda den dvs. vara anpassad även för grupper som: äldre, barn, sjuka och 

personer med funktionshinder. Utöver det ska den vara belägen på en plats med tillgång till 

arbetstillfällen och samhällsservice såsom skolor, sjukvård och barnomsorg. Som den sista 

punkten nämns att bostaden ska vara kulturellt lämplig. Den ska, genom exempelvis policys 

                                                 
64 DO 2008, s. 15 
65 DO 2008, s. 15 
66 FN:s kommitté, Kommentar 4 
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och material som används för byggandet, säkerställa uttryck för kulturell identitet och 

mångfald. Det ska även säkerställas att en eventuell modernisering av bostaden inte förstör dess 

kulturella dimensioner.67 Vid bedömning om landet lever upp till dessa kriterier ska landets 

socioekonomiska, kulturella och klimatmässiga faktorer tas i beaktandet.68 

 

FENTSA (Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) 

är en federation av internationella NGO:s som arbetar mot hemlöshet i Europa. De beskriver 

tre domäner för vad som utgör en lämplig bostad:69  

• Fysisk domän – ändamålsenlig bostad eller utrymme som svarar mot den enskildes och hans 

eller hennes familjs behov. 

• Juridisk domän – besittningsskydd, dispositionsrätt eller äganderätt till bostaden. 

• Social domän – möjlighet att upprätthålla privatliv och sociala relationer. 

 

Även Boverket har beskrivningar på vad som ska finnas i en bostad. De skriver att: ”I en ny 

bostad ska det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, 

personhygien, daglig samvaro och förvaring”.70 Vidare skriver de att en bostad alltid ska vara 

lämplig för sitt ändamål och anpassad till olika grupper. I bostäder som är upp till 35kvm får 

ovanstående funktioner förutom personhygien överlappa eller delvis överlappa varandra. I 

större bostäder ska man emellertid kunna urskilja ett vardagsrum, kök och sovrum med separata 

rum som har fönster.71  

 

2.6. Icke-diskrimineringsprincipen och rätten till en bostad 

Diskriminering kan kort beskrivas som en negativ särbehandling där man tar avsteg från 

principen att lika fall ska behandlas lika. I den svenska lagstiftningen finns sju 

diskrimineringsgrunder som ska skydda människor från diskriminering i den offentliga sfären 

(ej i hemmet) och inom service. En av de grunderna är etnisk tillhörighet.72 Lagstiftningen 

utgör skydd för både direkt och indirekt diskriminering mot samtliga grunder inom olika 

samhällsområden. Ett av dessa områden är bostadsmarknad.73 Rätten till en bostad är en 

mänsklig rättighet och ska därmed omfatta alla utan undantag, vilket i praktiken innebär att 

                                                 
67 FN:s kommitté, Kommentar 4 
68 DO 2008, s. 16 
69 Socialstyrelsen 2013, Hemlöshet bland utrikesfödda, s. 13 
70Boverket, Bostadsutformning  
71Boverket, bostadsutformning   
72 DO, Diskrimineringsgrunder 
73 DO 2008, s. 7 
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alla, oavsett deras socioekonomiska ställning, ska ha lika möjligheter att få tillgång till en 

lämplig bostad.74 Icke-diskrimineringsprincipen är därmed en av de mest grundläggande 

principerna för att rätten till en bostad ska tillgodoses på lika premisser för alla.  

 

Diskrimineringsombudsmannen har fastslagit i en rapport från 2008 att ”personer med en 

annan etnisk tillhörighet än svensk inte har samma möjlighet att göra boendekarriär som 

personer med svensk bakgrund”.75 I samband med att olika former av diskriminering 

förekommer på den svenska bostadsmarknaden antog DO en strategi som utvecklades under 

åren 2002–2003 och som formulerades i begreppet ömsesidig kunskapsutveckling. Strategin 

hade för syftet att stärka etniska minoriteters ställning på bostadsmarknaden. Insatserna 

riktades främst till romer, muslimer och afrosvenskar med syfte att öka förutsättningarna för 

gruppernas egen makt och inflyttande över de egna livsvillkoren. Att utveckla egen kapacitet 

för rådgivning och ett aktivt antidiskrimineringsarbete är enligt DO en grundläggande 

förutsättning för positiva och långsiktiga förändringar avseende bekämpning av 

diskriminering på bostadsmarknaden.76   

                                                 
74 DO 2008, s 16 
75 DO 2008, s. 5 
76 DO 2008, s 7 - 8  
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3. Polska migrantsarbetares bostadssituation 

I detta kapitel redovisas resultatet från den enkätundersökning som ligger till grund för 

analysen av polska migrantarbetares bostadssituation i Sverige. 

 

3.1. Enkätundersökning - respondenter 

Enkäten besvarades av sammanlagt 427 personer som identifierar sig själva som 

migrantarbetare och kommer från Polen. Syftet med frågorna som handlade om 

respondenternas kön, ålder, bostadsområdet och längden av deras vistelse i Sverige var att 

undersöka om enkäten uppnått en variation bland personer som besvarade den.  

 

När det gäller frågor beträffande ålder samt var och hur länge personen bott i Sverige, kan det 

konstateras att syftet har uppnåtts. Resultatet visar en tydlig variation bland respondenterna.   

 

 

 

Det är värt att lyfta fram att den stora majoriteten av dessa människor befinner sig i de mest 

förvärvsaktiva åldrarna, 25–64 år. De flesta är dessutom bosatta i storstadsregioner varav 

majoriteten i Storstockholm. Att Storstockholm utgör den dominerande bosättningsregionen 

bland respondenterna kan dels bero på urvalet och dels på att människor överlag vill bosätta 

sig där. Det förefaller sig vara naturligt att de flesta flyttar till huvudstadsregionen där 

generellt de flesta arbetstillfällena finns.  
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Enligt SCB har det mellan åren 1973 – 2007 funnits betydligt fler polska kvinnor än män i 

Sverige. Detta mönster ändrades först mellan 2008 och 2010 då antal män och kvinnor som 

invandrat till Sverige från Polen jämnades ut för att sedan öka när det gäller antal män. 

Mellan år 2010 och 2016 var det fler män än kvinnor när det gäller antal polska medborgare i 

Sverige. Tabellen avser dock inte personer som tidigare var polska medborgare men i dagens 

läge har svenskt medborgarskap eller personer med dubbelt medborgarskap, varav ett är 

svenskt. Med tanke på det tidigare invandringsmönster kan det i Sverige bo fler kvinnor än 

män som är födda i Polen eftersom de personerna som redan fått svenskt medborgarskap 

räknas inte längre in i SCB:s statistik.77 

 

                                                 
77SCB, Utländska medborgare efter ålder och kön 
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Den största diskrepansen bland respondenterna 

kan noteras i frågan om kön. Även här kan det 

finnas olika förklaringar till denna fördelning. 

Dels kan den bero på själva urvalet men även 

på invandringsmönster från Polen.  
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3.2. Boendeformer 

I fråga tre fick respondenterna kryssa det svar som bäst beskriver deras nuvarande 

boendeform. Resultatet presenteras i diagrammet nedan. Under det sista alternativet annat 

kunde respondenterna själv beskriva hur de bor. Det var fem personer som valde att använda 

detta alternativ varav: en bor på ett hotell, två bor med sin sambo, en bor tillsammans med sin 

man och en har skrivit att hen hyr båda lägenheterna i första hand.  
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3.3. Folkbokföringsadress 

Frågorna fyra och fem gällde respondenternas folkbokföringsadress. Fråga fyra betraktar 

huruvida respondenternas folkbokföringsadress är samma som den adressen där de bor i 

verkligheten. Om detta inte var fallet blev respondenten ombedd att kryssa om hen behöver 

betala en extra avgift för att kunna folkbokföra sig på en annan adress. Resultatet presenteras 

nedan.   

  

Det anmärkningsvärda är dessutom att inom de 6% som svarade ja på fråga nummer fem har 

tre personer angivits att de bor på samma adress där de är folkbokförda och att de behöver 

betala en extra avgift för att kunna folkbokföra sig på den adressen. En person som hyr en 

bostad från en annan privatperson kan bli nekad att folkbokföra sig i den bostaden, vilkat 

framgick från svar på den öppna frågan avseende människors erfaranheter av att söka en 

bostad i Sverige. De tre personerna som väljer ja som svar på såväl fråga fyra som fråga fem 

kan därmed ha hamnat i en situation där de utöver en hyra behöver att betala en ytterligare 

avgift för att kunna folkbokföra sig på den adressen där de bor.  
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3.4. Diskriminering 

 

3.5. Erfarenheter  

 
 

 

23% av respondenterna har angett att de har positiva erfarenheter när det gäller sökandet efter 

en bostad i Sverige. De flesta svar är kortfattade uttryck som tyder på positiva upplevelser 

som t.ex. ”bra” eller ”utan problem”. Vissa personer uttrycker glädje över ett 

förstahandskontrakt med ett kommunalt bostadsbolag. En man skriver t.ex. att ”bostadsbolag 

är en toppengrej, särskilt på Gotland”.78 Andra försöker kortfattat beskriva sina erfarenheter. 

En kvinna skriver: ”Som tur var har jag aldrig haft problem med bostad i Sverige. Innan inköp 

av egen bostad hyrde jag först ett rum (under cirka ett år), därefter en hel lägenhet (under 

cirka två år) av en och samma person från början och till ett relativt bra pris”.79 En man 

skriver: ”Jag har bott på fyra olika platser (Södermalm, Vasastan, Kungsholmen). Jag har 

                                                 
78 Enkät 284 
79 Enkät 3 
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aldrig bott utanför centrum. Det är väldigt enkelt att hitta en bostad om man har bra 

kontakter.”80 

 

26% av respondenterna har angivit svar som varken kunde tolkas som positiva eller negativa 

erfarenheter. I den gruppen skriver vissa att de saknar erfarenheten av att söka en bostad.  

Andra personer nämner olika kanaler som användes för att hitta den. Det kan handla om olika 

webbsidor, annonser, vänner, bekanta, genom kontakter och att ställa sig i en bostadskö. 

Andra påpekar att man måste vara väldigt engagerad i sökandet, söka aktivt och agera snabbt. 

Man bör inte ljuga, ska vänta och ha tålamod. Språkkunskaper är viktiga. Vissa personer 

skriver att de har flyttat in hos familj eller bekanta och en man anger att det var arbetsgivare 

som hittade bostaden åt honom. Det finns även personer som rekommenderar att köpa istället 

för att hyra och som säger att ”om du har pengar så finns det absolut inga problem med att 

hitta en bostad”.81 I denna kategori fanns det även en del svar där det endast kan förmodas vad 

personen menar. Dessa svar innehåller enstaka ord som: depositioner, pris, läget, trafikmedel, 

parkering och grannar. Det finns även en del svar som inte kunde tolkas alls eller där det inte 

fanns något svar angivet. 

 

Majoriteten av respondenterna (51%) angav svar som kunde tolkas som negativa erfarenheter. 

Det är just dessa svar som är mest komplexa. Själva sökningsprocessen kan sammanfattas 

som väldigt krävande och stressfylld. ”Det tog en lång tid att hitta något. Hundratals mail 

skickades utan att få något svar. Det var en väldigt stressfylld tid.”82 Många personer skriver 

rent generellt att det är svårt, eller väldigt svårt, att deras erfarenheter är dåliga eller att det är 

en tragedi att hitta en bostad i Sverige. De flesta anger svar som kan förknippas med 

ekonomiska svårigheter. Ett av svaren speglar på ett särskilt bra sätt de andra när det gäller 

ekonomiska problem:  

”Det är väldigt svårt att hyra en bostad i första hand. Avgifter för att hyra en lägenhet är väldigt 

höga. Det är betydligt lättare att hyra ett rum även om avgifterna för det också är höga. Ofta 

behöver man betala mångfaldiga depositioner som man inte har råd med. När det gäller inköp av 

en lägenhet så är priserna väldigt höga, likt den egna insatsen som är nödvändig för att få ett 

lån.”83 

                                                 
80 Enkät 28 
81 Enkät 65 
82 Enkät 271 
83 Enkät 1 
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Andra personer påpekar att priserna är oproportionerliga till såväl bostadens storlek (små 

bostäder är väldigt dyra) som bostadens standard/skick.  

”Situationen är väldigt svår. Lägenheter är oproportionerligt dyra till dess standard. De som äger 

de bostäderna utnyttjar sin position för att höja priserna och hitta på orsaker för att inte betala 

tillbaka depositioner.”84 

 

Vissa anser att andrahandskontrakt också är väldigt dyra. Inkomstkraven är allt högre och det 

är tydligt att det råder en situation på bostadsmarknaden där efterfrågan är större än utbudet. I 

denna situation känns det omöjligt för vissa att hitta något till ett bra pris, i ett bra läge (nära 

till staden), med bra trafikförbindelser och i ett område som uppfattas som ”säkert”. Att 

hyra/köpa en bostad ensam kan också innebära svårigheter. “(…) Det är svårt att ensamt hyra 

något eget. Två personer som jobbar har större chanser. Det samma gäller att köpa. Rum är 

mer tillgängliga.”85 

 

Flera respondenter är skrivna hos kommunala bostadsbolag men skriver att väntetiderna kan 

handla om flera år. Andra säger att det är lättare att hyra en bostad hos ett privat bostadsbolag 

samtidigt som någon annan anmärker att det råder större frivillighet hos privata bolag. 

”Väntetider till kommunala bostadsbolag är väldigt långa. Hyror för ett rum i andra hand är 

väldigt höga. Ofta handlar det om tre fjärdedelar av hela hyran. Det råder frivillighet hos privata 

bostadsbolag (de kan höja hyran tre gånger om året).”86 

 

Vissa respondenter nämner olika nackdelar med att flytta in i en bostad som inte är ”ens 

egen”. Det kan t.ex. medföra att man inte får skriva sig på adressen, att uthyrningsperioder är 

väldigt korta eller att man saknar ett hyreskontrakt. Att hyra en bostad utan något avtal eller 

med korta och osäkra kontrakt leder inte bara till att man måste flytta ofta, utan även till en 

ständig stress och rädsla för avhysning. I undersökningen förekommer även personer som bor 

på platser som inte är avsedda för bostäder.  

”I fem år har jag hyrt olika rum utan några avtal alls. Därefter under två år hyrde jag ett hus från 

en polsk man utan något avtal. För tillfället bor jag i min brors företag.”87 

 

”Det var ganska svårt för oss att hitta en bostad. Vi bodde olika. Först i en stuga som ägdes av 

min chef, sedan hos min farbror och faster och även hos en person med arabiskt ursprung som 

                                                 
84 Enkät 88 
85 Enkät 23 
86 Enkät 126 
87 Enkät 334 
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hyrde rum ovanpå kemtvätten och därefter i en etta i väldigt dåligt skick som var väldigt dyr. 

Efter fyra år har vi äntligen en egen lägenhet.”88 

 

Situationer där man bor tillsammans med andra människor som inte tillhör den närmsta 

familjen utgör också ett problem. Vissa skriver att denna situation leder till att man inte kan 

känna sig fri där man bor, att man saknar en komfortzon samt att man måste anpassa sig efter 

andras rutiner vilket i sin tur handlar om många påbud och förbud.  

“(…) Människor försöker att ta kontroll över dig och begränsa dig genom att t.ex. säga vilken tid 

du måste vara hemma som senast. De försöker lägga sig i ditt privata liv. (…)”89 

 

Utöver det att människor rent generellt känner sig ekonomiskt utnyttjade så varnas det även 

för olika typer av bedragare. Det kan handla om allt från oseriösa hyresvärdar som inte vill 

betala tillbaka depositioner till att få hyra bostäder som inte existerar eller i verkligheten 

tillhör någon annan. ”Jag blev lurad av polacker som själva hyrde av någon. Ägaren till 

bostaden visade sig vara någon annan.”90 “(…) Du måste ha allting på papper annars kan du 

falla offer för bedragare.”91 Även fusk och korruption hos kommunala bostadsbolag nämns 

bland de negativa erfarenheterna. 

 

Inom ramen för de negativa erfarenheterna nämns också fördomar och diskriminering som 

orsaker till att man inte får hyra en lägenhet. Frågor om bostäder som skickas på engelska 

besvaras inte enligt en av respondenterna. En särskilt utsatt grupp bland de polska 

migrantarbetarna utgörs av småbarnsföräldrar. Utöver problem som kan grundas i deras 

ekonomi eller etniska bakgrund anger drygt tio respondenter att barn utgör ett oöverbryggbart 

hinder för vissa hyresvärdar. Att ha barn blir här en direkt orsak till varför personer blir 

nekade att hyra bostäder. Liknande situation gäller även för personer med husdjur.  

”Det är väldigt svårt att hitta en lägenhet. Om det finns något så är det utan barn eller husdjur 

och med en hyra från rymden. Jag har stått i en kommunal bostadskö i fem år och ser inte 

slutet.”92 

 

  

                                                 
88 Enkät 2 
89 Enkät 145 
90 Enkät 25 
91 Enkät 42 
92 Enkät 163 
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3.6. Bostadsutbud - hyresbostäder 

För att ge en bild av vilka bostäder som polska migrantarbetare kan hyra genomfördes en 

analys av utbudet av bostäder för uthyrning på poloniainfo.se. Webbsidan är driven på polska 

och är därför en särskilt viktig plats för personer med inga eller bristande kunskaper i svenska 

samt för de som inte känner till hur bostadsmarknaden i Sverige fungerar. I analysen framgår 

att uthyrning av enskilda rum är vanligast. Uthyrning av plats i ett rum eller ett rum som 

uthyres för två personer är också ett vanligt alternativ vilket tyder på trångboddhet bland den 

undersökta gruppen.  

 

 

 

En del av bostadsannonserna som analyserades innehöll information om det pris som man 

förväntas betala för boendet. Av dessa framkom det t.ex. att hyra ett rum för en person kostar 

från 3000kr till 6500kr per månad. Ett rum för två personer kostar mellan 6000kr och 7500kr 

per månad. Många av dessa annonser innehöll även information om depositioner motsvarande 

en månadshyra som ska betalas i samband med att man flyttar in.   
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4. Analys av polska migrantarbetares bostadssituation  

I Sveriges övergång till ett mer inkluderande samhälle påpekades det “(…) att arbetarrörelsen 

inte var ”en enda homogen massa” utan att det även där fanns ”skiftande individualiteter”93. 

Likt arbetarklassen utgör inte heller de polska migrantarbetarna någon homogen grupp. 

Gruppen består av människor med olika bakgrund, utbildningsgrad, språkkunskaper samt 

ekonomisk- och familjesituation. Med grund i detta är analysen endast av en allmän karaktär 

och har för syfte att på ett generellt sätt belysa gruppens bostadssituation.  

 

4.1. Ett villkorat tillstånd och rätten till en bostad 

I Kavehs text syftar det villkorade tillståndet “(…) på arbetarklassens villkorade delaktighet i 

samhällsangelägenheterna”.94 För att kunna delta i ett samhälle dvs. ha juridiska rättigheter 

och därefter göra anspråk på politiska rättigheter var förutsättningen att man blir inkluderad 

som en del av befolkningen. I början av 1900-talet kunde så väl arbetarklassen som andra 

fattiga i Sverige bli uteslutna inte endast från det politiska livet utan även från det nakna livet. 

Det var just därför själva inkluderingen var en huvudförutsättning till arbetarklassens 

juridiska rättigheter och först därefter även en förutsättning för medborgarskap.95  

 

I den här studien symboliserar det villkorade tillståndet migrantarabetarens villkorade 

inkludering i det svenska samhället. Inkluderingen ska i detta sammanhang förstås som 

erkännandet av ens juridiska status som invånare i Sverige och därmed erkännandet av 

personens juridiska rättigheter i landet. I Kavehs text berodde arbetarens inkludering på 

suveränens omdöme och villkor som ställdes av honom.96 De polska migrantarbetarnas 

inkludering beror i sin tur på uppfyllandet av villkor som ställs av den svenska staten. 

Inkluderingen handlar här om uppehållsrätt dvs. en situation där rättigheter såsom rätten till 

en bostad eller rätt till arbete utgör grundläggande villkor för erkännandet av ens juridiska 

status som invånare i Sverige. I ett senare skede symboliserar det villkorade tillståndet graden 

av anpassning till det svenska samhället som bedöms av Migrationsverket och utgör grunden 

för beviljandet av medborgarskap och därmed erkännandet av ens politiska rättigheter i 

landet. Uppehållsrätt, i motsatsen till medborgarskap, är något som en utländsk medborgare 

kan förlora om hen inte uppfyller särskilda villkor. 

                                                 
93 Kaveh 2006, s. 170 - 171 
94 Kaveh 2006, s. 203 
95 Kaveh 2006, s. 202 - 203 
96 Kavhe 2006, s. 202 
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En polsk migrantarbetare får officiellt genom att bli folkbokförd juridisk status som invånare i 

Sverige. Därmed kommer även en rad ekonomiska och sociala rättigheter såsom tillgång till 

hälso- och sjukvård, socialförsäkring, rättshjälp och rättskydd. Utöver det har hen rätt till 

bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Det som dock inte tilldelas i samband 

med att bli folkbokförd är politiska rättigheter som t.ex. rösträtt. Såväl i början av 1900-talet 

som idag medför endast beviljandet av svenskt medborgarskap fullständig inkludering i 

befolkningen.97 Det är endast då en person verkligen får möjlighet att påverka politiska beslut 

som har direkt inflyttande på hens liv.  

 

Det finns tre villkor som ligger till grund för migrantarbetares uppehållsrätt och som samtidigt 

utgör grund för folkbokföring. Personen i fråga måste styrka sin identitet, anställning eller att 

hen är egen företagare, samt ange vilken fastighet och adress hen bor på. Man kan tycka att 

detta egentligen inte är något konstigt då tanken är att alla ska bidra till det samhälle de lever 

i. Likt arbetarklassen i början av 1900-talet ska migrantarbetare foga sig i det som anses vara 

”samhällets bästa”.98 Frågan som emellertid bör ställas är hur dessa villkor uppfylls när det 

villkorade tillståndet utgörs av kravet på en bostad som kombineras med en situation där 

bostadsunderskott råder i landets 255 kommuner? På vilka sätt påverkar det migrantarbetarnas 

bostadssituation? Har de en verklig möjlighet att uppnå en tillräcklig levnadsstandard med 

tanken på dessa förutsättningar? 

 

4.2. Polska migrantarbetares bostadssituation 

När man pratar om ens bostadssituation beskrivs i själva verket summan av olika 

sammanflätande aspekter kring hur en person bor. Dels handlar det om själva boendeformen, 

dels om bostadens standard, levnadsförhållanden och hur allt detta påverkar ens liv i övrigt. 

Bostadssituation är ett omfattande begrepp som inkluderar olika aspekter som har stort 

inflytande på människors liv och kan därmed knytas till olika typer av sociala 

missförhållanden. Redan vid Sveriges övergång till ett mer inkluderande samhälle lade man 

märke till att sociala missförhållanden inte endast beror på individens bildning och 

personlighet utan även på saker som dåliga arbetsförhållanden eller dåliga bostäder.99 
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Folkbokföringskrav i kombination med underskottet på bostadsmarknaden kan därmed ha 

allvarliga konsekvenser för migrantarbetares bostadssituation och deras liv i övrigt.  

 

När det gäller polska migrantarbetare som deltog i undersökningen kan konstateras att den 

stora majoriteten av respondenterna (81%) antingen äger en egen bostad eller har någon form 

av kontrakt på en hyresrätt. 26% av samtliga respondenter hade dessutom positiva 

erfarenheter när de sökte efter en bostad i Sverige. Däremot lever minst 18% av alla som 

besvarade enkäten i hemlöshet enligt Socialstyrelsens definition om eget ordnat kortsiktigt 

boende. Anledningen till att ordet minst används är att det finns en risk att personer med 

väldigt korta och osäkra inneboende- eller hyreskontrakt ryms inom gruppen som antingen 

äger en egen bostad eller har någon form av kontrakt på en hyresrätt. Orsaken till detta är att 

användningen av begreppet förstahandskontrakt i uppsatsen skiljer sig från hur den vanligt 

förstås, ett kontrakt mellan ett bostadsbolag och en hyresgäst, och omfattar även 

hyreskontrakt med privatpersoner som hyr bostadsrätter som de äger. Hemlöshet är ett 

allvarligt problem som olika myndigheter och frivilliga organisationer ständigt försöker 

bekämpa. Utifrån de angivna svaren kan det konstateras att den främsta orsaken till varför de 

polska migrantarbetarna hamnar i hemlöshet utgörs av underskott på kommunala hyresrätter. 

Det som dock bör nämnas är att det med största sannolikhet även inom den undersökta 

gruppen finns andra orsaker till varför vissa människor hamnar eller riskerar att hamna i 

hemlöshet. Dessa kan vara t.ex. arbetslöshet, olika typer av missbruk eller olika typer av 

beroenden som exempelvis det att man röker100.  

 

Ett annat omfattande problem är att 16% av respondenterna har en annan 

folkbokföringsadress än den de bor på och att 6% behöver betala en ytterligare avgift för att 

kunna folkbokföra sig på en annan adress. Detta anses vara problematiskt inte endast med 

tanke på de extra kostnader som det medför för den berörda gruppen utan också för att varken 

myndigheter eller arbetsgivare då har någon kännedom var personen i verkligheten bor. I det 

här fallet går man miste om en del av det grundläggande syftet med folkbokföring dvs. att 

organisera samhället.  

 

Det villkorade tillståndet i kombination med bostadsunderskott banar inte endast väg för 

handel med folkbokföringsadresser. Desperationen som uppstår i samband med att behöva 
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hitta en bostad där man kan bo och en adress där man kan folkbokföra sig öppnar även för 

olika typer av bedrägerier som respondenterna varnar för. Det handlar om pengar som många 

av dessa människor inte har, då många av dem är låginkomsttagare. Utöver det finns det en 

risk att de höga hyror som de pressas att betala inom den privata sektorn kan tvinga 

migrantarbetare att leva i såväl trångboddhet som i fattigdom. Fattigdomen kan i sin tur leda 

till att andra grundläggande behov såsom mat, kläder och vila, då man kanske behöver arbeta 

extra, åsidosätts. Det som man bör ha i åtanke är att fattigdom inom den berörda gruppen kan 

ha andra orsaker och därmed inte endast förklaras som en ren ekonomisk företeelse som kan 

bekämpas med endast ekonomiska reformer eller subventioner.101  

 

Det är även viktigt att nämna att personer som hyr bostäder från andra privatpersoner inte 

omfattas av samma skydd som personer som har förstahandskontrakt med kommunala 

bostadsbolag. Sannolikheten för uppsägning, förutsatt att man sköter sina betalningar, eller 

stora prishöjningar är mindre hos de senare. I praktiken innebär det att personer som hyr 

bostäder från andra privatpersoner i större utsträckning riskerar att bli hemlösa. I det här fallet 

kan det t.o.m. handlar om att dessa människor riskerar att hamna i akut hemlöshet om de blir 

avhysta från dag till dag.  

 

4.3. Diskriminering på bostadsmarknaden 

I början av 1900-talet skapades genom kategorisering olika identiteter för olika 

befolkningsgrupper. Kategoriseringen fyllde olika funktioner. Dels var den en 

uteslutningsmekanism och ett sätt att skapa hierarki mellan människor med skilda egenskaper, 

dels handlade det om att skapa dikotomin ”vi och dem” där olika grupper ställdes mot 

varandra. Benämningarna arbetarna eller kroppsarbetarna, som först därefter började kallas 

för arbetarklassen, tydde på människor som saknade individualitet och implicit beskrevs som 

människor med bristfälliga moraliska, intellektuella eller fysiska egenskaper. Kroppsarbetaren 

var utöver det ett begrepp som klumpade ihop människor trots att det enda som de hade 

gemensamt var det fysiska arbetet de utförde.102 Allt detta ledde till att det skapades 

förutfattade meningar om vilka som tillhörde den nämnda samhällsgruppen och resulterade i 

att de berövades vissa rättigheter.  
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Även i dagens Sverige används olika begrepp för att beskriva olika samhällsgrupper. Dess 

primära syfte är dock att organisera samhället. På ett indirekt sätt kan de också ses som ett sätt 

att kategorisera människor. Polska migrantarbetare är exempelvis ett begrepp laddat med två 

kategoriseringar. Dels handlar det om personens nationalitet och dels om syftet med vistelsen 

i Sverige. Kategoriseringarna tillämpas på hela grupper och bär med sig att det även idag med 

hjälp av t.ex. medierapportering om olika händelser skapas förutfattade meningar om vem en 

polsk medborgare är såväl som vem en migrantarbetare är. Detta kan leda till olika typer av 

fördomar som i ett senare skede kan omvandlas till diskriminering dvs. en negativ 

särbehandling där lika fall inte behandlas lika. Diskriminering är ett allvarligt problem inte 

endast med tanken på att den kan tvinga människor in i hemlöshet, utan även med tanken att 

den bidrar till ökad segregering i samhället. 

 

Diskriminering på bostadsmarknaden som grundas i personens etniska bakgrund är ett utbrett 

problem bland migrantarbetare från Polen. Hela 18% deklarerade att de har erfarenheter från  

att någon inte ville hyra en bostad till dem pga. deras etniska bakgrund. Utifrån svaren kan 

konstateras att diskrimineringen är mest förekommande på den privata bostadsmarknaden. En 

kvinna skriver: ”Jag har inga problem med att hitta en bostad. I kommunen är de medvetna att 

om de behandlar mig olika så riskerar de att bli stämda för diskriminering”.103 Detta är ett 

väldigt tydligt exempel på att arbetet med att höja medvetenheten när det gäller den berörda 

gruppens rättigheter är en viktig del i antidiskrimineringsarbetet. Detta löser dock inte 

problemet på den privata bostadsmarknaden där diskriminering kan vara en av möjliga 

orsaker till bl.a. segregering i samhället och måste därför kombineras med att bekämpa 

fördomar om olika folkgrupper. Detta gäller såväl den svenska befolkningen som andra 

minoritetsgrupper som bor i Sverige då integration är en process som grundas i ömsesidighet.  

 

En annan typ av diskriminering på bostadsmarknaden som skulle kunna klassas som indirekt 

åldersdiskriminering utgör diskriminering av barnfamiljer. Det framkommer att barn utgör ett 

problem för potentiella hyresvärdar och därmed blir deras föräldrar nekade bostäder i en 

större utsträckning än andra. Barnen berövas därmed rätten till en bostad och också riskerar 

att hamna i hemlöshet. 
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4.4. Rättigheters ömsesidiga beroende och tillräcklig levnadsstandard 

I Kavehs text står det: 

“Även Meyerson konstaterade att alla försök att främja ” folks medborgaranda” genom 

folkbildning m.m. var lönlösa så länge dessa människor saknade möjligheter i ”yttre avseende” 

att leva ett ”människoliv”. Människorna förändras eller förädlas inte enbart genom bildningen, 

menade hon, utan vägen dit går via bostäder, hygien, försäkringar etc. Det är sådana sociala 

missförhållanden (t.ex. trånga och smutsiga bostäder), hävdade Fogelqvist i samma anda, ”som 

på allvar gör proläteren till en proletär”.”104 

I detta citat framgår det väldigt tydligt att sociala missförhållanden börjar tillskrivas den miljö 

som människan lever i och inte de individuella förmågor som en person har. Det kan härmed 

noteras en tydlig ansvarsförflyttning från det individuella till det strukturella. Även när det 

gäller polska migrantarbetare bostadssituation i Sverige kan man konstatera att många sociala 

missförhållanden har sitt ursprung i förhållanden som de lever i och inte deras individuella 

förmågor. Begreppet ”människoliv” kan i den här diskussionen ersättas med en tillräcklig 

levnadsstandard. 

 

Vad en tillräcklig levnadsstandard exakt betyder är en tolkningsfråga. Det som emellertid är 

givet är att den knyter an ens och ens familjs välbefinnande och består av de mest 

grundläggande mänskliga behov som en lämplig bostad, mat, kläder, hälsovård och social 

trygghet. En lämplig bostad utgör kärnan för att uppnå en tillräcklig levnadsstandard då den är 

en förutsättning för uppfyllandet av andra ESK-rättigheter. Även den kan definieras på olika 

sätt och till en stor del beror på vilket land man bor i. Generellt kan man säga att kraven för en 

lämplig bostad kombinerar det fysiska, det juridiska och det sociala. De kombinerar bostadens 

standard, storlek, besittningsrätt, tillgänglighet till olika typer av samhällsservice och dess 

skyddsfunktion med en plats där man kan både vila och leva ett socialt liv.  

 

Baserat endast på den undersökta gruppens bostadsformer kan det konstateras att minst 

18,27% av respondenterna, vilket utgör 78 personer, inte lever i en bostad som kan klassas 

som lämplig enligt de tidigare nämnda kriterierna. En av de viktigaste aspekterna är att de 

saknar något alls kontrakt på bostaden som de hyr, vilket direkt berör den juridiska sfären av 

en lämplig bostad där bland annat dispositions- och äganderätt ingår. Inom dessa 18% finns 

det även personer som bor på platser som inte kan klassas som bostäder som t.ex. ett hotell 

eller en arbetsplats. Förutom det kan det även finnas personer som bor i bostäder där de inte 
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tillåts att ha ett privat/socialt liv, vilket i sin tur påverkar den sociala domänen av en lämplig 

bostad. Utöver det utgör deras bostadssituation grund för olika missförhållanden som t.ex. 

hemlöshet och trångboddhet. Även fattigdom pga. ens bostadssituation kan förekomma. Allt 

detta medför att dessa människor lever under sådana förhållanden som i Sverige inte uppnår 

kravet på en tillräcklig levnadsstandard.   

 

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet. Rättigheters ömsesidiga beroende orsakar att 

den är intimt kopplad till åtnjutandet av andra rättigheter. Respondenternas svar visar en 

tydlig korrelation mellan åtnjutandet av rätten till en bostad och rätten att inte bli 

diskriminerad. Utöver det finns det en explicit koppling mellan rätten till en bostad och rätten 

till hälsa och välbefinnandet. Med rätten till hälsa menas i detta sammanhang främst rätten till 

den psykiska hälsan. Personer som befinner sig i en svår bostadssituation lever i en ständig 

känsla av rädsla för avhysning och stress. Långvarig stress kan leda till att den fysiska hälsan 

påverkas vilket kan resultera i nedsatt arbetsförmåga eller sjukskrivning. Detta är i sin tur ett 

exempel på hur rätten till arbete påverkas av rätten till en bostad. Om rätten till arbetet hotas 

av hälsoproblem hotas andra grundläggande behov som mat och kläder. Även risken att 

hamna i det som av Socialstyrelsen kallas för akut hemlöshet ökar markant.  

 

Utifrån respondenternas svar bör även barnperspektivet och rättigheter som de är skrivna i 

FN:s barnkonvention beaktas i detta sammanhang.105 Barn utgör en särskild utsatt grupp i och 

med det faktum att de inte kan påverka sin bostadssituation samtidigt som deras 

bostadssituation påverkar deras liv och rättigheter. Drygt tio föräldrar angav att barn utgör 

problem för hyresvärdar på den privata bostadsmarknaden just pga. att de är barn vilket leder 

till att småbarnsföräldrar blir nekade bostäder. Det resulterar även i att barn risker att bli 

hemlösa. Barnen som förstår vad som händer runt omkring dem påverkas av hur föräldrarna 

mår. Om föräldrarna upplever stress och rädsla kan det påverka barnens rätt till psykisk hälsa 

och välbefinnande. Om förädlarna måste flytta ofta, speciellt mellan olika kommuner, 

kommer barnen att behöva byta skola och ständigt anpassa sig efter nya förhållanden. Detta är 

en stressfylld situation i sig och kan ha direkt inflytandet på deras rätt till utbildning och 

utveckling.  
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4.5. Statens roll 

Kaveh skriver i sin text att användning av beteckningen ”arbetarklass” inte endast medförde 

erkännandet av en klass med en specifik identitet utan även var ett indirekt erkännande av 

deras sociala och politiska krav.106 De polska migrantarbetarna saknar politiska rättigheter i 

Sverige och kan därmed inte påverka de beslut som har direkt inflytande på deras liv. Det 

väsentliga här är emellertid att de utgör en av den svenska staten erkänd samhällsgrupp och 

därmed bör deras sociala och politiska krav beaktas. Detta gör staten till central här. Med 

hänvisning till Kavehs text kan man säga att det i praktiken medför att frågan inte längre 

handlar om staten ska blanda sig i de olika avseenden som berör migrantarbetarnas 

bostadssituation utan hur detta ingripandet ska ske.107 

 

I situationen där bostadsunderskott råder i många kommuner är visserligen bostadsbyggandet 

anpassad efter befolkningsprognoser en grundläggande insats. Det räcker dock inte att 

kommuner bygger utan att de bygger på så sätt att lägenheterna är tillgängliga för olika typer 

av människor, såväl ensamstående som för barnfamiljer. Staten har dessutom det högsta 

ansvaret för att se till att alla åtnjuter rätten till en bostad på lika villkor. Här flyttas fokus till 

DO som är statens viktigaste aktör när det gäller att samla information i frågan om 

diskriminering samt själva antidiskrimineringsarbetet. 

 

Staten har även ett ansvar när det gäller integrationsprocesser som även dessa är ett sätt att 

bekämpa både diskriminering och segregering i samhället. När det gäller själva 

bostadsbyggandet så är områden som består av blandning av både hyres- och bostadsrätter, 

där människor med olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder möts, en viktig del i ett 

sådant arbete. Denna åtgärd bör särskilt beaktas när nya områden byggs. 

 

Det får dock inte glömmas att det är individen som bär det yttersta ansvaret för sitt liv även 

inom den svenska kontexten som utgör en blandning av en välfärdsstat och ett väldigt 

individualiserat samhälle. Enligt art. 2.1. i ICESCR är statens ansvar att främst på de 

ekonomiska och tekniska områdena utnyttja sina tillgängliga resurser till fullo för att skapa 

sådana förutsättningar som hjälper att människors mänskliga rättigheter tryggas i det 

samhället de lever.108 Statens roll ska därmed förstås som en aktör som ska lägga alla 
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tillgängliga resurser på att bekämpa olika sociala missförhållanden som kan förknippas med 

rätten till en bostad och skapa sådana förutsättningar att alla människor ska ha lika 

möjligheter att åtnjuta den rättigheten. 

 

4.6. En kritisk hållning 

Vissa läsare kan ställa sig frågan varför polska migrantarbetare utsätter sig för en sådan 

bostadssituation om flytten tillbaka hemlandet inte utgör något fysiskt hinder för dem. Här 

kan det uppenbarligen finnas olika svar. Den enda gemensamma nämnaren mellan dem är 

arbete som de har eller kommer att ha i Sverige. Annars handlar det om olika aspekter, som 

exempelvis förbättrade arbets- och/eller lönevillkor samt större möjligheter till utveckling 

inom vissa arbetsområden. Pengar som personerna tjänar kan utgöra grund för både dem och 

deras i hemlandet kvarboende familjers försörjning. Vissa av dem väljer att gå den vägen för 

att lämna förtryckande samhällsstrukturer bakom sig och ser detta som den enda utvägen för 

att kunna leva ett fritt liv på egna premisser. I och med det att gruppen inte utgör någon 

homogen grupp kan det även finnas andra anledningar som är viktiga nog för att de väljer att 

stanna framför att återvända till hemlandet. 

 

5. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att visa hur bostadssituationen ser ut för polska migrantarbetare i 

Sverige samt visa komplexiteten som knyts an rätten till en bostad och hur den påverkar de 

polska migrantarbetarnas levnadsstandard i Sverige. Den teoretiska utgångspunkten utgör i 

uppsatsen det villkorade tillståndet som symboliserar de villkoren som ställs för gruppens 

inkludering och därefter anpassning i ett samhälle.  

 

Den genomförda undersökningen visar att det finns omfattande sociala missförhållanden som 

knyts an de polska migrantarbetarnas bostadssituation. Det handlar om problem som 

hemlöshet bland både vuxna och barn samt trångboddhet. Med hemlöshet menas framför allt 

den formen som omfattas av Socialstyrelsen definition om personer med eget ordnat 

kortsiktigt boende men även akut hemlöshet i vissa fall. Vissa personer hotas även av 

fattigdom. Många av dessa problem har en strukturell karaktär. Detta kunde visas genom att 

lyfta fram liknande situationer som relateras både till arbetarklassens situation i början av 

1900-talet och polska migrantarbetare idag. Ändamålsenliga insatser kan därför visa sig vara 
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otillräckliga för att bekämpa samhälleliga problem av en strukturell karaktär. Arbetet behöver 

beakta den komplexitet som gömmer sig bakom olika strukturer och ske på flera nivåer 

samtidigt. Att bygga bostäder är därmed en grundläggande men inte en tillräcklig åtgärd för 

att förbättra gruppens bostadssituation.  

 

För att arbetet ska vara effektivt behöver rättigheters ömsesidiga beroende beaktas och hur 

avsaknad av vissa grundläggande rättigheter påverkar andra rättigheter och människors 

levnadsstandard. DO:s antidiskrimineringsarbete är en essentiell del när det gäller 

migrantarbetares åtnjutande av rätten till en bostad. Att fortsätta med det förbyggande arbetet 

är därför väldigt viktigt men bör även omfatta andra minoriteter, varav även polska 

medborgare bör ingå. Diskrimineringen kan dock inte bekämpas om segregering i samhället 

ökar. Integration sett som en ömsesidig process mellan etniska svenskar och olika 

minoritetsgrupper eller olika minoritetsgrupper emellan bör därmed vara en intimt 

sammankopplad del av antidiskrimineringsarbetet. Att minska segregering och öka integration 

kan ske på olika sätt. Exempelvis kan den uppnås genom förändrad bostadsbyggande där 

hyres- och bostadsrätter kombineras inom ett och samma område. Det kan även ske genom 

olika kampanjer som riktas både till den svenska befolkningen och olika minoriteter för att 

höja medvetenhet om vilka individer som tillhör olika samhällsgrupper.  

En integrationsprocess ska ses som en ömsesidig process för att lyckas. Detta innebär att det 

inte endast är de polska migrantarbetarna (eller andra minoriteter) som ska integreras in i det 

svenska samhället, utan även att de svenska medborgarna ska integreras med dem. 

 

Avslutningsvis behöver även migrantarbetares barns bostadssituation beaktas av kommuner 

och landsting. Barn utgör en särskilt sårbar grupp när det gäller risken att hamna i hemlöshet 

då de på intet sätt kan påverka situationen som de hamnar i. 

 

6. Rekommendationer till vidare forskning 

I och med att bostadssituation för EU-migrantarbetare i Sverige är ett outforskat område finns 

det en allmän rekommendation till vidareforskning i frågan. Det handlar om studier av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär som följer utvecklingen när det gäller utvecklingen på 

bostadsmarknaden i förhållande till gruppens bostadssituation. Särskild rekommendation 

finns kring vidareforskning i frågan om barnfamiljers bostadssituation inom gruppen EU-

migrantarbetare då barn utgör här en särskilt utsatt grupp.  
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