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Stort tack till, 

samtliga respondenter som tog sig tid att medverka i de intervjuer vi genomförde och till 

alla er som aktivt stött oss med uppsatsskrivandet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I denna C-uppsats har vi mot bakgrund av att Migrationsverket inte längre driver några  

flyktingförläggningar i egen regi, studerat det aktörslandskap som tagit över denna uppgift.  

I studien har vi intervjuat två offentliga, en ideell och tre privata aktörer som driver asyl-

boenden. Vi har utgått från att asylboenden är en välfärdstjänst och att utförarna därför står 

för tillämpningen av en välfärdstjänst. 

 

Syftet har varit att studera de olika utförarnas idéer om asylboenden som välfärdstjänst och 

analysera idéerna utifrån ett ideologiskt förankrat ideal om välfärd. Därför har vi utarbetat 

idealtyper som vi baserat på Esping-Andersens (1990) typologi av korporativa (konservativa), 

liberala och socialdemokratiska välfärdsregimer och kompletterat våra idealtyper med annan 

teori. Social stratifiering, reglering, dekommodifiering och vinstintresse är de begrepp som 

ingått i de idealtyper vi använt oss av. Urvalet har varit målstyrt och vi har därför inte ämnat 

generalisera resultatet över ett större urval. Vi har däremot beskrivit utförarnas idéer genom 

att härleda de till ideal om välfärden.  

 

Vi har i resultatet konstaterat att samtliga utförare som vi intervjuat i princip delar de social-

demokratiska idealen om att asylsökande ska ha rätt till offentlig välfärd och att asylboenden 

ska finansieras med offentliga medel. Skiljelinjen mellan utförarna går ifråga om reglerings 

och vinstintressesdimensionen. 

 

Nyckelord: asylboenden, välfärdsideal, socialdemokrati, liberalism, korporativism 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Friskolor, kommunala och privata vårdbolag samt även ideella utförare av välfärdstjänster är 

numera vanliga inslag i välfärden. Enligt Lundquist (2010) innebär avvecklingen av det of-

fentliga monopolet på välfärdstjänster att ”auktoritetsstaten” ersätts med förhandlings- och 

marknadsstaten. Detta har inneburit att offentlig verksamhet förlagts till privat entreprenad 

och det har blivit allt vanligare att det offentliga bolagiserar sin verksamhet. Valfrihet i väl-

färden relaterar Gustavsson (2000) till marknadsorienterade idéer om att det offentliga agerar 

beställare och privata entreprenörer utför tjänster (Gustavsson 2000: 108f).  

 

Att det offentliga anlitar privata aktörer för utförande av välfärdstjänster är inte ett nytt feno-

men. Liksom Gonäs et al. (1997) beskriver vilar den svenska socialdemokratiska välfärds-

modellen på idén om offentligt organiserade och/eller finansierade välfärdstjänster och sociala 

program. I Lindberg & Häggquist (2002) framgår också att privatiseringen av välfärdstjänster 

som tidigare producerats av offentliga aktörer inte är något nytt. Konkurrenssättningen till 

följd av privatiseringen av den sociala vården har fortgått sedan början på 1990-talet och pri-

vata utförare har stått för driften av behandlingshem och liknande under en längre tid. Separa-

tionen mellan beställare och utförare av välfärdstjänster är den modell som Lindberg & Hägg-

quist (2002) beskriver antas sänka beställarens kostnader och öka kvalitén på tjänsten. För-

fattarna framlägger att enligt Le Grands och Bartletts teorier är detta en process som separerar 

finansieringen och produktionen av välfärd. Konkurrens tillåts men genom lagar och regler 

samt finansiering är det staten som sätter ramarna för välfärdsproduktionen. Denna marknad 

är ”kvasi” eftersom den skiljer sig från konventionella marknader, då offentliga utförare som 

tidigare haft monopolställning kompletteras av konkurrensen från mer eller mindre oberoende 

utförare (Lindberg & Häggquist 2002: 14f).  

 

Liksom forskningen om det svenska välfärdssystemet säger är inte privatiseringen inom detta 

område något nytt. Det finns gott om forskning om konkurrenssättningen av t.ex. skola, vård, 

omsorg och på senare tid har också asylmottagningen lagts ut på entreprenad. Det är Migra-

tionsverket som ansvarar för asylärenden och ordnar med boende åt asylsökande men myn-

digheten driver inte längre institutionsliknande anläggningsboenden. Migrationsverket uppger 

att alla asylsökande bör bosättas i vanliga lägenheter, vilket sägs ge bättre förutsättningar för 
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ett normalt liv och det är dessutom mycket billigare för skattebetalarna. Däremot genomförs 

allt fler upphandlingar med privata utförare av asylboenden och migrationsverket i sin tur 

uppger att detta är ofrånkomligt, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med bostäder 

(SVT: 03042013). Detta har uppmärksammats och diskuterats i media men det saknas forsk-

ning om privatiseringen av asylboenden, vilket vi ämnar studera i denna uppsats. 

 

1.2 Problemformulering 

Det står klart att det svenska välfärdssystemet förskjutits från den socialdemokratiska model-

len eftersom driftsformen av välfärdstjänster inte längre enbart är offentlig, men frågan är: 

Vart det bär av? Offentliga, ideella och privata aktörer driver idag asylboenden i Sverige och i 

enlighet med Esping-Andersens (1990) typologi av korporativa (konservativa), liberala och 

socialdemokratiska välfärdsregimer, kan vi teoretiskt sett se en koppling mellan respektive 

välfärdsregim och driftsform av asylboenden. I Esping-Andersen (1990) listas Sverige under 

de socialdemokratiska välfärdsregimerna och dessa utmärks av universella välfärdsystem som 

är skattefinansierade. Människor är i de socialdemokratiska välfärdsregimerna i långtgående 

grad och på lika villkor berättigade offentlig välfärd. De liberala välfärdsregimerna utmärker 

sig däremot av minimalt tillhandahållande av offentligt finansierad och producerad välfärd, 

vilket människor istället får köpa av vinstdrivna företag på den privata marknaden. De sociala 

förmåner som kan förekomma i liberala välfärdsregimer är i sådana fall enbart till för de med 

lägst inkomst. I de korporativa välfärdsregimerna är sociala rättigheter kopplade till social 

grupptillhörighet enligt t.ex. yrke. Välfärd erhålls genom obligatoriskt medlemskap i själv-

administrerande civila organisationer och resten av den finansiella biten fullbordas korporativt 

mellan stat, näringsliv och civila organisationer (Esping-Andersen 1990: 26ff).  

 

Ifråga om asylboenden, vilka är skattefinansierade, växer ett nytt aktörslandskap i den kon-

kurrenssatta välfärden med olika utförare som står för driften av asylboenden. Utförarna står 

för tillämpningen av en välfärdstjänst och med denna uppsats ämnar vi därför att studera deras 

idéer om asylboenden som välfärdstjänst. Esping-Andersens typologi av välfärdsregimer är 

användbara för oss eftersom en viktig del av vår uppsats går ut på att kartlägga idéernas ideo-

logiska hemvist. Detta är viktigt eftersom vi numera har olika aktörer som driver asylboenden 

och teoretiskt sett återspeglar de olika aktörerna, något av idealen om driftsformen av väl-

färdstjänster i välfärdsregimerna som förekommer i Esping-Andersens typologi. Därför berör 

uppsatsens inomvetenskapliga relevans utförarnas dvs. tillämparnas idéer om asylboenden 

som en del av välfärden och vilket ideal deras idéer relaterar till.  
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Frågan om den svenska välfärdsmodellen har länge varit allmänt omdebatterat och är en stän-

digt aktuell politisk fråga. Utomvetenskapligt sett bidrar uppsatsen därför till att allmänheten 

får en tydligare och bredare bild av utförarnas syn på asylboenden som en del av välfärden. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

De olika idéerna om välfärden relaterar till olika ideologiska och konkurrerande ideal. Därför 

är syftet med denna uppsats att koppla utförarnas idéer om asylboenden som välfärdstjänst till 

idealtyper som vi grundar på Esping-Andersens typologi av välfärdsregimer. 

För denna uppsats ställer vi följande frågeställningar:  

 

Vilket välfärdsideal relaterar utförarnas idéer rörande; 

 

1. Asylsökandens rättigheter ifråga om välfärd? 

2. Reglering av asylboenden? 

3. Finansiering av asylboenden? 

4. Vinstintressen i utföranden av asylboenden? 

 

Dessa frågor har belysts kontinuerligt i uppsatsens analyskapitel i syfte att skapa en bättre 

förståelse för dessa punkter gemensamt och en kort presentation sker även i vår slutsats, där 

varje punkt sammanfattas. Det empiriska materialet för denna uppsats har insamlats genom 

intervjuer med utförare av asylboenden. 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats är vi enbart intresserade av utförarnas idéer om asylboenden som välfärds-

tjänst och med Esping-Andersens välfärdsregimer som grund för våra idealtyper, vilket väl-

färdsideal de relaterar till. För idealtyperna är det de idéer som omger välfärdsregimerna som 

intresserar oss, vilka vi vidare kompletterat med annan teori. Vi har inte inom ramen för den-

na uppsats undersökt för vilka lagar och avtalsmässiga grunder utförarna agerar efter. Såväl 

utförare från verksamhet som avser asylboenden i sin helhet, samt verksamheter avsedda en-

bart för ensamkommande flyktingbarn har inkluderats. 
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1.5 Disposition 

I nästkommande kapitel presenterar vi tidigare forskning och i kapitel 3 redogör vi för upp-

satsen teoretiska utgångspunkter. I kapitel 4 redogör vi för uppsatsens metod och material. 

Kapitel 5 är analyskapitlet där vi presenterat och analyserat resultatet av intervjuerna. I kapitel 

6 har vi dragit slutsatser genom att besvara frågeställningarna och avslutar med en slut-

diskussion. Efter källförteckningen följer bilagan med intervjuguiden till uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning 

Vi utgår från att asylboenden liksom t.ex. sjukvården och skolan är en välfärdstjänst eftersom 

de också är skattefinansierade. Asylboenden har, liksom sjukvården och skolan, på senare tid i 

ökande omfattning förlagts från offentligt utförande till privat entreprenad. Vi har sökt efter 

tidigare forskning om asylboenden men inte funnit någon som är relevant för vår uppsats. 

Eftersom vår studie behandlar asylboenden som ett fall av privatiserad välfärd har vi istället 

sökt tidigare forskning inom detta fält. Här öppnar sig ett hav av forskning och vi har i enlig-

het med syftet och frågeställningarna för vår uppsats begränsat oss till den forskning som fo-

kuserar på modellen för välfärdssystemet som vuxit fram i och med den pågående privat-

iseringen. 

 

2.1 BUM och kvasimarknad 

Bo Rothstein är känd för sin forskning om det svenska välfärdssystemet och med sjukvården 

som exempel skriver Blomqvist & Rothstein (2000) att utvecklingen mot marknadsorientering 

av det svenska sjukvårdssystemet, hade som syfte att uppnå effektivare resursutnyttjande och 

ökat patientinflytande. Det samma gäller i princip det svenska skolsystemet, vilket som en 

internationell trend tog fart i Sverige på slutet av 1980-talet och tanken var att skapa valfrihet 

för individen. Detta skulle utformas enligt modellen om att separera beställare och utförare, 

vilket inom sjukvården öppnade för konkurrens mellan vårdproducenter. Lagändringar som 

ägde rum mellan 1992 och 1993 skapade bättre möjligheter för konkurrens mellan offentliga 

och privata utförare, då landstingen kunde kontraktera ut verksamheter till privat entreprenad 

och även läkare fick fri etableringsrätt (Blomqvist & Rothstein 2000: 194f). 

 

Konkurrenssättningen enligt beställare- och- utförare modellen (BUM) behandlas också av  

Magnus Lindberg och Lasse Häggquist som har studerat Stockholms stads förslag till konkur-

renssättningen av individ- och familje-omsorgens (IFO) utredningar. I Lindberg & Häggquist 

(2002) beskrivs att det har växt fram en kvasimarknad genom privatiseringen av välfärds-

tjänster. Denna typ av marknad är viktig att förstå då kvasimarknader skiljer sig från den kon-

ventionella marknaden på så sätt att aktörerna inte eftersträvar att maximera sin vinst. Det är 

inte konsumenternas köpkraft som bestämmer efterfrågan utan det är en budget eller kund-

check som ställer en viss tjänst till medborgarnas förfogande. Ifråga om kvasimarknader är 

människors valmöjligheter omdiskuterat men frågan är om det är beställarnas, utförarnas eller 

brukarnas val det handlar om? Ett annat krav, som behandlas av Lindberg & Häggquist, är ett 
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effektivitetskrav och för att detta ska vara möjligt att tillgodose ska det finnas många köpare 

och utförare. Skillnaden mellan kommunernas tekniska uppgifter, som också konkurrenssatts, 

och vård och omsorg är att människor måste ha kraft och ork för att jämföra olika alternativ. 

Ett övergripande mål med modellen är däremot att öka kvalitén, och det går hand i hand med 

marknadsorienteringen av utförarna för att konsumenterna ska få valuta för pengarna (Lind-

berg & Häggquist 2002: 14f).  

 

Enligt föreliggande studie, som är en litteraturstudie, där också en enhetschef för IFO inter-

vjuats konstateras att motiven bakom förslaget till konkurrenssättningen av IFO i Stockholm 

både är ideologiska och kvalitativa. Motiven går hand i hand eftersom den ideologiska upp-

fattningen styr synen på vägen till kvalité, vilket båda politiska block i Stockholms stad vill 

uppnå. De kvalitativa motiven definieras i termer av mångfald och valfrihet, vilket däremot 

påvisar det ideologiska avtrycket i debatten. I upphandlingspolicyn som är ett politiskt doku-

ment finns stöd för att delar av socialtjänsten ska konkurrenssättas och tanken är att allt som 

inte är myndighetsutövning ska inkluderas. Därtill finns också ekonomiska motiv då kartlägg-

ningar påvisar besparingar av administrativa kostnader men dessa motiv står inte i frontlinjen 

(Lindberg & Häggquist 2002: 48ff). Vad gäller erfarenheterna av konkurrensutsättningen av 

äldreomsorgen, säger författarna att eftersom kommunerna har blivit bättre på att sköta sina 

upphandlingar och vinstmarginalerna har blivit mindre är det ett fåtal större aktörer som 

kommit att stå för driften av äldreomsorgen. Det kan också bli fallet med socialtjänsten efter-

som erfarenheten finns och en förskjutning till ekonomiska motiv kommer därför inte att vara 

aktuell. Det skedde i äldreomsorgen p.g.a. kommunernas då ansträngda ekonomi men i social-

tjänsten är redan verksamheten och personalsituationen anpassad. Kvalitetsaspekten kommer 

därmed att kvarstå p.g.a. erfarenheten av de brister som uppdagats i äldreomsorgen. Därmed 

inte sagt att de ideologiska och kvalitativa motivens argument inte måste nyanseras (Lindberg 

& Häggquist 2002: 54-56). 

 

2.2 Den offentliga kontra privata välfärden 

Forskningen lyfter fram den privata välfärdsmarknadens aktörers vinstintresse och Kvalitets-

aspekten blir därför också en central fråga för forskningen. Hannah Morin har studerat argu-

menten för och emot vinstdrivna företag i välfärden, i nationalekonomiska teorier och fram-

lägger vinstintresse och privatisering som centrala begrepp. Morin (2013) beskriver att vinst-

intresse är företagens mål om att gå med vinst, vilket utgörs av intäkter minus kostnader. Där-

för kan företagen antingen höja intäkterna och minska kostnaderna, men också hålla kostnader 
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så låga som möjligt för att höja vinsten. Privatisering som gäller frågan om regleringen av 

välfärden är däremot svårare att definiera, men enligt Donahue innebär det ”överförandet av 

offentliga plikter till privata organisationer” (Morin 2013: 4).  

 

I Morin (2013) framgår att ifråga om kvalité säger Donahues teorier att det finns mål och me-

del för att uppnå detta. Att nå högre effektivitet anses gå hand i hand med att minska kontrol-

len av medlen och vice versa. Med detta menas att om resultatet är det viktiga och tillväga-

gångssättet inte spelar någon roll är konkurrens bra. Om så inte är fallet är offentligt tillhan-

dahållen välfärd bättre eftersom privata företag kommer att göra allt för att uppnå högre vinst 

(Morin 2013: 27). Ett privat företag på kontrakt kan sällan göra mer för att öka intäkterna men 

inte heller göra mer än vad det avtalats om, vilket gör det problematiskt att skriva specificera-

de kontrakt med mätbara kvalitéer. Därför ställer Morin (2013) frågan om det ifråga om den 

svenska välfärden är viktigt att vi blir omhändertagna eller hur vi blir det? Det är tydligt att 

”hur”, d.v.s. medlen spelar roll eftersom ledordet är ”valfrihet”. Därför är den ryktesspridning 

som Shelfiers teori om produktionen av välfärdstjänster beskriver att betrakta som viktig, för 

att tillräcklig information om utförarna ska tillhandahållas. Konkurrenssättningens positiva 

sidor förverkligas och effektivitetsvinsterna blir möjliga om ryktesspridningen fungerar. Kon-

kurrensen ser till att bara de företag som håller god kvalité klarar sig på marknaden och före-

tagen kommer på så vis att satsa på produktiv kvalité, d.v.s. kvalitet utöver det som kontrakten 

kräver (Morin 2013: 41).  

 

De ekonomiska och kvalitativa frågorna vid konkurrenssättningen av välfärdstjänster behand-

las i en studie av Laura Hartman som är docent i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. 

Studien har i syfte att peka på kunskapsluckor samt att ge beslutsunderlag för hur marknaden 

av välfärdstjänster bör utformas för att fungera bättre och behandlar därför effekterna av kon-

kurrenssättingen. Detta berör inte vårt syfte men samma typ av aktörer som vår uppsats be-

handlar d.v.s. utförare av välfärdstjänster behandlas i Hartmans studie. Inom förskoleområdet 

påvisar Hartman (2011) att utbildningsnivå hos personalen inom kommunal verksamhet och 

andelen heltidsanställda är något högre i jämförelse med den privata sektorn. Även om kvali-

tet i utförandet sägs vara svårt att mäta och saknar kontinuerliga utvärderingar har ca 90 % av 

lärarna i kommunala grundskolor pedagogisk examen mot 70 % hos friskolor. Det är däremot 

ideellt drivna friskolor som uppvisar högst lärartäthet, de kommunala skolorna tar en mellan-

position medan vinstdrivna skolor uppvisar lägst lärartäthet.  
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När det kommer till individ- och familjeomsorgen verksamhetsområde har det visat sig vara 

svårt att utvärdera upphandlingar och kontroller. Expansionen av privata utförare har motive-

rats främst av effektivitetsskäl, men modellen har i regel gällt upphandling av tjänster. Det 

fria vårdvalet har gjort att individer lättare kommer i kontakt med vården tack vare flexibla 

öppettider och detta har framför allt visat sig gynna socioekonomiskt utsatta grupper (Hart-

man 2011: 14f). 

 

Kunskapen om insatser inom äldre och handikappomsorgen är bristfällig utifrån de konse-

kvenser som konkurrenssättningen visat sig medföra. Forskning som utförts är otydlig och 

motsägande, enligt vissa är kvalitén bättre hos kommunala utförare medan andra hävdar att 

privata utförare gör ett bättre jobb. Den märkbara skillnaden mellan kommunala och privata 

utförare är att de privata erbjuder och tar betalt för tilläggstjänster och det är dessutom billiga-

re för höginkomsttagare att bruka hushållsnära tjänster med skatteavdrag än att anlita hem-

tjänst. Därför kan valfriheten i detta sammanhang bidra till socioekonomisk segregation då 

alla inte har samma möjligheter, eftersom individers ekonomiska förutsättningar styr valmöj-

ligheterna. Det går inte att bevisa att minskade kostnader är en följd av konkurrenssättningen 

av äldreomsorgen. Forskning som har utförts visar en högre kostnadskurva i kommuner där 

fler privata utförare inom äldreomsorgen finns och återigen saknas kontinuerliga utvärdering-

ar inom detta område (Hartman 2011: 17). 

 

I denna uppsats fokuserar vi på utförarna och därmed inte på vare sig beställare eller brukare. 

Den forskning vi har genomfört tar avstamp i ovan presenterad tidigare forskning, eftersom 

vårt studieobjekt består av aktörer på den kvasimarknad som växt fram till följd av beställar-

nas tillämpande av, beställare-utförare-modellen. På så sätt har vi med denna uppsats byggt 

vidare på den tidigare forskningen inom detta fält genom att belysa utförarnas syn på den mo-

dell och marknad som växer fram i och med konkurrenssättningen av asylboenden. Detsamma 

anser vi gäller utförarnas syn på dess konsekvenser, positiva som negativa för beställare och 

brukare. I nästkommande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk vilket består av 

ideologiska idéer om välfärd. Detta har vi att använt för att analysera utförarnas idéer och på 

så vis belysa den ideologiska korrelationen till det vi redogjort för från tidigare forskning. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska utgångspunkter baseras på tidigare forskning och relevant litteratur om ideo-

logier kring offentlig, privat och korporativ välfärd och vi kommer här att redogöra för de 

begrepp som använts i analysen. Välfärdsstat är en vanligt förekommande term och vi vill 

därför redogöra för termens innebörd. Esping-Andersen är känd för sin typologi av korporati-

va (konservativa), liberala och socialdemokratiska välfärdsmodeller och dessa kallar han för 

välfärdsregimer. Vi kommer här nedan att redogöra för hans förklaring på termens innebörd, 

vilket vi också använt i analysen. 

 

3.1 Välfärdsstat 

Esping-Andersen (1990) problematiserar den vanligt förekommande definitionen av välfärds-

staten som garanterandet av ett minimum av välfärd för medborgarna. Författaren menar att 

den inte bara kan behandlas utifrån rättigheter, utan den måste likaså ifråga om social försörj-

ning inkludera statliga handlingars koppling till marknadens och familjens roll. Esping-

Andersen (1990: 21ff) använder sig av begreppet dekommodifiering, vilket kan översättas i 

individens oberoende av marknaden då välfärdstjänster får rättighetsstatus och individer inte 

måste köpa tjänsten på den privata marknaden. Därför menar Esping-Andersen (1990) att om 

sociala rättigheter ska ha juridisk och praktisk status som äganderätt måste de vara okränkbara 

och garanteras av medborgarskap, vilket kommer att medföra dekommodifieringen av indivi-

der från marknaden. Berättigandet av välfärd relaterar författaren till hur välfärdsstaten orga-

niseras och effekterna det får på den sociala klassindelningen och sociala solidariteten. Es-

ping-Andersen (1990) använder begreppet social stratifiering, ifråga om att medborgarskapet 

ersätter innebörden av klasstillhörighet och social status då berättigandet av välfärd garanteras 

av medborgarskap (Esping-Andersen 1990: 21). 

 

Vi har bedömt att de ideologiska idéerna om social stratifiering och dekommodifiering lämpat 

sig för vår empiriska analys men däremot har kritik riktats mot dessa begrepp. Gonäs et al. 

(1997) redogör för feministisk kritik som har riktats mot Esping-Andersens dekommodifie-

ringsbegrepp. Eftersom välfärdssystemen historiskt sett byggts upp kring mannen som famil-

jeförsörjare och med kvinnan som utför obetalt arbete i hemmet, säger den kritik som feminis-

ter framför att statliga välfärdstjänster inneburit att kvinnors tidigare obetalda arbete blivit 

offentligt och avlönat. Därför kan kvinnor anses ha blivit mer kommodifierade (Gonäs et al. 

1997: 115f). Esping-Andersens typologi av välfärdsregimerna baseras på en kategorisk indel-
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ning av välfärdsmodeller som fått genomslag i västvärlden. Vi har inte varit intresserade av 

välfärdsregimernas egenskaper och effekter på välfärden utan plockat ut de idéer som de är 

förankrade i. Därför har inte de brister som t.ex. den feministiska kritiken belyser orsakat hin-

der för att tillämpa begreppen i vår uppsats. Däremot medger vi att frågan om social stratifie-

ring teoretiskt sett är svår att överföra till asylsökande som inte äger svenskt medborgarskap. 

Å andra sidan tar asylsökande del av välfärden trots att de inte äger svenskt medborgarskap 

och vi har därför bedömt att begreppet duger för att analysera utförarnas idéer om asylsökan-

de rättigheter och behov ifråga om välfärd. 

 

3.2 Socialdemokrati 

Sveriges historia som demokrati och välfärdsstat har inte bara dominerats av regeringar som 

letts av socialdemokrater utan Sverige har länge också haft en välfärdsmodell som byggts på 

socialdemokratiska idéer. Universalism med idén om att alla medborgare ska vara garanterade 

välfärd är enligt Abrahamson (2010) utmärkande för de skandinaviska välfärdsmodellerna. 

Enligt Esping-Andersen (1990) är principen om bred universalism genom att sammanföra den 

med demokratiska rättigheter ledande i den socialdemokratiska synen på social stratifiering. 

Idén om tillhandahållandet av omfattande välfärd som skyddar medborgarna ”från vaggan till 

graven” härleder Giddens (1998) till klassisk socialdemokrati. Stark statlig närvaro i ekono-

min liksom andra delar av samhället anses både vara normalt och önskvärt, eftersom den of-

fentliga makten i ett demokratiskt samhälle anses representerar den kollektiva viljan. Staten 

bör gå in överallt där individer inte kan klara sig själva, och då är statligt tillhandahållna tjäns-

ter att föredra framför de som tillhandahålls av t.ex. frivilligorganisationer. Dessa anses i jäm-

förelse med staten att vara oprofessionella, oberäkneliga och nedlåtande mot dem som de 

vänder sig till (Giddens 1998: 9). Idén om solidaritet framlägger Esping-Andersen (1990) 

därför också vara en viktig del av den socialdemokratiska välfärdsregimen. Det vilar på synen 

om att då alla har nytta av och är beroende av välfärd kommer alla att vara beredda att solida-

riskt betala för den. Det ligger också till grund för socialdemokratins idé om skattefinansierad 

välfärd (Esping-Andersen 1990: 28).  

 

I enlighet med Giddens (1998) beskrivning står keynesianismen och socialdemokratin var-

andra nära ifråga om efterfrågestyrning och skapandet av blandekonomier. De delar synen om 

att somliga sektorer bör hållas utanför den privata marknaden eftersom produktion i offentligt 

intresse inte bör hamna i privat ägo. Keynesianismen är dock till för att rädda kapitalismen 

från att förgöra sig själv vilket socialdemokratin som härstammar från marxismen, ideologiskt 
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sett inte delar (Giddens 1998: 9f). Enligt Esping-Andersen (1998) ska sociala rättigheter inne-

bära mer än absoluta förnödenheter enligt den socialdemokratiska dekommodifieringens logik 

vars mål är att befria människor från marknadsberoendet. En viktig del av detta är rätten till 

social inkomst d.v.s. välfärd utöver arbetsinkomsten (Esping-Andersen 1990: 45ff). Keynesi-

anismens idé om elitistisk stat och grupper av offentligt inriktade och sakkunniga i byråkratin, 

delas därför av socialdemokratin för att i offentlig regi styra den skattefinansierade offentliga 

sektorn (Giddens 1998: 16).  

 

Dessa idéer har också varit ledande i den svenska välfärdsmodellen och den blandekonomi 

som idéerna förespråkar står för en balans mellan den offentliga och privata sektorn. Däremot 

har socialdemokratins förespråkande av en stark offentlig sektor fått backa när den privata 

marknadens välståndsskapande funktion börjat prioriteras. Enligt socialdemokratin är tradi-

tionellt sett välståndsskapande underordnat målet om ekonomisk säkerhet och jämlik fördel-

ning av resurser. Socialdemokrati av svensk modell känd som ”den tredje vägen” har kommit 

att allt mer tillta en vänligare ton mot konkurrens och välståndsskapande. Det vilar istället på 

idén om att stater har en viktig roll att uppfylla genom att investera i tillgångar och infrastruk-

tur och på så vis tillåta privat entreprenad i välfärden (Giddens 1998: 99f). Abrahamson 

(2010) refererar till Peter Taylor Gooby som menar att de västeuropeiska staterna går mot en 

ny grund för välfärdsstaten vilken följer en produktivistisk linje. Den nya ”socialt investeran-

de staten” beskriver Gooby som: “Ett skifte till uppfattningen om att staten ska marknadsföra 

nationell konkurrenskraft på den internationella marknaden, vilken växer sig allt starkare och 

därför lämnas den passivt tillhandahållande staten, för att istället bli till en som stärker akti-

vitet, ansvarstagande och mobiliserar betalt arbete bland medborgarna. Socialpolitiken skif-

tar från socialt försörjande till socialt investerande”. (Abrahamson 2010: 83).  

Målet är fortsatt tillhandahållande av välfärdstjänster men till priset av kostnadseffektivitet. 

Välfärden anses däremot inte vara en ekonomisk börda utan en fråga om sociala investeringar 

(Abrahamson 2010: 83f).  

 

Den nya tidens svenska socialdemokrati menar Millares (2012: 513) har blivit mer vänlig mot 

privatiseringen av välfärdstjänster. Från att ifråga om reglering av välfärden tidigare tagit 

ställning för den offentliga produktionen som en förutsättning för rättvist innehåll, har den 

svenska socialdemokratins retorik tonat ned idén om att driftsformen ska vara offentlig. Nils-

son (2013) som anser att den svenska välfärden genomgått ett systemskifte, framlägger att den 

svenska socialdemokratins bidrag till detta grundas på linjen om decentralisering och avregle-
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ring av den offentliga sektorn (Nilsson 2013: 142). Offentliga monopol som t.ex. välfärd är 

något som liberalismen tar avstånd ifrån och förespråkar istället fria individers ömsesidiga 

beroenden och utbyten på den fria marknaden. 

 

3.3 Liberalism 

Esping-Andersen (1990) beskriver att den liberala välfärdsregimen genomsyras av den arbets-

etiska normen om att begränsad välfärd leder till minskad benägenhet för att välja välfärd 

istället för arbete. Det hör ihop med uppfattningen om att marknaden är befriande och bästa 

hemvist för oberoende. Till skillnad från det socialdemokratiska idealet är det liberala idealet 

förankrat i en kommodifierings logik. Det grundas på idén om att marknadens självreglerande 

egenskap kommer att säkra att alla får jobb och på så vis garantera sin välfärd på egen hand. 

Det kan förklaras med att livet är fyllt av faror och osäkerhet, fattigdom med hjälplöshet kan 

inträffa men detta kan inte anses vara ett system misslyckande. Enligt det liberala synsättet är 

det snarare en konsekvens av individens brist på förutseende och hushållande. Därför träder 

det offentligas skyldigheter in enbart när marknaden brister (Esping-Andersen 1990: 42f). 

Enligt liberalismen har marknaden som bas för handeln mellan individer ett värde som kan 

delas ömsesidigt mellan alla individer. Individ och marknad måste därför hållas fria från stat-

ligt tvång. Burchill (2009: 64f) framhåller att de tidiga liberalerna ansåg frihandel mellan 

världens folk skulle kunna förena dem i en gemensam och fredlig enighet. Fri rörlighet för 

varor, kapital och arbetskraft ansågs vara lösningen på konflikter orsakade av de hinder som 

stater skapar. Liberalismens ideal för social stratifiering utgår därför från den konkurrenskraf-

tiga individualismen som marknaden gynnar. Välfärd som i den socialdemokratiska modellen 

anses orsak förmyndarskap och begränsa individen. Stat och monopoliserade intressen som 

t.ex. fackföreningsrörelsen anses snarare bevara sociala klasser. Om det inte varit så hade det 

bara funnits fria individer som alla är lika inför lagen. Därför är också idéer om universella 

fri- och rättigheter och jämlikhet centrala för liberalismen. De anses däremot bara kunna för-

verkligas om staten inte intervenerar i marknaden (Esping-Andersen 1990: 62ff).  

 

Individuell frihet och ömsesidiga beroenden mellan fria individer på marknaden är alltså cen-

trala liberala idéer. Om så för ett annat ändamål än socialdemokratins vision om stark offent-

lig sektor har också liberala strömningar visat stöd för att det offentliga aktivt ska verka för 

välfärd. Ball & Dagger (2009) beskriver att liberalismen vill häva barriärer som hindrar indi-

viders fria utveckling och då är också fattigdom, sjukdom, fördomar och ignorans att betrakta 

som barriärer. Detta är vad T. H Green med andra välfärdsliberalers resonemang bottnar i och 



 13 

de förespråkar att samtliga barriärer mot friheten solidariskt måste bekämpas av alla som ef-

tersträvar individuell frihet. Till skillnad från de absolut marknadscentrerade liberala idéerna 

står de välfärdsliberala idéerna istället för tanken att staten ska tillhandahålla allmänna skolor, 

sjukhus, bistånd och reglera arbetsvillkoren för att förbättra de utsattas hälsa och välmående 

(Ball & Dagger 2009: 73f). Som vi tidigare beskrivit delar keynesianismen och socialdemo-

kratin idén om stark offentlig sektor som ska tillhandahålla allmängiltig välfärd. Skillnaden 

mellan dem består i att socialdemokratin traditionellt sett inte ämnar betjäna marknaden. 

Tvärtom vill socialdemokratin reglera marknaden och ifråga om social trygghet, befria indivi-

der från marknadsberoendet. Däremot har liberala influenser kommit att allt mer påverka so-

cialdemokratin vilket inneburit avregleringar i svensk välfärd.  

 

Gustavsson (2000) som också benämner förändringarna i den svenska välfärden som ett sy-

stemskifte skriver att den ideologiska laddningen i debatten har gällt huruvida det lönar sig 

mer för arbetarna när de får mer i plånboken. Något som i sin tur kräver att den offentliga 

sektorn lättar på skattetrycket och på så vis också delvis avvecklas. Därför fokuseras det allt 

mera på valfriheten för konsumenter och brukare av offentliga tjänster och hur serviceproduk-

tionen kan bli mer effektiv (Gustavsson 2000: 11ff). Den politiska idén bakom utvecklingen 

var att privata företag skulle skapa en mångfald och effektivisera välfärdssektorn (Nilsson 

2013: 136). ”Valfrihet” har blivit ledordet för marknadsstyrningen av välfärden och tanken är 

att konsumentmakt tilldelas brukarna utan att produktion eller finansiering måste privatiseras 

(Blomqvist & Rothstein 2000: 56). Marknadsstyrningsidéerna utgår från att allmän verksam-

het ska vara effektiv och att de som jobbar för den ska ha krav på sig enligt motiv från den 

privata marknaden. Staten ska i sin tur ge upp ambitionen att på egen hand eller i detalj be-

stämma över produktionen av offentliga tjänster. Istället ska en mångfald av välfärdstjänster 

tillhandahållas genom att staten agerar beställare och därför ska det vara fritt fram för utförare 

som vill erbjuda tjänster och producera dessa tjänster (Blomqvist & Rothstein 2000: 53f). 

Argumenten mot den offentliga regin och produktionen av välfärdstjänster säger att det of-

fentliga saknar kontakt med prissystem och marknad. De politiska motsättningarna om denna 

utveckling i Sverige säger Millares (2012: 518), att gälla regleringen av välfärden. Det berör 

främst etableringsrätten för privata utförare och vinstuttag i utförandet av välfärdstjänster. I 

enlighet med Nilssons (2013) beskrivning är de politiska motsättningarna ideologiska och har 

rört frågan om vinstintresse i välfärden. Motargumenten mot de liberala idéerna som är för 

vinstdrivna företag i välfärden relaterar till den socialdemokratiska uppfattningen om att 

vinstintressen inte ska vara styrande i välfärden.  
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Enligt det pragmatiska perspektivet är privata alternativ att föredra istället för offentliga så 

länge de privata kan utföra arbetet bättre och billigare, utan färre positiva och fler negativa 

sidoeffekter (Gustavsson 2000: 100).  

 

Medan socialdemokratin delar många av keynesianismens idéer om välfärd står den i rak mot-

satts till liberalismens marknadsekonomiska förankring och avståndstagande till statliga inter-

ventioner. Den nya linjen om sociala investeringar godtar däremot avvecklingen av det offent-

liga monopolet med stärkt inriktning på kostnadseffektivitet, marknadsstyrningsidéerna om 

valfrihet i välfärden. Därför accepteras att andra utförare ska få konkurrera med offentliga 

alternativ. Det sammanfaller också med liberala idéer om att staten också ska delta i väl-

färdskapandet. Dock kvarstår den ideologiska skiljelinjen ifråga om dekommodifiering. So-

ciala investeringar handlar om kostnadseffektivitet och inte som i den liberala uppfattningen 

om att statens skyldigheter enbart inträder när marknaden brister. Det samma gäller social 

stratifiering eftersom mångfalden av utförare i slutändan ska gynna tillhandahållandet av väl-

färdstjänster för medborgarna. Inte fördjupad privatisering för att minimalisera statligt för-

myndarskap och interventioner i marknaden, vilket liberalismen förespråkar. I grund och bot-

ten går därför skiljelinjen mellan socialdemokratin och liberalismen om idealet för respektive 

ideologis samhällsvision. Socialdemokratin är för stark offentlighet medan liberalismen är för 

en stark marknad. Detta innebär också olika syn på vad den sociala gemenskapen ska baseras 

på vilket korporativismen också har andra idéer om. 

 

3.4 Korporativism 

I Esping-Andersen typologi av de konservativa välfärdsregimerna ingår den korporativa mo-

dellen. Eftersom vi också intervjuat en ideell utförare kommer vi att redogöra för korporativa 

idéer om välfärd. Däremot ingår också en del konservativa uppfattningar i de korporativa idé-

erna, vilket vi också kommer att redogöra för.  

 

I välfärden är det idén om frivillighet som skiljer den ideella sfären från det statliga respektive 

näringslivets sfär (Linderyd et al. 2012: 75f). Zetterberg (1995) menar att på statlig nivå före-

språkas den indirekta vägen med tillhandahållandet av social trygghet via offentliga välfärds-

tjänster. Då vilar det etiska ansvaret för välfärden på medborgarnas skattebetalningsansvar. 

De ideellas förankring vilar istället på folkrörelsernas ursprungliga medborgaranda om att ”gå 

samman och göra det själv” (Zetterberg 1995: 85f). Om social stratifiering säger Esping-

Andersen (1995: 58ff) att den konservativa välfärdsregimens modeller förenas kring idén om 
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att sociala rättigheter ska vara förbundna med sociala grupper. Den korporativa uppfattningen 

utgår från principen om att sociala grupper ska bilda ömsesidiga sällskap. Idén grundas därför 

på att rätten att ta del av sociala rättigheter som utformats för sociala grupper, uppnås genom 

obligatoriskt medlemskap i sådana sammanslutningar. Zetterberg (1995) beskriver att både 

marknad och stat är pressande faktorer för de ideella aktörerna. Enligt den konservativa upp-

fattningen är kommodifiering av individer moraliskt förnedrande, socialt fördärvande och 

splittrande. Det menar på att liberala idéer om marknadskonkurrens och socialistiska idéer om 

klasskamp leder till att individer bekämpar varandra. Individer ska enligt den konservativa 

uppfattningen underordna egenintresset till auktoritet och rådande institutioner. Enligt de kor-

porativa idéerna är det inom ramen för självadministrerande korporativa organisationer som 

välfärdstjänster ska tillhandahållas (Esping-Andersen: 38ff).  

 

I Sverige är det många gånger ideella organisationer som bidragit med korporativa insatser i 

välfärden och även om konservativa idéer inte direkt motsvarar dessa ideal verkar de fortfa-

rande inom ramen för den sociala gemenskapen. Det civila samhället står för den ideella sek-

torn i den svenska välfärden där frivilligt engagemang står i centrum. Linderyd et al. (2012) 

beskriver det civila samhället med ideell sektor som: ”Det civila samhället utgörs av alla de 

initiativ där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen 

eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, stiftelser, kooperationer och andra 

sammanslutningar gör tillsammans med staten, näringslivet och familjen, samhället kom-

plett”. (Linderyd et al. 2012: 17f). Många av de offentliga välfärdstjänsterna som t.ex. barn-

omsorg, sjukvård och utbildning har tidigare varit i det civila samhällets regi. I den svenska 

välfärdsmodellen är det övergripande lagstiftningen för socialförsäkringar med åtgärder som 

sätter villkoren för utformningen och tillhandahållandet av välfärdstjänsterna (Zetterberg 1995: 

79). Linderyd et al. (2012) menar därför att det oftast är då det offentliga inte räcker till som 

de ideella aktörerna tar över. Insatser i offentlig verksamhet begränsas av att det styrs av ett 

fast regelverk. Således kan t.ex. inte det offentliga erbjuda religiöst stöd inom sjukvården. 

Kommunaliseringen av svensk välfärd har också tilldelat det civila samhället större ansvar. 

Här har avinstitutionaliseringen av individer med brett och långvarigt behov av välfärdstjäns-

ter spelat stor roll (Zetterberg 1995: 91). De ideella organisationerna är idéburna och det är 

själva insatsen de utför som står i centrum för deras arbete. Linderyd et al. (2012) menar att 

den ideella förankringens avstånd till vinstintressen kommer till uttryck i form av etiska re-

striktioner mot taktiska och låga anbud vid upphandlingar.  
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Däremot är långsiktig finansiell stabilitet också viktigt för ideella aktörer men likaså är de 

etiska värdena ledande och vinst bara till för att upprätthålla kvalitén på insatserna. De ideella 

aktörerna i Sverige har trots den press som effektivitetsbehovet orsakar ändå visat hålla kvali-

tén vid insatser som de utfört (Linderyd et al. 2012: 83-91).  

 

De ideella aktörerna förankras i idén om frivilligt och medmänskligt engagemang för gemen-

samma intressen och solidaritet med utsatta människor. Därför läggs ingen vikt vid idéer om 

marknadseffektivitet eller kommodifiering liksom i den korporativa synen. Däremot är det 

inte korporativism utifrån social grupptillhörighet utan idealism som är de ideella aktörernas 

drivkraft. Därför väger etiskt ansvarstagande tungt för en bättre tillvaro för en själv och andra 

människor, givetvis genom korporativa insatser. 
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4. Metod och material 

Vi kommer nu att redogöra för metoden i denna uppsats vilket innefattar forskningsstrategi, 

operationalisering, analys och intervjuteknik samt urval. 

 

4.1 Forskningsstrategi och operationalisering 

Med hjälp av den teoretiska förförståelsen som vi åstadkommit genom att orientera oss i de 

idéer som välfärdsregimerna relaterar till har vi analyserat utförarnas idéer om asylboenden 

som välfärdstjänst. Beckman (2005) motsätter sig den metodologiska uppfattningen om att 

låta materialet tala självt. Det är istället viktigare att klargöra teoretiska utgångspunkter och i 

dessa basera begrepp och kategorier som bedöms vara lämpliga för att genomföra studien. 

Detta innebär inte att forskaren ska bortse från hur forskningsfrågan kunde ha besvarats, inte 

minst om materialet inte uppvisar de förväntande egenskaperna, vilket kan förbises om fors-

karen låter materialet tala självt (Beckman 2005: 20ff). Vår teoretiska förförståelse har vi 

kombinerat med kvalitativ metod eftersom kvalitativa intervjuer baseras på öppna frågesche-

man och till för att fånga det som respondenterna uppfattar som viktigt (Bryman 2011: 413f).  

 

För att använda begreppen vi redogjort för i våra teoretiska utgångspunkter när vi analyserat 

intervjuerna har vi format idealtyper. Beckman (2005) beskriver att idealtyper är tankekon-

struktioner som fångar egenskaper hos ståndpunkter eller hela ideologier. Till skillnad från 

dimensioner som används i avsikt att urskilja olika delar av argumentationer eller ideologier 

är idealtyper till för att ge en bild av det som ska undersökas. De är dock renodlade och därför 

vare sig sanna eller falska, utan användbara för att placera analysenheten i förhållande till den 

applicerade idealtypen (Beckman 2005: 28). Analysenheterna för denna uppsats utgörs av 

idéer och med de teoretiska begreppen har vi analyserat idéerna som vi hypotetiskt sett härle-

der till respektive aktör. Med detta menar vi offentliga utförare enligt socialdemokratiska, 

ideella utförare enligt korporativ och privata utförare enligt liberala idéer. Vår uppgift bestod 

därför till att börja med, i att precisera begreppens idealtypiska innebörd. För vår del innebar 

det att vi översatte begreppen till vad de betyder för utförandet av asylboenden som välfärds-

tjänst. Som det framgår i redogörelsen för våra teoretiska utgångspunkter kan ingen av väl-

färdsregimerna som ingår i Esping-Andersens typologi i fullständig mening motsvarar väl-

färdsmodellerna som de ligger till grund för. I våra teoretiska utgångspunkter har vi också 

stöd för att de allt mer influeras av varandra.  
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Vad vi eftersträvat är att i mer renodlad form och med hjälp av idealtyper analysera vilka väl-

färdsregimer som utförarnas idéer relaterar till, och på så vis påvisa vilka skiljelinjer och lik-

heter som framkommer mellan utförarnas uppfattningar och vad de relaterar till i teorin. Som 

det framgår i Esaiasson (2012: 138ff) måste idealtyperna vara ömsesidigt uteslutande. En ka-

tegori ska inte ge svar i andra kategorier och därför måste en tydlig gräns kunna dras mellan 

kategorierna, och de måste också vara fullständiga i någon bemärkelse. Idealtyperna är de 

polära punkter vi haft till för att placera utförarnas idéer, i förhållande till de renodlade idéer-

na. Därför har vi haft nytta av de idéer som omger Esping-Andersens typologi av välfärdsre-

gimer med begreppen social stratifiering och dekommodifiering. I Esping-Andersens typologi 

och i övriga källor som vi använt oss av framgår också ideologiernas ideal för reglering av 

välfärden, d.v.s. vem som ska utföra välfärdstjänster. Därmed har också vinstintresse i utfö-

randet varit ett relevant begrepp för de idealtyper vi utformat. Enligt det socialdemokratiska 

idealet ska välfärdstjänster vara offentligt tillhandahållna och därmed existerar inget privat 

vinstintresse. I det liberala idealet däremot ska välfärdstjänster tillhandahållas av företag på 

den privata marknaden och välfärdsproducenterna ska därför tillåtas att ha vinstintresse. I det 

korporativa idealet ska civila organisationer tillhandahålla välfärdstjänster och vinstöverskott 

ska gå till verksamheten.  

 

Följande begrepp har ingått i idealtyperna vi format enligt socialdemokratiskt, liberalt och 

korporativt ideal om asylboenden som välfärdstjänst:  

 

Social stratifiering: Individers rättigheter till välfärd.  

Reglering: Driftsformen av utförandet.  

Dekommodifiering: Finansieringen av utförandet.  

Vinstintresse: Vinstuttag i utförandet.  
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Följande tabell (Tabell 1) illustrerar de idealtyper som vi tillämpat i analysen och därefter 

följer en beskrivning för vart och en av idealtyperna.  

 

Tabell 1 

Syn på: Socialdemokrati Liberalism Korporativism 
Social stratifiering Asylsökande ska ha 

rätt till offentlig  
välfärd. 

Asylsökande ska 
bekosta sin välfärd 

på egen hand.  

Asylsökande ska vända 
sig till korporativa  

organisationer för att få 
välfärd. 

Reglering Asylboenden ska  
utföras av offentliga 

aktörer. 

Asylboenden ska 
utföras av privata 

aktörer. 

Asylboenden ska  
utföras av korporativa 

aktörer. 

Dekommodifiering   Asylboenden ska  
finansieras med  

offentliga medel. 
 

Asylboenden ska 
finansieras privat. 

Asylboenden ska  
finansieras korporativt. 

Vinstintresse Vinstintressen ska inte 
vara tillåtet i  
utförandet av  
asylboenden.  

Vinstintressen ska 
vara tillåtet i  
utförandet av  
asylboenden. 

Vinst ska återinvesteras 
i verksamheten vid  

utförandet av  
asylboenden. 

 

Socialdemokrati 

Social stratifiering: Det offentliga ska ansvara för individers välfärd och rätten till offentlig 

välfärd är universell och ska kollektivt omfatta alla individer. Utifrån detta ska asylsökande ha 

tillgång till offentlig välfärd. Reglering: Välfärdstjänster inklusive asylboenden är ett offent-

ligt intresse och ska därför inte hamna i privat ägo, utan välfärden ska vara offentligt ägd och 

producerad. Det vill säga att asylboenden ska utföras av offentliga aktörer.  

Dekommodifiering: Skatter är till för att finansiera offentlig välfärd och välfärd är individers 

sociala trygghet. Individer ska inte behöva vända sig till marknaden för att få tillgång till väl-

färd och därmed ska asylboenden finansieras med offentliga medel. Vinstintresse: Vinstdrivna 

företag ska inte tillåtas att ta plats i den offentligt finansierade välfärdssektorn och därför ska 

inte vinstuttag tillåtas i utförandet av asylboenden. 

 

Liberalism 

Social stratifiering: Det offentliga ska ha minimal inbladning i individers liv och ska enbart 

upprätthålla individens fri- och rättigheter. Därför ska också asylsökande bekosta sin välfärd 

på egen hand eftersom alla individer ska ges möjligheten att på jämlika villkor forma sitt eget 

liv.  
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Reglering: Det offentliga ska endast undantagsvis utföra välfärdstjänster. Istället bör välfärds-

tjänster utföras i privat regi och därmed ska också asylboenden utföras av privata aktörer.  

Dekommodifiering: Om marknaden hålls fri från offentligt tvång kommer marknadens själv-

reglerande egenskap, se till att alla individer kan garantera sin välfärd på egen hand. Det of-

fentliga ansvaret tillkommer enbart när marknaden brister. Därmed ska asylboenden också 

finansieras privat. Vinstintresse: För en effektiv välfärdsmarknad måste utförare av välfärds-

tjänster tillåtas gå med vinst och därför ska vinstuttag tillåtas i utförandet av asylboenden.  

 

Korporativism:  

Social stratifiering: Sociala rättigheter är kopplade till social tillhörighet och individer ska ha 

tillgång till välfärdstjänster genom medlemskap i korporativa organisationer. Asylsökande ska 

vända sig till korporativa organisationer för att få ta del av välfärden. Reglering: Välfärd är ett 

korporativt intresse som självadministrerade sociala sammanslutningar ska tillhandahålla de 

sociala grupper de är avsedda för. Asylboenden ska också utföras av korporativa aktörer. De-

kommodifiering: Välfärd är ett ömsesidigt beroende som bygger på samarbete mellan det of-

fentliga, privata och civila organisationer. De ska gemensamt stå för finansieringen av väl-

färdstjänster, i detta fall asylboenden. Vinstintresse: Etiska värden och kvalitet går före vinst i 

utförandet av välfärdstjänster och överskott ska återinvesteras i verksamheten vid utförandet 

av asylboenden.  

 

4.2 Beskrivande idéanalys 

Eftersom vi ämnat beskriva utförarnas idéer om asylboenden som välfärdstjänst har vi använt 

oss av beskrivande idéanalys. I Beckman (2005) framgår att beskrivande analyser också bi-

drar till att förklara verkligheten eftersom att beskriva inte är att ”referera”, utan att dra slut-

satser. Allmänt accepterade föreställningar om innebörden av ståndpunkter kan prövas med 

beskrivande idéanalys. I enlighet med Esaiasson (2012) har vi nytta av idealtyperna eftersom 

våra forskningsfrågor inte gäller om ett fenomen tillhör en given klass utan i vilken utsträck-

ning det liknar den renodlade idealtypen. Vi har undersökt hur begreppen vi operationaliserat 

uppfattats av utförarna och jämfört dem med idealtyperna för att bedöma i vilken utsträckning 

de överensstämmer. Beckman (2005) menar att tanken med beskrivande idéanalys också är att 

göra skattningar mellan jämförelsepunkter. Därför kan olika fall jämföras i syfte att tydliggöra 

innebörden av en ståndpunkt (Beckman 2005: 51ff). 
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Esaiasson (2012) beskriver att rumsliga jämförelser är till för att uppskatta i vilken grad det 

analyserade fenomenet tillhör en vis sammanslutning. Vi har jämfört aktörerna för att klargöra 

betydelsen av de idéer om välfärd som idealtyperna svarar mot. Inte minst tillåter detta tillvä-

gagångssätt upptäckten av oväntat resultat eftersom idealtyperna faktiskt inte målar upp en 

bild av hur något är, utan kan te sig.  

 

Våra frågeställningar är koncentrerade på aktörerna och ifråga om innebörden av utförarnas 

idéer har kontexten delvis betydelse, relaterat till om det är fråga om offentlig, ideell eller 

privat utförare. Beckman (2005: 18) säger att en aktörscentrerad studie fokuserar på aktörers 

inställningar till idéer. För vår del har inneburit att kontexten hjälpt oss att kartlägga aktörer-

nas idéer i förhållande till varandra. Likaså har vi visat hänsyn till att vi faktiskt undersökt ett 

framväxande aktörslandskap och det kan därför vara svårt för respondenterna att ge entydiga 

svar på våra frågor. Vår uppgift har därför bestått i att akta oss för att göra övertolkningar och 

förvränga svaren genom att tillskriva respondenterna våra tolkningar. Därför har vi redogjort 

för passager med omkringliggande ståndpunkter som respondenterna framfört i intervjuerna. 

Detta är inte minst viktigt för studiens trovärdighet, vilket vi bäst lever upp till genom att följa 

reglerna för analysen och hålla oss till vårt syfte vilket vi klargjort för respondenterna. Ett 

annat viktigt kriterium är också att vi återger en rättvis bild av de respondenter som ingått i 

studien (Bryman 2011: 354f). Slutligen vill vi i enlighet med Esaiasson (2012) inte återge 

sammanfattningar av intervjuerna i resultatredovisningen. Vi har istället formulerat ett berät-

tande i flytande text enligt uppsatsens syfte och operationalisering. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

I denna uppsats har vi intervjuat ett antal olika utförare och därför har vi varit i behov av en 

viss struktur för att kunna uppnå ett underlag som tillåter oss att jämföra dem. För detta än-

damål har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket beskrivs i Bryman (2011: 

416ff). Innan tillvägagångssättet av intervjuerna presenteras vill vi redogöra för några kritiska 

aspekter som vi tagit hänsyn till i de intervjuer vi genomfört.  

 

Att vara kritisk är viktigt men det har vi skött genom sonderingsfrågor för att be respondenten 

att tydliggöra och utveckla svaren. Så långt det är möjligt undvek vi att hjälpa respondenten 

genom att tolka svaren eftersom det skulle riskera att vilseleda oss och likaså kunna påverka 

respondenten till att svara på visst sätt. Detta är inte minst viktigt ifråga om forskningens kon-

firmerbarhet (Bryman 2011: 354), vilket innebär att vi som bedriver intervjuerna inte bör låta 
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vårt intresse eller värderingar styra intervjun. Det hade kunnat leda till att respondenterna bör-

jar svara på det sätt som denne uppfattat vara förväntat (Bryman 2011: 224). Vi har också 

beaktat dessa effekter inte minst för att respondenterna knappast kan tänkas vilja göra sig 

skyldiga till nedlåtande uttalanden när vi talar om asylboenden. Vi insåg att det inte heller är 

lätt att placera asylsökande i förhållande till hur långt de kan tänkas omfattas av välfärden. 

Därför formulerades frågorna konsekvent för att uppfatta de behov som respondenterna ansåg 

att asylsökande har ifråga om välfärd. Däremot bedömde vi att semistrukturerade intervjuers 

flexibilitet var till vår hjälp, både vad gäller frågeföljden och att nya frågor får tillkomma för 

att vi lättare skulle nå det vi sökte svar på.  

 

En intervjuguide strukturerades för att stimulera de frågor som berör respondenterna och sam-

ma intervjuguide användes till alla respondenter. Vi hade inte möjligheten att träffa alla re-

spondenter, tre intervjuer genomfördes via telefon men alla intervjuer spelades in med elek-

tronisk utrustning. Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och det gjorde vi genom att 

föra över inspelningarna på dator, lyssna och skriva ner allt som sades i intervjuerna. Tolk-

ningsarbetet är liksom analysen grundat på ett hantverk som vi forskare bestämde kriterierna 

för. Till att börja med vill vi klargöra att grunden för tolkningsarbete utgick från att vi nog-

grant läste igenom intervjuerna. I enlighet med Esaiasson (2012) markerade vi passager enligt 

de svar vi sökt i intervjuguiden. Därefter genomförde vi en mer specifik sökning i materialet 

med begreppen som ingår i idealtyperna (Esaiasson 2012: 270f). Passager som vi upplevt svå-

ra att tolka bearbetade vi genom att ställa de mot helheten och pröva de mot möjliga tolk-

ningsalternativ. Överlag var det därför viktigt att vi från passagen tog hänsyn till helheten för 

att se om liknande uttryck framkom i andra passager och vad för innebörd de då fick (Esaias-

son 2012: 223). Ansåg vi i efterhand att frågor blivit för specifika och ledande tog vi hjälp av 

de kriterier som vi använde oss av i tolkningen av intervjuerna, för att bedöma om vi skulle 

bortse från svaren eller inte.  

 

4.4 Urval 

Vi kommer nu att redogöra för urvalet av respondenter och som redan beskrivet ämnade vi 

genomföra en rumslig jämförelse mellan aktörerna eftersom vi är intresserade av deras idéer. 

Utformningen för undersökningen har därför baserats på ett tvärsnitt av intervjuer med olika 

utförare. Som Bryman (2011) beskriver är målstyrt urval till för att svara på forskningsfrågor-

na. För denna studie är det teoretiskt underlag och de olika utförarna av asylboenden som 

finns att tillgå som styrt urvalet. Som vi beskrev i problemformuleringen har vi i dagsläget 
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offentliga, ideella och privata aktörer som driver asylboenden och eftersom forskningsfrågor 

för denna uppsats inte relaterar till själva verksamhetens utformning, har vi vänt oss till verk-

samhetsområdes- och enhetschefer eller ansvariga av annat slag i anslutning till asylboendena. 

Dessa bedömde vi vara de mest lämpliga respondenterna som skulle kunna besvara våra frå-

gor. Vad som också varit avgörande för vilka utförare vi intervjuat har varit vilka som varit 

möjliga att nå och som har haft tid att medverka. Vi har intervjuat 6 personer som vi fick tag i 

och utav dessa 6 respondenter valde en att förbli anonym. De personer som kontaktades ut-

gjordes av de tre olika områdena (offentlig, ideella och privata). Varje deltagare var högt upp-

satt inom respektive organisation (enhetschef hos Halmstads kommun, högre chef hos ett 

kommunalt vårdbolag, ordföranden för Röda Korset i Halmstad, boendeansvarig på Arena 

Hotel, enhetschef hos Caremore och verksamhetschefen hos Jokarjo). De fem deltagarna som 

deltog ville även bli namngivna som tack för sin medverkan, dessa är: Mikael Nilsson, Elenor 

Nilsson, Alexandra Danielsson, Birger Wallöe och Carl Emil Ahmetbasic. Respondenten som 

önskade vara anonym har benämnts, Chefen. 

 

Vi vill tydliggöra att gällande de ideella aktörerna har vi valt att begränsa oss till dem som är 

verksamma inom lagens ramar. Det vill säga de som arbetar med asylboenden och inte de som 

gömmer flyktingar som ”gått under jorden”. I vårt eftersök av ideella utförare ringade vi in 

Röda Korset i Halmstad som automatiskt kopplades in för att stödja asylboenden som Migra-

tionsverket upphandlade i Halmstad. Röda Korset har tidigare också drivit asylboenden och 

förekommer i offentliga utredningar som möjlig ideell utförare av asylboenden. Andra ideella 

organisationer är mer verksamma för välgörande ändamål och arbetar inte direkt med asylbo-

endena.  

 

I passager i detta kapitel har vi beaktat uppsatsens styrkor och svagheter enligt de kriterier 

som finns för vetenskapliga studier. Vi kommer nu att avsluta kapitlet med att fortsätta utvär-

dera uppsatsen. Inför formulerandet av problemformuleringen för uppsatsen har vi tagit del av 

mediers rapportering om det växande antalet asylboenden som utförs av olika aktörer. Därför 

var vi också övertygade om vilken teoretisk förförståelse vi behövde läsa in oss på och där-

med var inte själva insamlingen av tidigare forskning en komplicerad process för vår del. Vi 

har ganska exakt varit införstådda med vilka teorier vi behövde utgå ifrån och dessa har vi 

prövat på det empiriska materialet som vi sammanställt genom de intervjuer vi genomfört. På 

så vis har vi kunnat analysera relationen mellan de idéer och uppfattningar som respondenter-

na återgivet och de idealtyper vi formulerat. Vi vill betona att frågorna i intervjuguiden riktats 
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mot respondenternas utsagor av hur de uppfattar asylboendena som välfärdstjänst. Materialet 

gav oss därför inget underlag för att bedöma om det verkligen är dessa idéer som responden-

terna agerar efter eller om de avspeglar de respektive verksamheterna. Vad vi har eftersträvat 

och vad som metoden tillåtit oss att göra är som Lundquist (1993: 110) också beskriver, att 

basera vår analys på respondenternas beskrivning av sina idéer. Å andra sidan har vi i denna 

uppsats varit tydliga med enligt vilken teoretisk förförståelse vi bedrivit intervjuerna och ana-

lyserat resultatet med. Därför bedömer vi att studien har uppnått en hög nivå av transparens. 

Asylboenden för ensamkommande barn har också inkluderats i urvalet och vi uppfattar inte 

dessa vara opassande för denna uppsats eftersom det också bor barn på barn på övriga asylbo-

enden.  

 

Vi har valt att gå djupare in på forskningsobjektet för denna uppsats med ett mindre antal in-

tervjuer och det är därför inte tal om något representativt urval av en större population. Gene-

raliserbarheten av resultaten till andra likadana utförare är därför mycket svag. Vi har inte 

lyckats identifiera mer än en ideell utförare av asylboenden, vilket också försvagar jämförbar-

heten mellan aktörerna. Däremot har vi lyckats ringa in två olika typer av offentliga utförare 

och två olika typer av privata utförare. Därför kan vi på måttligt vis som det framgår i Bryman 

(2011) fånga egenskaper som teoretiskt sett kan anses representera utförarna. Det är vidare 

den fylliga redogörelsen för vart och en av utförarna som underlättas av det mindre målstyrda 

urvalet som bygger upp den teoretiska överförbarheten av resultatet till andra utförare. Meto-

dens förtjänster består inte i någon stark möjlighet att replikera studien. Vi har enligt en teore-

tisk förförståelse konstruerat idealtyper vilka går hand i hand med den intervjuguide vi tilläm-

pat. Det är fullt möjligt att det kan finnas alternativa tolkningar som skulle leda studien till 

annat resultat. Vår uppgift bestod i att bedriva studien hederligt och inte formulera slutsatser 

som baseras på våra subjektiva ställningstaganden. Detta är ett måste för att studien ska upp-

visa trovärdighet. Bryman (2011: 51) skriver att fastän begreppen kan vara högst giltiga för-

svagas den ekologiska validiteten p.g.a. forskarens konstruktion av miljö för studien. I enlig-

het med syftet och frågeställningarna för vår studie är det asylboenden som välfärdstjänst som 

intervjufrågorna baserats på. Därför kan inte resultaten generaliseras till utförarnas generella 

syn på välfärd. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa analysen av våra intervjuer med de offentliga, den ide-

ella och de privata utförarna enligt de begrepp som ingår i idealtyperna. Vi kommer att avslu-

ta med en jämförelse mellan utförarna där vi utifrån idealtyperna lyfter fram likheter och skil-

jelinjer mellan deras idéer. 

 

5.1 De offentliga aktörerna 

Social stratifiering: De båda offentliga utförarnas resonemang om asylsökandes rättigheter 

och behov ifråga om välfärd framhäver att centrala välfärdstjänster som skola, vård och om-

sorg är viktigt och avgörande för asylsökandes integration i samhället. Chefen hos det kom-

munala vårdbolaget säger att asylprocessen inte får leda till segregation. 

 

”Nu har vi en generös asylpolitik i Sverige, då måste den vara generös hela vägen tycker jag. 

För att det är viktigt att det inte blir segregation av det sen.” (Chefen).  

 

Mikael Nilsson, enhetschef för Halmstads kommuns asylboende för ensamkommande barn, 

påpekar också att ensamkommande barn har rätt till god man och säger att tanken är att vare 

sig asylsökande får stanna eller inte ska tiden ändå vara meningsfull. Därmed ser vi att deras 

hållning angående asylsökande och välfärd pekar på att asylsökande ska inkluderas i väl-

färden redan under asylprocessen, och offentligt ansvar är en idé som båda de offentliga utfö-

rarna framhäver. Ifråga om reglering av asylboenden är de däremot inte överens om detta ska 

innebära offentligt utförande eller om det kan räcka med offentlig finansiering av välfärds-

tjänsten.  

 

Reglering: De båda offentliga utförarna pekar på förtjänster med de mindre och utspridda bo-

endena, vilket de påpekar tillåter större engagemang med de asylsökande. De riktar sitt reso-

nemang mot sina ansvarsområden som avser ensamkommande barn och då kommunerna får 

ansvar för mottagandet får också socialtjänsten medverka i omsorgen för barnen. Chefen hos 

det kommunala vårdbolaget menar att det finns en poäng med att offentligheten tar ett ansvar. 

Många asylsökande får permanent uppehållstillstånd och kommer att förbli kommuninvånare 

och därför är det viktigt att kommunerna är delaktiga redan från början. Däremot är inte Che-

fen emot att privata aktörer också driver asylboenden, utan tycker att det viktiga är att det 

finns en offentlighet som fungerar och som tillhandahåller välfärdstjänster för alla.  
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”Eftersom man har den här statliga ersättningen så kan man se att staten tar ansvar för olika 

utförare och då är det privata utförare som gör det ibland. Ett välfärdssamhälle för att det 

ska vara ett välfärdssamhälle ska ta hand om arbetslösa, sjuka, gamla och så vidare, det 

tycker jag är ganska viktigt.” (Chefen).  

 

Det offentliga ansvaret gäller därför också mottagandet av flyktingar enligt Chefen hos det 

kommunala vårdbolaget och inom ramen för det offentliga ansvaret uppfattas konkurrenssätt-

ningen av asylboenden inte som fel. Mikael Nilsson är däremot skeptisk till mångfalden utfö-

rare av asylboenden. Han menar att det inte bara är positivt och upplever att det har bildats en 

marknad p.g.a. den stora efterfrågan av boendeplatser.  

 

”Det kan vara viktigt att det finns olika aktörer på ett sätt, för att det kan sätta lite press på 

kvalitén. Samtidigt är jag lite osäker på om det är det som egentligen händer eftersom idag är 

trycket så enormt. För så här är det, ska det vara en vits med mångfald som jag ser det då ska 

det vara utifrån att den som köper tjänsten tittar på flera aktörer och om vem som har bäst 

kvalitet. Men om man säger att man tittar och säger jaha vem har en plats ledig vi har ont om 

platser och bara placerar ut, då ser jag ingen vinst i det.” (Mikael Nilsson).  

 

Mikael Nilsson uppger att de privata aktörerna är medvetna om att kommunerna p.g.a. kvo-

terna som de ska kunna ta emot har svårt att ordna boenden. Han har själv varit med om att 

privata aktörer ringt och erbjudit platser och säger därför att det finns risker som att oseriösa 

utförare dras in bara för att de har boenden att erbjuda. Även om Mikael Nilsson instämmer 

med att mångfalden utförare kan gynna kvalitén är han klart och tydligt skeptiskt till konkur-

renssättningen av asylboenden. Det anser han snarare skapar en marknad som blir till vilken 

annan marknad som helst p.g.a. den växande efterfrågan på asylboenden.  

 

Idén om offentligt ansvar som framkommer i de båda offentliga utförarnas resonemang, myn-

nar ut i en stark överensstämmelse med den socialdemokratiska idén om universell välfärd. 

De båda offentliga utförarna talar om integration från första början som baseras på centrala 

välfärdstjänster. Den kontextuella innebörden har naturligtvis en koppling till att de utgår från 

sina ansvarsområden som rör ensamkommande barn. Däremot präglas resonemanget av of-

fentliga välfärdstjänster och de talar inte om dessa i form av ideella insatser. Mikael Nilsson 

har menat på att deras samarbete med ideella organisationer mer rör fritidsverksamhet och 

läxhjälp. Skillnaden på innebörden av idén med offentligt ansvar mellan de två offentliga ut-
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förarna relaterar till vad ansvaret ska omfatta. Chefen hos det kommunala vårdbolaget anser 

att ansvaret omfattar välfärdstjänsten eftersom offentliga medel oavsett utförare ska användas 

för vad de varit avsedda för. Mikael Nilsson som är skeptisk till detta tar ställning för att utfö-

randet förblir offentligt.  

 

Dekommodifiering: De offentliga utförarnas meningsskiljaktigheter om konkurrenssättningen 

av asylboenden stärks ifråga om finansieringen. Medan Chefen hos det kommunala vårdbola-

get upprätthåller sitt resonemang om att alternativa utförare ska finnas menar Mikael Nilsson 

att det är en fördel om utförandet förblir kommunalt. Hans resonemang präglas av att det of-

fentliga ansvaret upprätthålls genom långsiktig planering både vad gäller att stötta de boendes 

integration under en längre period, men också för att kunna täcka kostnader för verksamheten 

när de boende flyttat ut. Även om det säkerligen finns privata aktörer som gör ett jättebra jobb 

menar Mikael Nilsson att kommunen förlorar de medel som erhållits av staten för verksamhe-

ten om det används för att köpa privata tjänster. Chefen hos det kommunala vårdbolaget anser 

istället det vara viktigare att kvalitén är god men Mikael Nilsson tar ställning för att de offent-

liga medel som står bakom driften asylboenden ska stanna hos det offentliga.  

 

”För jag tänker ju att det är skattepengar som i slutändan bekostar placeringarna. Jag menar 

kan man ha det inom kommunen så bibehåller man det trots allt och man skapar arbetstillfäl-

len när man behåller insatserna. Jag föredrar det kommunala. ” (Mikael Nilsson).  

 

Vi ser att den kontextuella skillnaden mellan de två offentliga utförarna kommer till uttryck 

angående respektive uppdrag. Det kommunala vårdbolaget är i slutändan ett bolag som anlitas 

av kommunerna och bolagets verksamheter finns till för att bland andra utförare kunna erbju-

da kommunerna sina tjänster. Kommunens boende är däremot en del av offentlig förvaltning 

som i dagens läge av olika aktörer blir erbjudna tjänster. Mikael Nilsson anser att den mark-

nad som skapas p.g.a. kommunernas brist på boenden banar för att privata aktörer säljer sina 

tjänster till kommunerna utan den kvalité som ska omge välfärdstjänster. Därför mister vidare 

det offentliga sitt förvaltande av offentliga medel. Mikael Nilsson uttrycker till skillnad från 

Chefen hos det kommunala vårdbolaget att välfärdstjänsten bäst utförs av och offentliga me-

del bäst förvaltas av offentliga aktörer.  
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Vinstintresse: Ifråga om vinstuttag i utförandet av asylboenden är båda de offentliga utförarna 

överens om att detta inte är en marknad för sådant ändamål. Mikael Nilsson säger till oss att 

om det finns möjlighet att plocka ut vinst så har det räknats fel från början.  

 

”De pengarna skulle man egentligen kunna använda när individen sen integreras och kom-

mer ut så skulle pengarna kunna gå åt där, för det är fortfarande en kostnad. Så det handlar 

ju mer om att tänka på hur man fördelar. Alltså hur man tänker på den här potten som kom-

mer och fördelar den. Jag tänker generellt att vinstuttag i sådana här verksamheter, det tyck-

er jag är fel. ” (Mikael Nilsson).  

 

De offentliga medel som står bakom utförandet av asylboenden ska vara till för att återinve-

steras i verksamheten enligt både Mikael Nilson och Chefen hos det kommunala vårdbolaget. 

Chefen menar att pengarna är till för sämre tider, för att utveckla och starta nya verksamheter 

och kvalitet kostar.  

 

”Privat tycker inte jag att man ska ha 20 % vinstmarginal att stoppa i egen ficka. Det är fel, 

det ska gå tillbaka i verksamheten, merparten ska återinvesteras.” (Chefen).  

 

Här ser vi att de två offentliga utförarna är överens om att offentliga medel inte är avsedda att 

gå till vinstuttag i utförandet av asylboenden och att detta inte är en marknad för vinstintres-

sen som ändamål. Mikael Nilssons resonemang om att vinster i dessa verksamheter är fel 

överensstämmer med hans uppfattning om att det offentliga bäst utför välfärdstjänster och 

förvaltar offentliga medel. Chefen hos det kommunala vårdbolaget är också tydlig med att det 

här inte är en marknad att skapa vinstmarginaler på. Mikael Nilsson resonemang överens-

stämmer i långtgående grad med det socialdemokratiska idealet om välfärd. Chefen hos det 

kommunala vårdbolaget avviker ifråga om reglering, däremot är Chefens resonemang belagt 

med idéer om offentligt ansvar som tillkommer när offentliga medel avsätts till privata aktörer 

i utförandet av offentliga välfärdstjänster. Med hänsyn till att den ena utföraren tillhör förvalt-

ningen och den andra är ett bolag vill vi därför säga att skillnaden också är kontextuell.  
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5.2 Den ideella aktören 

Social stratifiering: Idén om medmänsklighet framgår tydligt i Elenor Nilsson, ordförande för 

Röda Korset i Halmstad, syn på asylsökande och välfärden de är i behov av. Hon säger att de 

asylsökande behöver ha ett bra liv och möjligheten att leva och det är inte bara att bo och äta. 

Därför finns Röda Korset till för att erbjuda aktiviteter och träning i svenska, vilket har varit 

efterfrågat och hon berättar för oss att de samarbetar med andra civila organisationer för att 

bidra till att de asylsökande får en normal vardag.  

 

”För att man ska få en knytning till Halmstad och för att man ska känna en vanlig människa. 

Vi är alltså medmänniskor i första hand.” (Elenor Nilsson).  

 

I Elenor Nilssons resonemang framgår därför tydligt den kompletterande funktion Röda  

Korset har i utförandet av asylboenden. Den kompletterande funktionen är likaså tydlig i hen-

nes uppfattning om att det är samverkan mellan olika aktörer formar fungerande asylboenden. 

 

Reglering: Flertalet mindre och utspridda asylboenden är Elenor Nilsson positiv till och me-

nar att stora anläggningar med hundratals boende är svåra att få grepp på och står för en stere-

otyp bild av asylboenden. Hon har själv erfarenhet av de svårigheter som ett för stort antal 

boenden på ett och samma ställe innebär och säger att det fortfarande finns för stora asylbo-

enden. 

 

”Jag tycker till exempel Vallås (200 boende), det är lite för stort. När vi kommer dit från 

Röda Korset så får vi inte heller riktigt grepp om vilka som är där.” (Elenor Nilsson).  

 

Enligt Elenor Nilsson spelar det ingen roll om vem som äger asylboendena men hon tar ändå 

ställning för mångfald av utförare som tillsammans med de ideella organisationerna kan utfö-

ra ett bättre arbete. Hon är också tydlig med att engagemang är något som det offentliga kan-

ske inte kan erbjuda p.g.a. det regelverk som styr den offentliga verksamheten. Det tycker hon 

riskerar själva uppdraget och tror därför på att en bättre flexibilitet kan växa fram när andra 

aktörer också tillåts driva asylboenden. Hon säger också att det är annorlunda ifråga om en-

samkommande barn eftersom samhället via socialtjänsten automatiskt får ett större ansvar när 

det gäller barn.  
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Medmänsklighet är den ledande idén som framkommer i Elenor Nilssons resonemang. Därför 

tillkommer en bredd när vi ska analysera idén i termer som social stratifiering. Detta blir tyd-

ligare när hon menar på att mångfalden utförare tillsammans med de ideella aktörerna kan 

uppvisa ett större engagemang, något som det offentliga inte kan uppnå på egen hand.  

 

Dekommodifiering: Röda Korset bedriver också sin verksamhet med stöd av offentliga medel 

och Elenor Nilsson säger att asylboenden måste finansieras med offentliga medel. Finansie-

ringen menar hon ett privat företag inte kan stå för och då skulle vi inte ha några asylboenden 

i Sverige. Hon uttrycker det som viktigt att den svenska staten tar ställning för att människor 

som är på flykt undan förföljelse, krig och tortyr ska få en fristad här.  

 

När vi sammanställer den bild som Elenor Nilsson uttrycker bör omge goda insatser för asyl-

boenden ser vi att det finns lagmässiga, tekniska och finansiella faktorer som inte får förhind-

ra detta. Medmänsklighet och engagemang prioriteras ifråga om reglering och finansiering av 

asylboenden. Det offentliga, näringslivet och de ideella organisationerna har alla ett ansvar för 

att vi ska ha dugliga asylboenden. Vi måste också beakta den kontextuella betydelsen av att 

Röda Korset tillsammans med andra ideella aktörer tillåts ta större ansvar när privata aktörer 

fått driva asylboenden. Detta relaterar i sin tur till den kompetens som Röda Korset har ifråga 

om sådana insatser.  

 

Vinstintresse: Om vinstuttag i utförandet av asylboenden säger Elenor Nilsson att hon ibland 

kan tycka att utförarna får onödigt mycket betalt men säger också att det inte är lätt att defini-

era vad som är vinst och inte vinst. Hon menar att det kostar utförarna att bedriva verksamhe-

ten och att de också har ett krav på sig att återinvestera medel eftersom slitage kostar att reno-

vera.  

 

”Jag tycker det är bättre att någon tjänar pengar på det här om det fungerar bra men om det 

inte fungerar bra då skulle jag bli förbaskad. Nu gör de som vi har ett väldigt bra jobb.” 

(Elenor Nilsson).  

 

Elenor Nilsson betonar också att trycket varit stort men säger likaså att utförarna bör beakta 

de behov som tillkommer ett asylboende, som t.ex. att anställa tolkar. Däremot har hon också 

varit tydlig med idén bakom deras uppdrag vilket är att bistå utförarna.  
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”Vi är inte specialister, vi ersätter ingen anställd personal. Utan vi ska vara lite som skiktet 

emellan.” (Elenor Nilsson).  

 

Elenor Nilsson är den enda företrädaren bland de ideella utförarna som vi intervjuat och där-

för har vi inget att jämföra med. Dessutom måste vi också beakta att de ideella aktörerna 

bland offentliga och privata aktörer har en ytterst kompletterande roll i välfärden. Vi vill säga 

att den kontextuella innebörd förklarar det resonemang som hon fört ifråga om reglering och 

dekommodifiering. Både de ideella och privata utförarna av asylboenden är i behov av offent-

liga medel men däremot har inte Röda Korset vars medlemmar är frivilligt engagerade något 

vinstintresse. Kvalitetsaspekten med idén om medmänsklighet är även klart närvarande i  

Elenor Nilsson resonemang om det engagemang som bäst kan uppnås genom att offentliga, 

privata och ideella aktörer samverkar. Vi ser därför en stark överensstämmelse med det kor-

porativa idealet.  

 

5.3 De privata aktörerna 

Social stratifiering: I de intervjuer vi genomfört med privata utförare har det varit påtagligt att 

man haft ambitionen att bistå de asylsökande för att kunna etablera sig i samhället vilket ock-

så rör välfärdstjänster. Alexandra Danielsson, boendeansvarig på Arena Hotell, berättar för 

oss att de ansvarar för boende och kost men att de också gör mycket för att stödja de asyl-

sökande i vardagen. Det framgår att hon bistår dem med myndighetsärenden och hon menar 

att asylsökande givetvis har andra behov under asylprocessen. 

 

”Det vi har hand om är mat och boende, det är ingen annat. Sen så givetvis tar man på sig 

mer, man har ju ett hjärta givetvis.” (Alexandra Danielsson).  

 

Carl Emil Ahmetbasic, verksamhetschef på Jokarjo, berättar för oss att asylboendena kommit 

till p.g.a. bostadsbristen. De asylsökande slussas ut till asylboenden kort efter att de anlänt till 

Migrationsverkets mottagningsenheter och då tillhandahålls inte mycket information om sam-

hällsfunktioner. Personalen på deras boenden bistår därför de asylsökande med ärenden och 

de har inlett samarbeten med vården. Ahmetbasic hävdar också att deras verksamhet är för-

delaktig för samhället eftersom de kan stötta de asylsökande med att komma till rätta i det 

svenska samhället. Det bor barn tillsammans med sina familjer på asylboenden och han beto-

nar att samhällsfunktioner och välfärd är viktigt i synnerhet för barnen som faktiskt har rätt till 

skolgång. Birger Wallöe, biträdande enhetschef för Caremores asylboenden för ensamkom-
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mande barn, berättar att de ansvarar för omsorgen av barnen. Det gäller myndighetsärenden så 

att de kan komma i kontakt med vården och börja skolan. En viktig del av detta poängterar 

han är att deras arbete är riktat mot att gynna barnens integration i samhället.  

 

”Vi vill inte att de ska sätta sig på boendet och bara prata sitt språk, det leder egentligen inte 

till någonting. Utan vi har ju personal som själva varit flyktingar och som vi jobbar med. Alla 

på våra boenden pratar persiska, arabiska, somaliska, lite olika språk. De tar med sig ung-

domarna ut, man kanske visar hur det fungerar på banken eller försäkringskassan, hur man 

gör när man handlar och lite olika saker.” (Birger Wallöe).  

 

De privata utförarnas resonemang liksom övriga utförare vi intervjuat framhäver att de är in-

satta i de behov som asylsökande har och att de behöver få tillgång till välfärdstjänster. Me-

dan boende och kost är grundläggande tillkommer också behovet av vård. Vidare är undervis-

ning i svenska en del av aktiviteterna och skolgång är något som barnen regelrätt ska ha till-

gång till. Wallöes resonemang överensstämmer med vad de offentliga utförarna av asylboen-

den för ensamkommande barn har uttryckt om barnens behov av integration och stöd för att 

de ska lära känna samhällsfunktioner. Det är inte annorlunda ifråga om de två andra privata 

utförarna som också stöder asylsökande med detta. Jokarjo har anställd personal som ansvarar 

för detta och Arena Hotell som är ett vanligt hotell som ganska nyligen upphandlats av Migra-

tionsverket, får uppbackning av Röda Korset och andra ideella organisationer för att stötta de 

asylsökande i vardagen. Däremot är de privata utförarna skeptiska till om det offentliga på 

egen hand kan hantera dagens situation. De belyser också att samhället tjänar på att ha privata 

utförare som driver asylboenden.  

 

Reglering: Samtliga privata utförare belyser den press som kommunerna får handskas med 

när det inte finns tillräckligt med bostäder för asylsökande. Det anses därför vara positivt att 

det offentliga kan köpa tjänster som asylboenden. Alexandra Danielsson menar att i dagens 

läge är det bra om bördan kan delas mellan olika utförare. Birger Wallöe poängterar att mång-

falden utförare också har gett upphov till mer rörelse i annars tysta mindre samhällen. Carl 

Emil Ahmetbasic är inte positiv till flertalet mindre boenden men säger att mångfalden utföra-

re gynnar skattebetalarna. Han menar att det är kostsamt för kommunerna att satsa de summor 

som krävs för upprättandet av asylboenden.  
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”Det har ju gynnat skattebetalarna ändå i slutändan. Om du tittar på korttidsboende så har 

det ju gjort det. Priserna har sänkts med närmare 40 % på ett och halvt år. Standarden har 

inte blivit sämre, snarare bättre på våra boenden.” (Carl Emil Ahmetbasic).  

 

Ahmetbasic berättar också att de anställt långt många fler än vad Migrationsverket kräver och 

att de till och med har verksam personal om nätterna. Han är därför inte säker på att de mindre 

boendena kan hålla kvalitén och menar på att det drar till sig oseriösa utförare. Birger Wallöe 

påtalar också problemet med oseriösa utförare av asylboenden, men säger också att stort antal 

platser med allt för lite verksam personal kan vara ett problem med offentliga utförare. Det 

menar han är negativt för den omsorg som ensamkommande barn behöver. Arena Hotell har 

också fungerat som asylboende på 1990-talet och Alexandra Danielsson uppger att det är lika 

stort som det var på den tiden. Hon säger att saker och ting kan gå fel men tycker att alla par-

ter i Halmstad gemensamt har hanterat frågan bra.  

 

”Att det kommer in fler nya människor än man kan hjälpa, det kan skapa väldigt mycket pro-

blem men än så länge tycker jag det hålls under kontroll. I alla fall här i Halmstads kommun, 

jag kan inte svara för de andra kommunerna men här så hålls det under kontroll, det är vik-

tigt.” (Alexandra Danielsson).  

 

Vi kan här se att Kvalitetsaspekten framkommer i de privata utförarnas resonemang ur olika 

synvinklar men med medgivandet om farhågor för risken med att oseriösa utförare dras in i 

och med konkurrenssättningen av asylboenden. Även ekonomiska motiv lyfts fram i resone-

mangen, Ahmetbasic hävdar att privatiseringen har gynnat samhället eftersom det skulle vara 

för dyrt med offentligt utförda asylboenden.  

 

Dekommodifiering: Ifråga om finansieringen av asylboenden är de privata utförarna överens 

om att offentliga medel krävs för att de ska kunna stå för driften av asylboenden. 

 

”Nej men det är väl rätt att vi ska hjälpa till. Det är självklart. Sverige är ju känt för att vara 

generös i sådana sammanhang och det ska vi vara.” (Carl Emil Ahmetbasic).  

 

Birger Wallöe berättar för oss att oavsett utförare så är det via anvisningskommunerna som 

Migrationsverket bekostar dygnskostnaden för ungdomarna. Med tanke på de asylsökandes 

situation anser Alexandra Danielson att den offentliga finansieringen är viktig.  
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Vi ser att de privata utförarna belyser fördelar som bättre kvalitet och ekonomiska motiv som 

att konkurrenssättningen gör verksamheten billigare för samhället. I de privata utförarnas re-

sonemang om regleringen och finansiering av asylboenden framkommer idén om privat ut-

förande på uppdrag och finansierat av det offentliga. Det grundar de på att det offentliga inte 

är rustat för att klara dagens situation med asylsökande. De menar därför att det är positivt om 

det offentliga får möjligheten att köpa tjänsten av privata aktörer. Däremot har de olika upp-

fattningar om vad som är färre positiva och fler negativa effekter vid privat utförande.  

Ahmetbasic som är verksamhetschef över fleratlet större asylboenden menar på att det är bätt-

re medan Wallöe ser en fara med allt för stora boenden med låg grad av personaltäthet. Det 

hänger samman med hans betoning på den rörelse som gynnats i de mindre samhällena tack 

vare flertalet mindre och utspridda asylboenden. Skillnaden är därför inte mer än kontextuell 

och grundas på respektive utförares uppdrag och utformning av verksamheten. Det samma 

gäller Arena Hotell där Danielsson varit anställd under den hittills korta tid som hotellet varit 

ett asylboende men hon hävdar att situationen hanterats bra i Halmstad. De två offentliga utfö-

rarna vi intervjuade var inte överens om utförandet skulle förbli offentligt, eller om även pri-

vata utförare ska tillåtas driva asylboenden men de var däremot överens om att vinstuttag inte 

ska vara tillåtet. De privata utförarna medger att de har ett vinstintresse men de är också tydli-

ga med att detta inte är en marknad som gynnar vinstintresset.  

 

Vinstintresse: De privata utförarna menar på att det inte finns någon privat utförare som inte 

vill tjäna på verksamheten men de poängterar också att kvalité kostar. Således är det försum-

mandet av kvalitén som tillåter stora vinstutdelningar   

 

”Naturligtvis går de med vinst men det är inget som man blir otroligt rik på, för att det ställer 

så många andra krav. Det är inte bara att man ska betala lönekostnader, sociala avgifter och 

skatt utan husen man har, de ska hyras eller köpas med allting vad det innebär, så att det är 

väldigt mycket om och till. Vinstintresset, det blir inte jättestort, det beror på hur dålig kvali-

tet man vill ha.” (Birger Wallöe).  

 

Alexandra Danielsson säger att vi inte hade haft så många asylboenden som vi har idag om 

det inte fanns vinstmotiv, och hon betonar även att driften av asylboendena medför kostnader 

som utförarna måste kunna täcka.  
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Carl Emil Ahmetbasic är tydlig med att det finns ett vinstintresse men säger att de lyckats 

hålla det på en lagom nivå. Det viktigaste menar han är att sköta det, som han uttrycket 

det, ”hyggligt” och Ahmetbasic säger att de aktivt arbetat för detta och för att få dygnspriset 

sänkt.  

 

”De var alldeles för höga, snittpriserna låg på 500 för ett och halvt år sen, per asylsökande. 

Nu ligger de under 300 och det är för att vi har pressat ner priserna så pass. Det är ju för att 

vi har gått igenom alla upphandlingar. Vi har även gått in och överklagat upphandlingar där 

man lovar att man ska bygga ut lekplatser till barn, som är ett krav i upphandlingarna men 

som aktieägarna struntat i och det är ju inte rätt. Utan man måste följa upphandlingarna och 

ha efterkontroller på alla, så att det följs. Vi har ju ett regelverk utav en anledning och den är 

till för att följas.” (Carl Emil Ahmetbasic).  

 

Här är det anmärkningsvärt att Ahmetbasic påpekar att det är de större aktörerna som kan säk-

ra kvalitén i utförandet och genom att sänka kostnaderna minska vinstmarginalerna. Vi har 

ingen måttstock för hur mycket överskott och vinstuttag som kan räknas som vinst. De privata 

utförarna påtalar att det kostar att utföra asylboenden och hävdar att de inte blir större summor 

över men samtliga medger ändå att det finns ett vinstintresse. De privata utförarna menar lik-

som övriga utförare att asylsökande har behov av välfärdstjänster och behöver känna trygghet. 

De är också överens om att det offentliga ska ansvara för finansieringen av asylboenden vilket 

relaterar till det socialdemokratiska idealet om offentligt finansierad och universell välfärd. 

Däremot har samtliga privata utförare om regleringen av asylboenden och vinstintressen i 

utförandet tagit ställning för att privat utförande på uppdrag av det offentliga och att de inte är 

emot vinstuttag. 
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5.4 Jämförande analys 

Vi kommer nu att utifrån idealtyperna att jämföra resultatet från analysen. I tabell 2 har vi 

placerat utförarna i kategorier som vi bedömer att dem överensstämt med. Vi har numrerat 

utförarna enligt följande ordning:  

 

1.Chefen, kommunala vårdbolaget. 

2. Mikael Nilsson, Halmstads kommuns asylboende. 

3. Birger Wallöe, Caremore. 

4. Alexandra Danielsson, Arena Hotell. 

5. Carl Emil Ahmetbasic, Jokarjo. 

6. Elenor Nilsson, Röda Korset. 

 

Tabell 2 

Syn på: Socialdemokrati Liberalism Korporativism 
Social stratifiering Asylsökande ska ha 

rätt till offentlig  
välfärd. 

1, 2, 3, 4, 5 

Asylsökande ska 
bekosta sin välfärd 

på egen hand.  

Asylsökande ska vända 
sig till korporativa  

organisationer för att få 
välfärd. 

6 
Reglering Asylboenden ska  

utföras av offentliga 
aktörer. 

2 

Asylboenden ska 
utföras av privata 

aktörer. 
1, 3, 4, 5 

Asylboenden ska  
utföras av korporativa 

aktörer. 
6 

Dekommodifiering   Asylboenden ska  
finansieras med  

offentliga medel. 
1, 2, 3, 4, 5 

Asylboenden ska 
finansieras privat. 

Asylboenden ska  
finansieras korporativt. 

6 
 

Vinstintresse Vinstintressen ska inte 
vara tillåtet i  
utförandet av  
asylboenden. 

1, 2  

Vinstintressen ska 
vara tillåtet i  
utförandet av  
asylboenden. 

3, 4, 5 

Vinst ska återinvesteras 
i verksamheten vid 

 utförandet av  
asylboenden. 

6 
 

Social stratifiering och Dekommodifiering: Utifrån idealtyperna kan vi konstatera att ingen av 

de utförare som vi intervjuat har uttryckt idéer som närmat sig det liberala idealet om social 

stratifiering och dekommodifiering. Samtliga uttrycker att asylsökande behöver trygghet och 

komma till rätta i det svenska samhället och därför är välfärden viktig för asylsökande. Utfö-

rarna framhäver att de bistår de asylsökande med att komma i kontakt med välfärden och 

andra samhällsfunktioner. Här finns givetvis inslag av aspekter som relaterar till integrations-

frågan vilket är tydligast hos de utförare som driver asylboenden för ensamkommande barn. 
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Att barn och i synnerhet de som saknar föräldrar behöver samhällets stöd mer än vad vuxna 

behöver är redan i grunden en viktig del av välfärden. Däremot bor det givetvis barn på övriga 

asylboenden vilket poängterades av Ahmetbasic på Jokarjo. Det förefaller likaså självklart för 

samtliga utförare att asylboendena ska finansieras med offentliga medel. Alla utförare förut-

om Röda Korset har uttryckt idéer som matchar det socialdemokratiska idealet om social stra-

tifiering och dekommodifiering som rör berättigandet till och finansieringen av välfärd. Röda 

Korset är den enda och egentligen relevanta ideella utföraren som vi intervjuat och ur helhe-

ten att bedöma anser vi att denna utförare står det korporativa idealet närmst. Vi menar inte att 

det finns belägg för att Elenor Nilssons resonemang grundas på någon idé om social hierarki 

varav asylsökande måste förbinda sig till för att ta del av välfärden. Likaså finns det inte teo-

retiskt sett belägg för att korporativt tillhandahållande av välfärdstjänster innebär mindre väl-

färd i jämförelse med det socialdemokratiska idealet. Elenor Nilsson från Röda Korset i 

Halmstad har också tagit ställning för att finansieringen ska vara offentlig men helheten faller 

på idén om medmänsklighet och engagemang med asylsökande, vilket varken en helt offentlig 

eller helt privat lösning, enligt Elenor Nilsson inte uppfattas att vara tillräcklig.  

 

Reglering och vinstintresse: I intervjuerna med de offentliga utförarna har en skiljelinje som 

faller på regleringsdimensionen framkommit. Idén om offentligt ansvar som uttryckts av de 

offentliga utförarna utgår från deras ställningstagande för asylsökandes rättigheter och behov 

ifråga om välfärd. Som vi tidigare konstaterat går de däremot isär på den punkt som förenar 

reglerings- och dekommodifieringsdimensionen. Mikael Nilsson från Halmstads kommuns 

asylboende tar ställning för att asylboenden ska utföras av offentliga aktörer och att offentliga 

medel ska stanna inom det offentliga. Han har menat på att efterfrågan som riktats till privata 

utförare har format en marknad för asylboenden vilket han inte uppfattar som positivt. Vi kan 

också koppla detta till hans tankegångar om att offentliga medel på ett mer tillförlitligt vis kan 

förvaltas av det offentliga. Chefen hos det kommunala vårdbolaget ser däremot inget fel med 

att privata aktörer också står för utförandet av asylboenden eftersom det sker inom ramen för 

den offentliga välfärden. Vi har tidigare belyst den kontextuella skillnaden mellan de två of-

fentliga utförarna varav Halmstads kommuns asylboende är en del av förvaltning och det 

kommunala vårdbolaget i slutändan är ett bolag. Däremot är ingen av de konstruerade till 

vinstuttag som i privata bolag. Hur kommuner sköter sina intäkter, hur de fördelas och vilka 

verksamheter som de går till har vi inget underlag på och det har inte varit intressant för denna 

uppsats. Däremot är Chefen överens med Mikael Nilsson om att offentliga medel inte ska 

omsättas i privat vinst och på så vis ser vi att de offentliga utförarna inte betraktar välfärden 
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som vilken marknad som helst. Därför kan vi också klargöra att de två offentliga utförarna 

precist uttrycker idéer som överensstämmer med det socialdemokratiska idealet men det 

kommunala vårdbolaget avviker ifråga om reglering.  

 

Det är i huvudsak regleringsdimensionen men också ifråga om vinstintressen som de privata 

utförarna skiljer sig från de offentliga utförarna. Det är också här som gråzonen mellan det 

socialdemokratiska och liberala idealet blir som tydligast. Ifråga om reglering vill vi inte häv-

da att idén om privat utförande som vi sammanställt i deras resonemang, i full mening kan 

härledas till det liberal idealet om att det offentliga endast undantagsvis bör tillhandahålla 

välfärdstjänster. Det går inte ihop med den offentliga finansieringen av asylboenden vilket de 

privata utförarna tar ställning för. Däremot är deras uppfattning om utförandet av asylboenden 

överensstämmande med marknadsstyrningsidéerna om beställare-utförare relation mellan det 

offentliga och den privata marknaden. De har uttryckt att detta tillåter det offentliga att dela 

bördan med privata företag vilket blir billigare för skattebetalarna. Samtliga privata utförare 

har framhävt att verksamheten medför kostnader som utförarna måste kunna täcka. Alexandra 

Danielson på Arena Hotell och Carl Emil Ahmetbasic på Jokarjo har under intervjuerna upp-

gett att de tillhandahåller de asylsökande fler tjänster och mer service än vad Migrationsverket 

kräver. Vi har för denna uppsats inget underlag för vilka lag och avtalsmässiga grunder som 

de privata utförarna bedriver sin verksamhet och vi vet inte hur mycket de tar ut i vinst. Där-

emot har de ändå uppgett att det måste löna sig och därför överensstämmer de med det libera-

la idealet om att vinstintressen ska vara tillåtet i utförandet av välfärdstjänster.  

 

För att få mer klarhet i gråzonen mellan det socialdemokratiska och liberala idealet ska vi 

återkoppla till det kommunala vårdbolaget. Trots att Chefen hos det kommunala vårdbolaget 

uttryckte att privata aktörer också ska få utföra asylboenden ansåg denne inte att vinstuttag 

ska tillåtas. Vad vi ser är inte ett stöd för marknadsstyrningsidéer i välfärden utan snarare ett 

stöd för regleringen av, avregleringar i välfärden vilket inte välkomnar vinstdrivna företag i 

välfärden. Chefens ställningstagande relaterar i hög grad till socialdemokratins och keynesia-

nismens gemensamma idé om att produktion i offentligt intresse inte bör hamna i privat ägo. 

Vilket det i princip inte gör när offentliga medel liksom Chefen menat på går till vad de varit 

avsedda för och det omfattar inte vinstuttag. Detta är vad som skiljer Chefens uppfattning från 

de privata utförarnas uppfattning som överensstämmer med marknadsstyrningsidéer av väl-

färden. Vi har redogjort för falanger hos det socialdemokratiska lägret som förespråkar mer 

marknad och hos det liberala lägret finns också idéer om mer stat dvs. offentlighet.  
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Att precist koppla idéerna om privat utförande med villkor om att vinstintressen inte ska vara 

styrande, eller avgöra om idéerna om privat entreprenad i den offentliga välfärden faller på 

socialdemokratiska eller liberala idéer är i princip omöjligt att göra. Vi kan däremot uppskatta 

nivån av förespråkandet av offentlighet respektive marknad i utförarnas resonemang. I Che-

fens fall är trots allt mer offentlighet närvarande, än hos de privata utförarna som uttryckt att 

dem som entreprenörer vill vara en marknad som det offentliga ska kunna vända sig till. 

 

I likhet med frågorna om social stratifiering och dekommodifiering har vi placerat in Röda 

Korset i det korporativa idealet i reglerings- och vinstintressesdimensionen.  Det tycker vi är 

rätt med hänsyn till Elenor Nilssons ställningstagande för att mångfalden utförare leder till ett 

bättre engagemang, vilket det offentliga inte kan uppnå på egen hand. Enligt Elenor Nilssons 

resonemang är det med stöd av offentlig finansiering som mångfalden utförare tillsammans 

med de ideella organisationerna kan forma bättre asylboenden och det får regleringsfrågan att 

luta åt det korporativa idealet. Det är också vad som belägger idén om medmänsklighet som 

präglar hennes resonemang från början till slut. Ur helheten av bilden som Elenor Nilsson 

målar upp måste vi också hålla isär vad hon uttrycker om de asylboenden som Röda Korset 

samarbetar med och vilka idéer som faktiskt gäller Röda Korsets insatser. Elenor Nilsson har 

varit tydlig med deras kompletterande roll och att de som ideell aktör får offentliga medel för 

att utföra sina insatser. De ersätter ingen personal och har inget vinstintresse mer än att kunna 

omsätta det i sin verksamhet. Ur denna helhet menar vi därför att Röda Korset i långtgående 

grad överensstämmer med det korporativa idealet.  
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6. Avslutning 

I detta avslutande kapitel presenterar vi slutsatser genom att besvara frågeställningarna. Kapit-

let avslutas med en slutdiskussion där vi reflekterat om våra slutsatser och givit förslag på 

vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Enligt socialdemokratiskt, liberalt och korporativt ideal om välfärd, som vi baserat på Esping-

Andersens typologi av välfärdsregimer, ställde vi för denna uppsats följande frågeställningar:  

 

Vilket ideal om välfärd relaterar utförarnas idéer om; 

 

Asylsökandes rättigheter ifråga om välfärd? 

Alla utförare som ingått i vår studie har uppvisat en stark tilltro för samhällets gemensamma 

ansvar för asylsökande som tillsynes inte kan bekosta vare sig sitt boende eller uppehälle. 

Asylsökande uppfattas att vara i starkt behov av social trygghet och samtliga utförare tar 

ställning för att asylsökande ska få ta del av den offentliga välfärden. Samtliga utförare har i 

princip samma syn på detta, vilket relaterar till det socialdemokratiska idealet. Utförarna av 

asylboenden för ensamkommande barn är väl orienterade i vad de asylsökande ifråga om väl-

färd och andra samhällsfunktioner behöver komma i kontakt med. De framhäver också bety-

delsen av integration från första början och de lyfter fram den roll som socialtjänsten måste 

tillåtas fylla i omsorgen för de ensamkommande barnen. Gällande detta vill vi belysa en oba-

lans mellan utförarna av asylboenden för ensamkommande barn och de två utförarna som 

driver asylboenden där vuxna och familjer bor. Vi menar inte att denna obalans orsakas av ett 

antagonistiskt samhälle eller ett välfärdssystem som inte tillåter asylsökande att ta del av väl-

färdstjänster. Vi menar att utförarna av asylboenden där vuxna och familjer bor, på eget initia-

tiv, får ansvara för att orientera de asylsökande, vuxna som barn, om samhällsfunktioner som 

t.ex. vård och skola. Röda Korset har vi placerat att stå nära idéer om korporativt tillhandahål-

lande av välfärdstjänster. Vi hittar däremot vare sig teoretiskt sett eller enligt utförarens utsa-

go inga belägg för att en korporativ utformning skulle innebär mindre välfärd. 
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Reglering av asylboenden? 

Ifråga om regleringen av asylboenden yttrar sig en skiljelinje som grundas på de olika idealen 

för driftsformen av välfärdstjänster. Mikael Nilsson från Halmstads kommun är den ende ut-

föraren som tar ställning för att driftsformen ska förbli offentlig, vilket relaterar till det social-

demokratiska idealet om att välfärdstjänster ska utföras av offentliga aktörer. Enligt Mikael 

Nilsson är det offentligt utförande som kan garantera kvalitén som bör omge välfärdstjänsten 

och det offentliga som bäst förvaltar de offentliga medel som avsatts för detta ändamål. Enligt 

hans resonemang är överförandet av offentliga plikter till privata organisationer därför i prak-

tiken inte ett alternativ som bär med sig positiva effekter. Chefen hos det kommunala vårdbo-

laget intar däremot ett mer pragmatiskt ställningstagande vilket yttrar sig i uppfattningen om 

att det offentliga ansvaret oavsett utförare gäller välfärdstjänsten. Det är därför viktigare att de 

offentliga medel som står bakom utförandet av asylboendena går till det de är avsedda för och 

utförarnas uppgift består därmed i att upprätthålla kvalitén. Chefens resonemang stödjer istäl-

let ett gott resultat vilket anses viktigare än tillvägagångssättet så länge det sker inom ramen 

för den offentliga välfärden. De privata utförarna tar ställning för mångfalden utförare och 

ifråga om driftsformen närmare sig de privata utförarna det liberala idealet. Enligt deras upp-

fattning ska det offentliga dela bördan med privata företag vilka kan stå för utförandet av 

asylboenden. Det offentliga uppfattas inte av de privata utförarna att kunna hantera dagens 

situation på egen hand. Marknadsstyrningsidéerna om välfärden med beställare-utförare som 

relation mellan det offentliga och privata är tydligt närvarande i de privata utförarnas uppfatt-

ning. De privata utförarnas resonemang återspeglar vidare beställare-utförare modellens beto-

ning på att den sänker beställarens kostnader och ökar kvalitén på tjänsterna. Elenor Nilsson 

från Röda Korset tar ställning för samverkan mellan privata och ideella aktörer för utförandet 

av asylboenden vilket relaterar till det korporativa idealet för driftsformen. På så vis kan enligt 

Elenor Nilsson ett större engagemang med de asylsökande uppnås vilket inte bör förhindras 

av det regelverk som styr den offentliga verksamheten. Här återkommer vikten av resultatet 

med betoning på kvalitén i utförandet istället för själva tillvägagångssättet. 

 

Finansiering av asylboenden? 

Samtliga utförare är överens om att asylboenden som ett gemensamt ansvar ska finansieras 

med offentliga medel, vilket relaterar till det socialdemokratiska idealet om offentligt finansi-

erad välfärd. Mikael Nilsson från Halmstads kommuns asylboende tar dock tydligt ställning 

mot att offentliga medel omsätts i en marknad av asylboenden. Likt hans uppfattning om re-

gleringen av asylboenden uttrycker han tydligt att avsikten med offentliga medel inte ska vara 
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att omsättas hos vinstdrivna aktörer. Chefen hos det kommunala vårdbolaget däremot och hos 

de privata utförarna förhåller man sig positiva till en viss marknad med aktörer som kan er-

bjuda det offentliga denna tjänst. Detta ingår också i Elenor Nilssons uppfattning om korpora-

tivt utförande vilket både enligt hennes utsago och i teorin ska grundas på offentlig finansie-

ring.  

 

Vinstintressen i utförandet av asylboenden?  

Frågan om vinstintressen i utförandet av asylboenden är vad som skiljer de offentliga, den 

ideella och de privata utförarna som vi intervjuat. De båda offentliga utförarna tar ställning 

mot vinstuttag och delar det socialdemokratiska idealet om att offentliga medel inte ska tillå-

tas omsättas i privat vinst. De privata utförarna framhäver att driften medför kostnader men de 

har också poängterat att vinstintresset ska tillåtas så länge kvalitén upprätthålls. Deras upp-

fattning relaterar till det liberala idealet om att privata företag ska tillåtas ha ett vinstintresse i 

utförandet av välfärdstjänster. Här ser vi att de privata utförarna inte betraktar sina respektive 

verksamheter som en del av en konventionell marknad. Däremot är det svårt att dra någon 

hållbar slutsats om vad som i sådana fall skiljer en kvasimarknad från en konventionell mark-

nad. Privata utförare står numera också för driften av asylboenden p.g.a. efterfrågan om detta. 

Samtidigt är kravet på och medvetenheten om vikten av kvalitet i utförandet överhängande, 

vilket kan anses avskräcka oseriösa utförare men i slutändan kvarstår ändå ett vinstintresse. Vi 

kan därför säga att det likaså är viktigt att vara medveten om att de privata utförarna av asyl-

boenden i slutändan är vinstdrivna företag. Vad gäller den ideella utföraren som vi intervjuat 

måste vi hålla isär vad Elenor Nilsson anser om vinstuttag ifråga om de privata utförare som 

Röda Korset samverkar med och i sin tur vad Röda Korset har för intressen. Som ideell orga-

nisation utför de sina insatser med stöd av offentliga medel och dessa är tillför att omsättas i 

deras verksamhet, för att de ska kunna fortsätta att utföra insatser och vilket som klart relate-

rar till det korporativa idealet. 
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6.2 Slutdiskussion 

I en period som nu då stort antal asylsökande anländer till Sverige förefaller det givetvis na-

turligt att det offentliga med stat, regioner, landsting och kommuner, för att kunna hantera 

situationen vänder sig till både näringsliv och civila organisationer. Kostnadsfrågan är därför 

också en viktig aspekt som måste grundas på en långsiktig planering. Det vore ett misslyck-

ande om situationen senare försämras för de asylsökande, de som fått uppehållstillstånd och 

inte minst för resten av Sveriges invånare. Ifråga om välfärd går däremot boende, kost och 

trygghet med tillgången till vård och skola före kostnadsfrågan. Liksom vi redogjort för i vår 

studie ansluter sig samtliga utförare till idealet om offentligt finansierad och universell välfärd 

som omfattar alla människor. Det har i princip samma innebörd för det korporativa idealet 

som vi konstaterat att den ideella utföraren matchar. Det är ytterligare ett bevis för att det 

mänskliga värdet går före formellt medborgarskap och för den delen också uppehållstillstånd, 

i vårt samhälle. Det påvisar återigen att betydelsen av dessa ideal är viktiga att bevara och att 

det i längden inte får försvinna i gapet av en gråzon som orsakas av en dragkamp mellan ideal 

och medföljande idéer, om det offentliga, marknaden eller det civila samhället ska utgöra ba-

sen för människors sociala trygghet.  

 

Samtliga utförare framhäver faktiskt relevanta synpunkter om varandra. De offentliga utförar-

na har en poäng med att de offentliga medel som finansierar asylboenden inte bör gå ut i pri-

vat vinst. Å andra sidan bör inte det regelverk som styr den offentliga verksamheten begränsa 

kvalitén i utförandet, vilket den ideella utföraren poängterade. Likaså är säkerligen den finan-

siella och tekniska bördan för tung för att det offentliga ska kunna hantera dagens situation på 

egen hand, vilket påpekades av de privata utförarna. Därför krävs säkerligen att samtliga par-

ter samverkar för att kunna hantera dagens situation med högt antal asylsökande som faktiskt 

anlänt till Sverige under en relativt kort tidsperiod.  

 

Med denna uppsats vill vi vara med och fylla tomrummet av forskningen om privatiseringen 

av asylboenden och vi valde att gå på utförarnas utsagor för att studera deras idéer om asylbo-

enden som välfärdstjänst. Som vi tidigare beskrivit uttalar samtliga utförare av asylboenden 

för ensamkommande barn en likartad uppfattning om vilka välfärdstjänster som de är inför-

stådda med att barnen behöver ha tillgång till. De redogör också ganska likartat för hur de 

arbetar för detta ändamål. Däremot uttrycker de övriga två utförarna av asylboenden för vux-

na och familjer varav den ena stöds av Röda Korset i Halmstad som vi också intervjuat, olika 

bud om enligt vilka insatser de har tillsatt sitt utförande. Med detta menar vi dock inte att 
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Röda Korset motsätter sig de asylsökandes berättigande till välfärd. Av utsagorna att döma 

återger de en likartad uppfattning om vilka krav som ställts av Migrationsverket men de skil-

jer sig angående hur mycket resurser respektive utförare har tillsatt. Vi har för denna uppsats 

inte haft något annat än utsagorna att gå på, vilket naturligtvis har sina begränsningar. Som 

förslag på vidare forskning på detta område föreslår vi därför studier om vilken kvalitet asyl-

boendena upprätthåller. Tidigare forskning har pekat på olika resultat om kvalitetsaspekten i 

välfärden som allt mer kan definieras som en kvasimarknad. Det vore därför intressant att 

studera om erfarenheten av konkurrenssättningen av t.ex. äldreomsorgen har varit till nytta 

när asylboenden nu också förlagts på entreprenad. För ett sådant syfte kan deltagande obser-

vationer av verksamheten hos olika asylboenden genomföras för att klargöra vilken kvalitet 

som upprätthålls. En viktig del av detta bör därför också vara vad som av utförarna uppfattas 

att vara kvalitet i utförandet. Resultaten kan med fördel jämföras för att därefter ställas mot de 

krav som ställs av Migrationsverket och vad efterkontrollerna mäter. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Skulle ni kunna berätta lite om 

er själv, er verksamhet och vad 

ni har för position och ansvarar 

för?  

Allmän bakgrundsinformation om respondenten och 

organisationen. 

Vad ska en asylsökande vara 

berättigad till och vad för behov 

har en asylsökande i fråga om 

välfärd, enligt er?  

Social stratifiering: Hur asylsökandes behov av välfärds-

tjänster definieras och vad som behöver tillhandahållas. 

Vad tillför ni de asylsökandes, 

boende och uppehälle? 

Det unika med deras antingen, offentliga, privata eller 

ideella verksamhet, i fråga om asylmottagning, i allmän-

het. 

På vilket sätt tror ni att mindre 

och flertalet utspridda asylbo-

enden, jämfört med de tidigare 

större flyktingförläggningarna, 

gynnar samhället? 

Generell uppfattning om det tidigare statliga monopolet 

på asylboenden. 

Hur ställer ni er till offentligt 

ägande av asylboenden? 

Synen på de asylboenden som kommunala bolag och 

kommuner, driver. 

Tycker ni det är viktigt med 

mångfald av utförare av asylbo-

enden? Varför/Varför inte?  

Statens valfrihet i utförandet av asylboenden. Eventuellt, 

ska den också gälla för de asylsökande? 

Vad anser ni om offentlig finan-

siering av privata och ideella 

utförare av asylboenden? 

Generell uppfattning om hur skattemedel ska användas 
för att bedriva asylboenden. Asylsökande kan inte betala 
skatt eller betala för sig via andra avgifter, eller? Här 
kommer klass/status dvs. utsattheten före medborgar-
skapet som de asylsökande omöjligen kan äga.  

Hur ser ni på vinstuttag i utfö-

randet av asylboenden?  

Asylboenden och affärsverksamhet, dvs. dekommodifie-
rings kontra kommodifieringslogiken.  

Vad tycker ni vinsterna ska an-

vändas till?  

Generell uppfattning om var vinsterna, ska gå.  
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