
 

 
 

Enkät om projekt och samarbete, mars 2021 - Sammanställning 
 
Bakgrund 
Asylkommissionens uppgift är granska lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor 
som sökt asyl i Sverige. Granskningen har hittills främst handlat om forskning på området. För att 
lyfta fram erfarenheter från civilsamhället och se samarbetsmöjligheter gick vi ut med en enkät i 
mars 2021. Ett första utkast gjordes av Frida Johansson Metso, som också tog fram en första 
sammanställning med tematisering. Enkäten utformades slutligt av Tilda Pontén, Sanna Vestin och 
Sofia Häyhtiö från Asylkommissionens styrgrupp. Dessa har fortsatt tematiseringen utifrån alla 
inkomna svar. Sanna Vestin har på uppdrag av styrgruppen tagit fram föreliggande sammanställning, 
avsedd för återkoppling till enkätdeltagarna samt förberedelse för en digital workshop som hölls den 
11 maj 2021. Sammanställningen är inte avsedd för offentlig spridning. 
 
Enkäten inleddes med en fråga om insatser/initiativ för personer med erfarenhet av asylprocessen. 
Därefter frågade vi efter innehållet i specifika projekt som den svarande ville nämna. Följdfrågor 
rörde intresset för att dela med sig av fakta eller utbyta erfarenheter. 
 
Sammanfattning av enkätsvaren:  
96 personer svarade. De kan fördelas ganska jämnt i fyra grupper utifrån den verksamhet de valt att 
nämna. Knappt en fjärdedel berättar om specifika projekt som de arbetar med inom frivillig-
organisationer eller i något fall institutioner. Något fler berättar om löpande stödverksamhet (ej 
avgränsade projekt) som de är engagerade i inom ramen för föreningar eller nätverk, oftast lokala 
men även några riksorganisationer. Ytterligare en dryg fjärdedel arbetar med en eller flera 
vetenskapliga studier eller forskningsprojekt. De övriga berättar om löpande stödverksamhet som de 
inte verkar arbeta med inom någon organisation. Ibland har det varit svårt att skilja mellan projekt 
och löpande verksamhet, eller avgöra vilka av dem som svarat på enkäten som ingår i en förening. 

 
De allra flesta är mitt uppe i sina projekt, eller arbetar i verksamheter som inte är tidsbegränsade. De 
flesta är positiva till erfarenhetsutbyte och/eller svarar att det finns utrymme för samarbete eller att 
låta andra ta del av deras uppgifter. Det är få som för statistik - här kan finnas utrymme för att 
hjälpas åt med att göra spridda erfarenheter och vittnesmål till samlad kunskap som kan spridas.  
 
Vi har valt att inte delge namn eller kontaktuppgifter i denna sammanställning. Att vara intresserad 
av samarbete behöver inte betyda att vilja hamna på en namnlista. Du som önskar kontakt med 
någon - ta upp det vid ett av Asylkommissionens möten eller skriv till oss! Asylkommissionen kommer 
inte att ansvara för att starta nya nätverk, men om vi ser samarbetsmöjligheter kan vi tipsa om detta. 

 
Nedan följer projekt som de svarande är engagerade i och som vi valt att tematisera. På slutet följer 
de svarandes förslag till nya projekt och tips om andra organisationer och initiativ. Formuleringarna 
är citerade från enkätsvaren, ibland förkortade och ibland med tillägg av organisationsnamn.  
 
Projekt och verksamheter grupperade enligt tema  

Observera att samma projekt kan förekomma på flera ställen! 

• Ensamkommande flyktingbarn och unga 

• Arbete och integration 

• Förändringar i samhället 

• Juridik och rättssäkerhet 

• Hälsa 
Projektförslag och tips om andra verksamheter 
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ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN OCH UNGA  

− Socialstyrelsens kunskapscenter för ensamkommande barn. Slutrapport från uppdraget finns 
på socialstyrelsen.se. (avslutat) 

Projekt och verksamheter i civilsamhället som rör ensamkommande unga 

− Agapes vänner STO- stöttar ensamkommande, samt Egnahemsfabriken som anställer 
ensamkommande, ordnar sociala aktiviteter mm. 

− Mötesplats Otto i Malmö, Ensamkommandes Förbund. Behöver alla former av stöd för att 

kunna fortsätta pga extremt begränsade resurser. Sen väntar vi på besked på två projekt som 

ev är relevant för asylkommissionen.  

− Krisgruppen för ensamkommande i Sandviken. Inventering av behov av stöd efter bön om 

hjälp från Bessemergymnasiet. Lärarna oroades av hur dåligt de afghanska eleverna mådde. 

När det blev kaos, började vi hämta tillbaka elever till kommunen, ordna med boende etc. Vi 

håller fortfarande på med stöttning på många olika sätt av drygt 40 ensamkommande. 

Eftersom vi har 28 killar som lyder under nya gymnasielagen har mycket arbete hösten 2020 

handlat om att hjälpa dem få fasta arbeten eller övertyga Migrationsverket om att 2-årig 

yrkesutbildning till vård och restaurang inte duger. Vi är nio kvinnor i nätverket undergrupp 

till Frivillig i Sandviken. Vi representerar Amnesty, Röda Korset och kyrkan.  

− Nätverk som stöttar och hjälper ensamkommande från Afghanistan, flertalet men inte alla 

omfattas av NGL. Hjälpen består av boende, läsa papper, skriva cv, hjälp att söka jobb mm. 

Gislaved. 

− Flyktinggruppen i Falun.  

− Unga forum, Skåne stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet i Malmö. Verksamhet ger 
stöd till barn och unga under 25 år som behöver praktisk hjälp, juridisk rådgivning och social 
rådgivning. 

− Uppsalastödet, stöd till unga papperslösa,  

− Krismottagning med psykoterapeuter inom Skyddsvärnet i Göteborg, som arbetar med 
ensamkommande ungdomar i asylprocess.  

− Rädda Barnen Gävle. Under pandemin, bara hjälp med vardagen. Kontakt med skolan, 
ansökningar, flytthjälp, pengastöd, leta bostad mm. Dessförinnan öppet hus en kväll i veckan, 
mat mm 

− Haninge frivilliga familjehem, vi ger stöd åt ungdomar 18+ både genom att öppna våra hem 

och bistå i att hitta andra boendelösningar. Vårt stöd omfattar det mesta, bostad, arbete, 

psykosocialt stöd, matpengar mm. 

Individuellt stöd i olika former till ensamkommande barn och unga, svar från nio personer: 

Stödperson/kontaktperson till unga ensamkommande. Stöd vid vidare flykt. Familjehem, 

kommunalt eller frivilligt. Stöd till minderåriga med utvisningsbeslut. Hjälp att hitta jobb och/eller 

fullfölja gymnasieutbildning. Stöd vid nya asylansökningar, God man, särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Juridisk hjälp allmänt. Ekonomiskt stöd. Tidningsartiklar. Skrivelser till politiker. 

Översättning. Granskning av åldersbedömningar. Stöd till konvertiter. Anknytningsprocesser. 

Sovplatser. Hitta boende.  

Forskningsprojekt, vetenskapliga studier som rör ensamkommande flyktingbarn och unga 

− Efter krisen: ett nätverksprojekt om gråzonen mellan utbildning och arbetsmarknad med 

fokus på ensamkommande unga.  

− MIMY är ett europeiskt forskningsprojekt finansierat av EU om unga migranters 
integrationsprocesser som syftar till att stärka gruppen och bidra med kunskap om vad 
integration innebär för unga människor. Vi ska börja intervjua unga migranter från april och 
framåt. Vi kommer fokusera på ensamkommande och syriska unga. Vi ska också prata med 

https://socialstyrelsen.se/
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svenskfödda unga och andra aktörer och grupper om unga människors 
integrationsprocesser. (I uppstarten) 

− Avhandling med fokus på unga på språkintroduktionsprogrammet och studie- och 
yrkesvägledning för framtiden. Planen är att avhandlingen ska vara klar runt årsskiftet 22/23. 

− Forskningsprojekt "Det ensamma barnet"  

− Ensamkommande flyktingbarns möte med Sverige och skolan. (I slutfas) 

− Produktionen av deporterbarhet i Sverige: Ensamkommande minderårigas asylprocesser i 
krisberedskapens tid. Projektets ämnar studera ensamkommande minderårigas 
asylprocesser, med särskilt fokus på hur ”deporterbarhet” skapas, och på barnets position på 
gränsen mellan inkludering och exkludering. Projektet kommer att kunna bidra med kunskap 
som kan förbättra hanteringen av ensamkommande barns asylansökningar. Men just 
hanteringen av ensamkommande barn kan också hjälpa oss att bättre förstå hur den politiska 
gemenskapens gränser dras i en tid av säkerhetstänkande och krisberedskap. Därför syftar 
projektet också till en fördjupad förståelse av demokrati, mänskliga rättigheter och politiska 
gränsdragningar i samtiden. Av särskilt intresse är det som brukar kallas för ”flyktingkrisen” 
2015, liksom de migrationspolitiska förändringarna 2015-2016 och hur dessa påverkat 
ensamkommande minderårigas situation i asylprocessen. (I uppstarten) 

− Forskning om ensamkommande flickors situation. (I uppstarten) Dessutom forskning om 

papperslösas situation, i slutfasen. 

− Avhandlingsprojekt som handlar om förväntningar på mottagningsarbetet och det sociala 

arbetet med ensamkommande barn, i spänningsfältet mellan barnavård och 

migrationskontroll. Avslutas förhoppningsvis nästa höst. 

− Forskningsprojekt om ensamkommandes asylprocesser, med fokus på produktion av 

deporterbarhet. Finansiering från VR under detta och nästa år, men vi räknar med att ev söka 

ytterligare medel för att kunna arbeta längre. (I uppstarten) 

− Forskningsprojekt om nätverk av volontärer och asylsökande ungdomar. Finansierat projekt 

avslutas sommaren 2021 men vi räknar med att fortsätta så länge det finns viktiga 

forskningsfrågor att belysa.  

 

ARBETE OCH INTEGRATION 

Projekt och verksamheter i civilsamhället som rör arbete och integration 

− Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt inom Stiftelsen Independent Living 
Institutet. Projektets syfte var att utveckla nya metoder som skapar förutsättningar för ett 
bättre mottagande och en ömsesidig integration av nyanlända personer med  
funktionsnedsättningar. DRW här olika material som är mycket användbar material för olika 
aktörer och själva nykommande migranter eller asylsökande personer med 
funktionsnedsättningar. (Avslutat) 

− Organisation för att motverka statslöshet. Rapport ska vara klar under året.  

− Samarbete med näringslivet för att hitta jobb åt asylsökande. EFS-projekt, 2-årigt. 

− Utbildning (TIA-medel) för asylsökande kvinnor i skönhetsvård, med syfte att förvärva 
användbara kunskaper oavsett om man får stanna i Sverige eller inte. Kunskaperna kan ge 
arbete i en skönhetssalong t ex. Vi söker nu 2 projekt inom hälsa samt inom integration.  

− Arbetsförberedande åtgärder. Tvåårsprojekt. (Stadsmission, i uppstarten) 

− Etablering på arbetsmarknaden & rådgivning. Eritreansk exilorganisation. 

− Kompis Falun, ideell förening som baseras på medmänsklighet. Syftet är att skapa möten 
mellan människor för att skapa förståelse, gemenskap för att på det sättet motverka 
främlingsfientlighet. Vi har kompisfika, hemfix för nyanlända, mycket medmänniska till 
medmänniska hjälp, hitta tillfälligt boende, mat till papperslösa, insamling av kläder mm.  
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− Refugees Welcome Stockholm. Programmeringskurser, språkpromenader, juridisk 
rådgivning, svenskundervisning, kulturmöten etc i Rosa Stationen telefonplans olika 
verksamheter.  

− Caritas mötesplats (Stockholm) 

− Rädda barnens direktstöd till nyanlända barn och i viss utsträckning deras föräldrar. 
Simskola, utflykter till strövområden runtom i Skåne med hyrda minibussar en-två ggr i 
månaden, padel mm. 

− Löpande arbete i församling inom ramen för diakoni. 
Individuellt stöd i olika former som rör arbete eller integration, svar från fyra personer: 
Stöd för etablering, exempelvis klara utbildning, hitta arbete. Juridisk rådgivning vid 
arbetstillstånd, spårbyte mm. Stöd till ungdomar som söker jobb. Fylla i blanketter till 
Migrationsverket. Kontakter med Skatteverket, socialkontoret, arbetsförmedlingen. Arbete 
elevnära för att öka interkulturell förståelse.  

Forskningsprojekt, vetenskapliga studier som rör arbete och integration 

− Projektet fokuserar på hur uppehållstillstånd påverkar välmående (men också andra utfall 
som arbete, bostad etc.) Projektet fortlöper under 2021 till 2024. Just nu arbetar vi på en 
vetenskaplig artikel. (I uppstart) 

− I vårt Fortefinansierade projekt undersöker vi effekterna av den förändrade svenska 
lagstiftningen för asylsökandes manöverutrymme på arbetsmarknaden. (I slutfas) 

− MIMY är ett europeiskt forskningsprojekt finansierat av EU om unga migranters 
integrationsprocesser som syftar till att stärka gruppen och bidra med kunskap om vad 
integration innebär för unga människor. Vi ska börja intervjua unga migranter från april och 
framåt. Vi kommer fokusera på ensamkommande och syriska unga. Vi ska också prata med 
svenskfödda unga och andra aktörer och grupper om unga människors 
integrationsprocesser. (I uppstart) 

− Ett etnografiskt forskningsprojekt som studerar asylsökande människors erfarenheter av den 
svenska asylumottagningskontexten. Projektet undersöker "hoppets sociala dimensioner", 
dvs hur hopp som en emotion som kan bidra till framtidstro och tillit, kan ses som något som 
skapas i interaktion och möten med t ex myndigheter och civilsamhälle. Projektet avslutas 
under andra halvåret 2022.  

− Forskningsprojektet Asylberättelser. Vi kommer att lägga ut publikationer på vår webbplats 
allt eftersom, men ledtiderna är tyvärr långa. I maj kommer en Delmi-rapport som vi skrivit 
om tolkfunktionen i asylprocessen. mer info här: blogg.sh.se/asylberattelser/. 

− C-uppsats inom ramen för ämnet Svenska som andraspråk. Intervjuer med sva-lärare som 
undervisat gymnasieelever med UT enligt nya gymnasielagen om de effekter lagen haft på 
deras yrkesutövande och yrkesroll (vilket i sin tur säger mkt om villkoren för de 
ensamkommande som har/haft denna typ av UT).  http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1523253&dswid=3722  (Avslutat) 

 
 

OM FÖRÄNDRINGAR I SAMHÄLLET 

− Planerar en utbildnings-/föreläsningsserie kring rasism. Transkulturellt Centrum. 

− Planerar inför hösten ett uppföljande seminarium kring utfallet av den nya  
migrationslagstiftningen m.m. Transkulturellt Centrum 

 
Projekt och verksamheter i civilsamhället som rör förändringar i samhället 

− Bokprojekt ”Den onödiga flyktingkrisen”, inkl hemsida. https://onodigaflyktingkrisen.se/ 

− En antologi till försvar av asylrätten. Deadline sommar/höst.  

− Bok om social mobilisering. Förhoppningsvis arrangera konferens för #Vistårinteut så snart 
Covid är över.  

blogg.sh.se/asylberattelser
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1523253&dswid=3722
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1523253&dswid=3722
mailto:https://onodigaflyktingkrisen.se/
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− Skapat fanzine. Ingen människa är illegal Göteborg. (Avslutat) 

− RFSL Ung. Sociala insatser, påverkansarbete. Rapport om hbtqi-ungdomars erfarenheter av 
asylsystemet släpptes under hösten, events.  

− Alsike Kloster. Just nu ta kontakt med riksdagspolitiker som sitter i respektive partis styrelse 

för att tala om riskerna med det nya lagförslaget. Tidsplan: beror på, en sak med arbetet 

gentemot politiker en annan med det som fortlöper. 

Forskningsprojekt, vetenskapliga studier som rör förändringar i samhället 

− Formasfinansierad intervjustudie med personer med erfarenhet av att söka asyl i Sv efter 
2015, samt intervjuer med frivilliga och praktiker som möter asylsökande, där syftet är att 
granska konsekvenserna av den förändrade asyllagstiftningen. Plan är att en 
sammanställning av resultat ska kunna presenteras på ett offentligt seminarium till hösten. 
Om pandemiläget tillåter ex ett riksdagsseminarium. (I slutfas) 

− Uppföljning av 2016 års bosättningslag och dess effekter, utifrån hur tolv anvisade personer i 
Västra Götaland erfarit att blivit anvisade och mottagna i tre kommuner. Planerar att 
utveckla och skriva ytterligare artiklar med grund i insamlat material.  

− I vårt Fortefinansierade projekt undersöker vi effekterna av den förändrade svenska 
lagstiftningen för asylsökandes manöverutrymme på arbetsmarknaden.  

− Skriver en masteruppsats om förändringarna i LMA-lagen, specifikt gällande begränsningarna 
i EBO-lagen. Undersöker motiveringen till införande av lagen 1994 samt till att lagen 
ändrades 2019, samt vilka konsekvenser detta får för asylsökande. Uppsatsen ska lämna in i 
maj 2021.  

− Produktionen av deporterbarhet i Sverige: Ensamkommande minderårigas asylprocesser i 
krisberedskapens tid. Projektets ämnar studera ensamkommande minderårigas 
asylprocesser, med särskilt fokus på hur ”deporterbarhet” skapas, och på barnets position på 
gränsen mellan inkludering och exkludering. Projektet kommer att kunna bidra med kunskap 
som kan förbättra hanteringen av ensamkommande barns asylansökningar. Men just 
hanteringen av ensamkommande barn kan också hjälpa oss att bättre förstå hur den politiska 
gemenskapens gränser dras i en tid av säkerhetstänkande och krisberedskap. Därför syftar 
projektet också till en fördjupad förståelse av demokrati, mänskliga rättigheter och politiska 
gränsdragningar i samtiden. Av särskilt intresse är det som brukar kallas för ”flyktingkrisen” 
2015, liksom de migrationspolitiska förändringarna 2015-2016 och hur dessa påverkat 
ensamkommande minderårigas situation i asylprocessen. (I uppstarten) 

− Projekt som undersöker den grundläggande frågan om vem som är och vem som inte anses 
förtjäna välfärdstjänster, hur värde och värdesättande förhandlas och med vilka 
konsekvenser, i ett sammanhang av ökad mångfald i ett sammanhang av migration, 
välfärdsomstrukturering och åtstramning. Etnografiska studier i Danmark, Storbritannien och 
Sverige fokuserar tex på välfärdsmikroförvaltningar, lokala platser där rättigheter till stöd och 
tjänster förhandlas fram. Vi fokuserar på hur värde och värdesättande förstås i relation till 
migranters generationsstatus såväl som de rumsliga dimensioner av grannskap där migranter 
bosätter sig. Projektet håller c 2,5 år till. 

− Vi undersöker hur papperslösa familjer samt asylsökande individer behandlas. Vi ska börja 
med fältarbetet nu och kommer pågå ca 1 år framöver. Vi har deadline för projektet 2023. 

− Noterar antimuslimsk kommunal signalpolitik. 

− CONREP: nätverk om effekten av externaliseringspolitik (EU/Australien).  

− ASILE: forskningsprojekt om Global Compact on Refugees, fokus på EU.  

− Forskningsprojekt om förvar/utvisningar.  

− Forskningsprojekt om nätverk av volontärer och asylsökande ungdomar. Finansierat projekt 
avslutas sommaren 2021 men vi räknar med att fortsätta så länge det finns viktiga 
forskningsfrågor att belysa. 
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− Ett etnografiskt forskningsprojekt som studerar asylsökande människors erfarenheter av den 
svenska asylumottagningskontexten. Projektet undersöker "hoppets sociala dimensioner", 
dvs hur hopp som en emotion som kan bidra till framtidstro och tillit, kan ses som något som 
skapas i interaktion och möten med t ex myndigheter och civilsamhälle. Projektet avslutas 
under andra halvåret 2022. 

− Papperslösas situation. Dessutom i uppstart med forskning om ensamkommande flickors 
situation och flera pågående och avslutade projekt som publicerats eller kommer att 
publiceras.   

− Inom ramen för Asylkommissionen: Skapa en tidslinje av förändringar i lagar, regler och 
praxis sedan 2015, som underlag för analys och påverkan. Våren - sommaren för själva 
tidslinjen. Hösten för visualisering av tidslinjen, det är kanske ett annat projekt. 

 

JURIDIK OCH RÄTTSSÄKERHET 

Projekt och verksamheter i civilsamhället som rör juridik och rättssäkerhet 

− En antologi till försvar av asylrätten. Deadline sommar/höst.  

− FARR. Uppdatering av handboken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige". Behöver 
uppdateras efter den nya lagen i sommar! (I uppstart) 

− RFSL Ung. Sociala insatser, påverkansarbete. Rapport om hbtqi-ungdomars erfarenheter av 
asylsystemet släpptes under hösten, events.  

− RFSL:s pågående asylarbete, rättsutredningen Avslag i hbtqi-asylärenden, samt juridiskt stöd 
till asylsökande hbtqi-personer. Politiskt påverkansarbete gentemot / samverkan med 
migrationsmyndigheterna och lagstiftare. 

− Flyktinggruppen i Falun. Asylrådgivning. 

− Asylkommitté (Hudiksvall). Främsta uppgiften i dagsläget är att stödja personer i deras 
asylprocesser. 

− Unga forum, Skåne stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet i Malmö. Verksamhet ger 
stöd till barn och unga under 25 år som behöver praktisk hjälp, juridisk rådgivning och social 
rådgivning. 

− Asylgruppen Norrköping har rådgivning för asylsökande och andra som har kontakt med 
Migrationsverket i olika ärenden.  

− Rådgivningscafé, Sundsvalls Asylkommitté.  

− Refugees Welcome Stockholm. Bland annat juridisk rådgivning i samband med Rosa 
Stationen telefonplans olika verksamheter.  

− Caritas mötesplats (Stockholm) 

− Alsike Kloster. Just nu ta kontakt med riksdagspolitiker som sitter i respektive partis styrelse 

för att tala om riskerna med det nya lagförslaget. Tidsplan: beror på, en sak med arbetet 

gentemot politiker en annan med det som fortlöper. 

− CRD:s rättsavdelning bedriver ganska fritt arbete med strategiska fall, ombud, 
påverkansarbete kring främst asylprocessen och andra rättigheter för personer med 
erfarenhet av asylprocessen. Gärna med fokus på diskrimineringsfrågor utöver rättssäkerhet. 

− Freedom Sweden - en ny organisation som ska i första hand strida för mänskliga rättighet, att 
FN konventioner ska följas samt kämpa mot rättshaveri. Vår mål är också att Freedom ska 
hjälpa de utsatta som har inte råd för juridiskhjälp. Planerna finns att skriva en bok och 
avslöja stora delar av Migrationsverkets rättshaveri när det gäller afghanska flyktingar. Detta 
kommer att göras i samarbete med den afghanska myndigheten MoRR - Ministry of Refugees 
& Repatriation Afghanistan.  

− Kristen undervisning inom Svenska Kyrkan. Stärka och förbereda konvertiter att kunna 
redogöra för sin konverteringsprocess på ett trovärdigt sätt inför migrationsverkets 
utredning, efter att VUT beviljats.   

− Asylrådgivning i Betlehemskyrkan/Equmenia och i Caritas/Katolska kyrkan (Sundsvall). 
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Individuellt stöd i olika former som rör juridik och rättssäkerhet, svar från åtta personer: 
Rådgivning i enskilda asylärenden vid ansökningar om verkställighetshinder, arbetstillstånd, 
anknytning mm. Asylskäl som nämns särskilt: konversion, ateism, praktiska verkställighetshinder 
(limbo). Vittnesmål om rättsosäkerhet, artiklar. Kontakt med ombud. Vägledning för papperslösa. 
Även arbete på byrå. 
Citat: Vi önskar gärna kontakt med flera som arbetar med konvertiter. Vi har en situation i 
Sverige där denna kategori skyddsbehövande ofta får ytterligt rättsosäkra utredningar. Under 
åren har jag sett och ser hur Migrationsverket bedömer väldigt strikt enligt "mallar" där tro och 
livsåskådning inte låter sig stängas in. Individerna riskerar att utsättas för skyddsgrundande 
behandling i ex Afghanistan, men om man inte intellektuellt kan redogöra på önskat sätt skickas 
man tillbaka. 

Forskningsprojekt, vetenskapliga studier som rör juridik och rättssäkerhet 

− Vi undersöker erfarenheter av asylutredning ur asylsökandes, handläggare/beslutsfattares, 
offentliga biträden och tolkars olika perspektiv. Detta görs i Sverige och vi har ett jämförande 
material från en studie som genomförts i Sydafrika 2020. Studie pågår till 2022. 

− Formasfinansierad intervjustudie med personer med erfarenhet av att söka asyl i Sv efter 
2015, samt intervjuer med frivilliga och praktiker som möter asylsökande, där syftet är att 
granska konsekvenserna av den förändrade asyllagstiftningen. Plan är att en 
sammanställning av resultat ska kunna presenteras på ett offentligt seminarium till hösten. 
Om pandemiläget tillåter ex ett riksdagsseminarium. (I slutfas) 

− Forskningsprojekt om likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar. Pågår fram till 2023.  

− Produktionen av deporterbarhet i Sverige: Ensamkommande minderårigas asylprocesser i 
krisberedskapens tid. Projektets ämnar studera ensamkommande minderårigas 
asylprocesser, med särskilt fokus på hur ”deporterbarhet” skapas, och på barnets position på 
gränsen mellan inkludering och exkludering. Se även ovan. (I uppstart) 

− Skriver en doktorsavhandling som rör anhöriginvandring vid Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet. Avhandlingen beräknas vara färdig (disputation) i början av 2024. 
Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten på Stockholms 
universitet.  

− Forskningsprojektet Asylberättelser. Vi kommer att lägga ut publikationer på vår webbplats 
allt eftersom, men ledtiderna är tyvärr långa. I maj kommer en Delmi-rapport som vi skrivit 
om tolkfunktionen i asylprocessen. mer info här: blogg.sh.se/asylberattelser/.  

 

HÄLSA 

− Arbete med att ta fram en film gällande "rätt till vård" för asylsökande och papperslösa 
(samverkan region Stockholm, VGR, region Skåne och region Östergötland).   

− Forskning om asylsökandes risk för självmord. Vi kommer skriva en rapport inom Region 
Stockholm. 

Projekt och verksamheter i civilsamhället som rör hälsa - de flesta i samverkan med forskare 

− Röda Korset (inkl specialistkliniker för traumatiserade flyktingar) och Röda Korsets Högskola 
ska starta forskningsstudier och metodutveckling kopplat till hälsa. Start med diskussioner i 
april. Långtidsprojekt.  

− Utbildning (TIA-medel) för asylsökande kvinnor i skönhetsvård, med syfte att förvärva 
användbara kunskaper oavsett om man får stanna i Sverige eller inte. Kunskaperna kan ge 
arbete i en skönhetssalong t ex. Vi söker nu 2 projekt  inom hälsa samt inom integration. 

− Krismottagning med psykoterapeuter inom Skyddsvärnet i Göteborg, som arbetar med 
ensamkommande ungdomar i asylprocess.  

− Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt inom Stiftelsen Independent Living 
Institutet. Projektets syfte var att utveckla nya metoder som skapar förutsättningar för ett 

blogg.sh.se/asylberattelser
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bättre mottagande och en ömsesidig integration av nyanlända personer med  
funktionsnedsättningar. DRW har olika material som är mycket användbar material för olika 
aktörer och själva ny kommande migranter eller asylsökande personer med 
funktionsnedsättningar. 

− EF Malmö driver projekt med fokus på psykisk hälsa och drogprevention, vilket bidragit till 
stor insyn och kontakter inom beroendevården samt forskningsområdet (bla en pågående 
studie vid Malmö Universitet). Kontaktuppgifter finns här: 
https://ensamkommandesforbund.se/verksamhet-2/ 

− Läkare som arbetar med intyg i asylprocessen. Hälsofaktorer som kan påverka förmågan att 
delta i asylprocessen upptäcks väldigt sent, om alls, av vården. 

Övriga forskningsprojekt, vetenskapliga studier som rör hälsa 

− Skriver vetenskaplig uppsats där vi jämför tillfrisknandet hos flyktingbarn i uppgivenhet före 
och efter 2016. Deadline den 1/4-21.  

− Projektet fokuserar på hur uppehållstillstånd påverkar välmående (men också andra utfall 
som arbete, bostad etc.) Projektet fortlöper under 2021 till 2024. Just nu arbetar vi på en 
vetenskaplig artikel.  

− Mitt doktorandprojekt handlar om väntetider för familjeåterförening och dess påverkan på 
hälsa. Kommer bl.a. kartlägga hur väntetider skiljer sig mellan olika migrantgrupper och 
intervjua personer som väntar/väntat på återförening. Har datainsamling under de 
kommande 1,5-2 åren, med start ungefär sent i april 2021. 

 
 

FÖRSLAG OCH TIPS FRÅN DEM SOM SVARAT PÅ ENKÄTEN 

Projektförslag 

− Enkät hos Migrationsverket och gränspolisen kring hur de upplever förändringen i 
flyktingpolitiken, speglat i sin arbetsvardag/vad de ombeds göra/attityder på arbetsplats.  

− Önskemål om projekt om att följa upp utvisade individer. 

− Det bör göras en genomgång av Migrationsverkets beslut för att klarlägga om detta 
utlåtande från RMV har hjälpt den asylsökande att visa sin minderårighet. Det gäller 1721 
pojkar åren 2017-2019. 

− Rädda Barnen och att Sveriges läkarförbund och Sveriges tandläkarförbund borde utse delar 
av oberoende expertgrupp (utsedd av justitiedepartementet) som ska gå igenom fakta kring 
Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar. Se även 
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/03/kan-en-javig-expertgrupp-gora-en-
opartisk-utredning/#comment-22188. 

− Vilka typer av resiliens gör att ensamkommande klarar sig trots allt 

− Kontrapunkt; deras insatser i kristid när stat och kommun inte kunde möta trycket. Hur 
sedan dessa glömdes bort när saker lugnat sig. 

− FARR har ett enormt material från mailrådgivning. Går inte att använda på individnivå, men 
kanske statistik 

− Inom FARR finns många ideella rådgivningsgrupper. Alla behöver "stöd" och vill diskutera 
sina ärenden. Finna former för det? 

Tips om andra organisationer 

− Föreningar för frivilliga familjehem i olika kommuner 

− Femövertolv i Östersund 

− Rättstolkarna https://www.rattstolkarna.se/ 

− Kv(in)na 

− Röda Korset 

− SFI/ svenska och engelska för asylsökande 

https://ensamkommandesforbund.se/verksamhet-2/
https://www.rattstolkarna.se/
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− Rädda Barnen. Exempel: Rädda barnen i Sundsvall har haft verksamhet för asylsökande i 
deras närområde. Mycket av det inriktat på kvinnor och barn. 

− Ingen människa är illegal 

− Räddningsmissionen i Göteborg 

− Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande ban och ungdomar 

− Läkare i världen  

− Kommittén mot islamofobi   

− Etikkommissionen 

− Barnrättscentrum  

− Digital kompis 

− Färdighetsprogrammet 

− Right to play 

− Project Soulidarity  

− www.rgaktivrehab.se/integrationsprojekt 

− Goda grannar-initiativet  

− Vi står inte ut 

− Agape Göteborg och sedermera Agape Borås. Det finns mycket att berätta! 

− Uppsala: God man-förening, där gode män för ensamkommande barn får aktuell info. 

− SIU, Uppsala, där alla Invandrarföreningar är samlade, intressanta möten och fester. 

− Arbetskraftsförmedlingen, Arbete Rätt Fram göteborg 

− Stoppa utvisningarna till Afghanistan. 

− Equmenia har ett omfattande arbete med asylsökande (både svenska, asyl, jobb) 

− Svenska kyrkan. Stiften håller kurser och ordnar rådgivning tillsammans med Asylrättscentrum. 
https://www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs 

− I Sundsvall: Internationella föreningen, därför att jag tror att de har erfarenhet av 
kartläggning/utredning (finns på fb).  

− EF Malmö lanserade en kartläggning om livsvillkor för ensamkommande och unga nyanlända 
i Malmö för två år sen och fortfarande aktuell på många plan 

− Nanar är en förening i Malmö som arbetar med asylsökande med funktionsvariationer som 
kan vara begränsande. De har nog mkt värdefull expertis! 

− Regionala kunskapscenter kring Migration och hälsa (ex Transkulturellt Center i Stockholm, 
Migration och hälsa i Skåne mm) samt deras hälsokommunikatörer 

Tips om fler forskningsprojekt 

− Kommande avhandlig om utvecklingen av asylrätten som den kommer till uttryck i EU-
lagstiftning och under Europakonventionen 

− Pågående forskning om hur tid och temporalitet upplevs bland människor som har sökt asyl 
enligt den tillfälliga lagen 

− Flera vid Göteborgs Universitet / Global hälsa och folkhälsa 

− The EU Horizon 2020 MERGING project, till exempel "Housing for immigrants and community 
integration in Europe and beyond: Strategies, policies, dwellings, and governance". 

 
 

 
Asylkommissionen, Institutionen för Kultur och Samhälle 
Linköpings universitet, professor Anna Lundberg, 601 74 Norrköping 
Mailadress: asylkommissionen@ikos.liu.se 
Webbsida: https://liu.se/forskning/asylkommissionen 

https://www.rgaktivrehab.se/integrationsprojekt
https://www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs
mailto:asylkommissionen@ikos.liu.se
https://liu.se/forskning/asylkommissionen

