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Kapitel 10

ETT RÄTTSSÄKERT OCH VÄRDIGT 
MOTTAGANDE FÖR BARN OCH VUXNA – 

SUMMERING OCH RESULTAT

Björn Fryklund och Anna Lundberg

Att människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få ett 
värdigt och rättssäkert mottagande, oberoende om de har tillräckligt 
starka skäl för att få uppehållstillstånd eller inte, är en grundbult för 
ett demokratiskt rättssamhälle. Vad innebär då en värdig och rätts-
säker asylprocess? Hur införlivas barns och kvinnors specifika rättig-
heter i asylmottagningen och introduktionen? Vad finns det för 
metoder, modeller och professionellt organiserade frivilligverksamheter 
att använda för att mottagandet skall bli så rättssäkert och värdigt 
som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylprövningen 
och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller hur det 
uppfattas? Detta var de frågor vi reste i introduktionen till denna skrift 
och som författarna sökt besvara i de olika kapitlen. Här summerar 
vi de centrala resultaten i fyra olika teman; asylsökande barn, asylsö-
kande kvinnor, vuxna asylsökande med särskilda behov eller erfaren-
heter samt organiserad medmänsklighet. Till varje tema ställer vi några 
grundläggande frågor varav den sista alltid ska kunna besvaras med 
förslag på konkreta åtgärder. Vår ambition har varit att söka förena 
en kritisk analys med konstruktiva förslag på åtgärder. Om vi lyckats 
överlåter vi till läsaren att avgöra. 

  
TEMA I – ASYLSÖKANDE BARN 
Kapitlen av Monica Jacobson och Lars Olsson (kap. 2), Anna 
Lundberg (kap. 3) och Lisa Dahlquist (kap. 6) handlar alla om asylsö-
kande barn och/eller barns egna asylskäl fastän med lite olika ingångar 
och ansatser. En kritisk diskussion förs om vad barns bästa innebär.

De två frågor som författarna söker besvara är följande: 
1. Hur tillvaratas barns rättigheter i asylprocessen idag?
2. Vilka förslag/åtgärder behöver vidtas för att barns rättigheter ska 

respekteras, skyddas och tillgodoses?
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Kapitel 2, Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar 
en rättssäker prövning av barns asylskäl
I kapitel två presenteras en analys av 71 barns asylärenden. 
Författarna Jacobson och Olsson visar att det i asylutredningar ofta 
framkommer att barn utsatts för kränkningar som kan innebära att de 
har skyddsskäl och därmed en rätt enligt lag att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Barns skyddsskäl bortses emellertid ifrån i asylutredningen 
och prövningen. Istället för skyddsskäl är det barns humanitära skäl 
som står i fokus när barn utreds. Den formulering i den nya utlän-
ningslagen som tydliggjorde att barn inte behöver ha uppnått samma 
svåra grad av omständigheter som vuxna för att få uppehållstillstånd 
i Sverige, tycks, liksom befarades av lagrådet, ha motverkat sitt eget 
syfte att skapa bättre förutsättningar för principen om barnets bästa 
att få ett genomslag i den svenska asylprocessen. Istället för att barnets 
bästa fick ett tydligare, och mer långtgående innehåll, kom principens 
innebörd att snävas in till att omfatta prövning av ‘synnerliggen 
ömmande omständigheter’ gällande barn. 

Det har gjorts många försök från statsmaktens sida att förbättra för 
barn i asylprocessen, genom krav på utbildningssatsningar, tydligare 
lagstiftning och krav i regleringsbrev. Det finns också välutvecklade 
kommentarer till internationella överenskommelser som ger vägledning 
kring hur barns egna asylskäl kan komma fram i ljuset i asylutredningar. 
Till exempel har FN:s barnrättskommitté uttalat att man i riskbedöm-
ningen av barns asylärenden bör ta i beaktande de allvarliga konsekven-
serna när barn av otillräcklig tillgång till mat och hälsovård. Trots dessa 
klargöranden och försök är det fortfarande ett faktum att barns egna 
asylskäl kommer i skymundan i asylprocessen. Exempel på sådana skäl 
som framkommer men inte beaktas är risk för kränkning av rätten till 
utbildning, risk för våld i hemmet, risk för trakasserier i skolan, risk för 
att bli barnsoldat, risk för kidnappning samt risk för könsstympning. 

Utöver det problematiska i att barns egna asylskäl inte prövas så 
finns också problemet med bristande landinformation som används för 
att göra en bedömning av den generella situationen för barn i hemlandet. 
Sammantaget gör detta att förutsättningarna är små för att barn ska få 
sina barnspecifika skäl för asyl beaktade i handläggningen. 

Förslag/åtgärder: 
En större förståelse av vad barns rättigheter innebär är nödvändig 
om principen om barnets bästa ska få ett genomslag och barns egna 
asylskäl ska kunna tillmätas en betydelse. Kompetensutveckling är ett 
steg på vägen men det behövs även ett paradigmskifte när det kommer 
till synen på barn som söker asyl i Sverige. 
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Kapitel 3, Barns rätt att komma till tals i asylprocessen – om 
likheter och diskrepanser mellan policy och praktik
I detta kapitel ges några förklarande reflektioner kring de tillkorta-
kommanden som Jacobson och Olsson belyser i kapitel två, med 
fokus på barns rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Texten, 
som tar upp situationen för barn som söker asyl tillsammans med sina 
föräldrar, belyser flera diskrepanser mellan policy och praktik när 
skyldigheten att höra barn i asylprocessen omsätts i praktisk handling 
på Migrationsverket. För det första hörs barn inte i den utsträckning 
som kan förväntas utifrån riktlinjer i policydokument. För det andra 
berörs sällan barnets asylskäl i intervjun med barnet. För det tredje 
tillmäts barnets berättelse liten betydelse i asylprövningen. 

Det är en rad motsättningar eller spänningar mellan olika intressen 
i svensk flyktingpolitik, på olika nivåer, som kan förklara att barns 
rätt att komma till tals i beslut som rör dem inte får det genomslag 
som de har rätt till. Detta trots en hög ambitionsnivå hos tjänstemän 
att beakta enskilda barns behov och rättigheter. Utmaningarna i det 
dagliga arbetet medför att handläggare på Migrationsverket helst inte 
hör barn alls, och – om de hör barn – undviker frågor om asylskäl, 
samt överför ansvaret för bristfälligheter på andra aktörer runt barnen. 
Lundberg visar också i texten på risken för att handläggare avskärmar 
sig från ett av sina viktigaste uppdrag – att utreda asylärenden på ett 
korrekt sätt så att asylrätten värnas. 

Förslag/åtgärder: 
Istället för att som nu genom rutinbeskrivningar och tekniska manualer 
försöka lösa problemet med att barnets bästa inte får ett reellt genomslag, 
bör Migrationsverkets handläggare ges möjlighet att i dialogform 
resonera kring de svåra avvägningar som barnets bästa aktualiserar. 
Vidare behövs det, enligt Lundberg, ett närmare samarbete mellan olika 
professioner som är verksamma omkring asylsökande barn: Läkare, 
psykologer eller skolpersonal kunde exempelvis, efter det de lämnat 
ett intyg som stödjer barnets asylskäl, i en muntlig överläggning med 
Migrationsverkets handläggare och det berörda barnet, klargöra intygets 
innebörd. Då skulle handläggare på Migrationsverket få ett bättre stöd 
i att fatta korrekta beslut och barn skulle i större utsträckning få sina 
rättigheter och behov tillgodosedda. 

Kapitel 4, Barnets bästa och nyanlända barn – dialoginriktade 
seminarier som metod och redskap
I kapitlet presenteras en modell för hur dialoginriktade seminerier kan 
användas för att konkretisera principen om barnets bästa i mötet med 
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barn som befinner sig i asylprocessen och för barn som har påbörjat 
introduktionen i den svenska förskolan/skolan. Hur barnperspektivet 
kan stärkas i introduktionen och på vilket sätt en ökad samverkan 
mellan olika aktörer som möter barnen kan bidra till detta är ett 
genomgående tema i texten, som författats av Lisa Dahlquist. Genom 
en ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper kan barnets bästa bättre 
tillgodoses då riskerna minskar för att barnet ska hamna mellan olika 
stolar. Ökade kunskaper om varandras verksamheter gör det också 
lättare att hänvisa barnet och familjen vidare i de fall det föreligger 
behov. I kapitlet tydliggörs också kopplingen mellan rättigheterna i 
barnkonventionen och det faktiska arbetet med barnen. Konventionens 
rättigheter har fått en reell innebörd på dialogseminarierna bland 
annat genom att deltagarna delat med sig av sina egna erfarenheter 
från möten med barn och deras familjer. 

Förslag/åtgärder: 
I kapitlet framkommer att en ökad kunskap om barns rättigheter och 
behov samt en ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper är betydel-
sefullt för att stärka barnperspektivet i introduktionen av nyanlända. 
Dialogseminarier kan vara ett sätt för yrkesverksamma att träffas och 
utbyta erfarenheter och samtidigt få med sig ny kunskap tillbaka till 
den egna verksamheten. 

TEMA II - ASYLSÖKANDE KVINNOR
Detta tema handlar om de särskilda villkor som asylsökande kvinnor 
möter i det svenska asylmottagandet. Följande två grundläggande 
frågor söker författarna besvara:
1. Hur ska kvinnor specifikt få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert 

och värdigt sätt? 
2. Vilka förslag/åtgärder behöver enligt författarna vidtas för att 

kvinnors rättigheter ska respekteras, skyddas och tillgodoses?  

Kapitel 5, Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov – ett fungerande verktyg?
I kapitlet presenteras en undersökning av Migrationsverkets riktlinjer 
för utredning och bedömning av kvinnors asylskäl. Författarna 
Zamacona Aguirre och Hökfelt visar på såväl strukturella som indivi-
duella hinder för att kvinnor ska få sina asylskäl prövade på ett rätts-
säkert sätt. I riktlinjerna för utredning av asylsökande kvinnor står 
det till exempel explicit att en kvinna som söker asyl ska tillfrågas om 
hon vill ha en kvinnlig eller manlig tolk, handläggare och offentligt 
biträde. Emellertid ställs inte denna fråga regelmässigt vilket medför 
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att kvinnor får sämre förutsättningar att berätta om övergrepp de varit 
utsatta för i hemlandet. Ett annat hinder för kvinnor att berätta om 
sina asylskäl är när de intervjuas tillsammans med övriga familjemed-
lemmar. Detta förekommer ofta när de träffar offentliga biträden, och 
det skapar svårigheter att berätta om asylgrundande upplevelser. 

Ett annat resultat i undersökningen är att kvinnor utreds med en 
kompletterande ansats, det vill säga i ljuset av mannens berättelse – 
efter det att mannen intervjuats. Detta kan betraktas som ett uttryck 
för antagandet att mannen är den familjemedlem som har asylskäl, 
medan kvinnan, liksom barnen, är hans “bihang”. Kvinnor behandlas 
som “icke-politiska” eller som “fruar”. Även de asylsökande kvinnor 
som har intervjuats i undersökningen berättar om sådana förutfattade 
meningar, vilka inte bara handläggare på Migrationsverket utan också 
de offentliga biträdena ger uttryck för.

I undersökningen framkommer också att handläggare på 
Migrationsverket liksom offentliga biträden, utöver antaganden om 
kvinnor och barn i familj som bihang, har förutfattade meningar 
om kvinnor från vissa länder samt lågutbildade kvinnor. Slutligen 
visar undersökningen att Migrationsverkets tjänstemän har dåliga 
kunskaper om riktlinjerna. 

Förslag/åtgärder: 
Det finns ett behov av mer kvalitativ forskning kring vad förutfattade 
meningar om asylsökande kan ha för inverkan på den enskildes rätt 
att få sin asylansökan prövad på ett rättssäkert sätt. Landinformation 
bör ha ett tydligare könsperspektiv för att kvinnors asylskäl ska kunna 
tydliggöras i asylprocessen.

TEMA III - VUXNA ASYLSÖKANDE MED SÄRSKILDA BEHOV
Skriftens tredje tema handlar om asylsökande med särskilda behov 
eller erfarenheter. Det kan vara personer med olika former av sårbarhet 
eller utsatthet som krigstrauma, våld, kränkningar och psykisk stress. 
Dessa människors situation i Sverige, samt asylprövning, står i centrum 
för diskussionen. Följande fyra grundläggande frågor söker författarna 
besvara:
1. Hur ska begreppet skyddsbehövande i övrigt tolkas?
2. Vilka förslag/åtgärder bör enligt författaren vidtas för att skydds-

behövande i övrigt få det skydd som de enligt internationell rätt är 
berättigade till?

3. Hur kan upplevd ohälsa under asylprocessen förstås och förklaras?
4. Vilka förslag/åtgärder bör enligt författaren vidtas för att vuxna 

asylsökande inte ska fara illa/utsättas för stress under asyltiden?
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Kapitel 6, ‘Skyddsbehövande i övrigt’ – ett svårtolkat begrepp
I kapitlet diskuterar Rebecca Stern tendenser i utvecklingen av svensk 
migrationspraxis, med fokus på begreppet ‘skyddsbehövande i övrigt’. 
Av särskild vikt i sammanhanget är den hierarki mellan olika skydds-
grunder som kommer till uttryck i utlänningslagen. Först prövas den 
enskildes asylskäl gentemot flyktingbestämmelsen vilken grundar sig 
på FN:s flyktingkonvention. Den anger att individer som har skäl att 
vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, sin nationa-
litet, sin religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön eller sin sexuella 
läggning, eller att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp, har rätt att 
få uppehållstillstånd i Sverige. Även personer som inte är konventions-
flyktingar kan få asyl i Sverige. I lagen kallas dessa personer skydds-
behövande. Skyddsbehövande är den som har lämnat sitt hemland och 
har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr, 
eller behöver skydd på grund av bland annat en yttre eller inre väpnad 
konflikt. Den person som flyr från så kallade ‘svåra motsättningar’, 
kan få uppehållstillstånd under förutsättning att kriteriet ‘välgrundad 
fruktan’ är uppfyllt. 

Distinktionen mellan svåra motsättningar och väpnad konflikt kan, 
som en följd av den ovan nämnda hierarkin, få stora konsekvenser för 
enskilda individer som söker asyl i Sverige. I de fall migrationsöver-
domstolen definierar en situation som väpnad konflikt är utsikterna 
större för personer som flytt en sådan situation att få uppehållstill-
stånd i Sverige, än om domstolen menar att det är fråga om så kallade 
svåra motsättningar i hemlandet. 

Stern visar att sedan en ny svensk utlänningslag trädde i kraft den 
31 mars år 2006 så har definitionen av begreppet väpnad konflikt 
snävats in. Detta genom en tolkning som Migrationsöverdomstolen 
gjort av bland annat situationen i Irak. Det anmärkningsvärda i 
domstolens bedömning, är att man använde sig av en snäv tolkning 
av det strikt folkrättsliga begreppet ‘väpnad konflikt’ och därmed 
minskade handlingsutrymmet vid tolkning av vad som krävs för att en 
situation ska uppfylla kriterierna för en inre väpnad konflikt. Vidare 
gjorde domstolen en bedömning som stod i skarp kontrast till det 
allmänna rättsmedvetandet i Sverige vid tidpunkten för domen. 

Det är djupt problematiskt om rättsvårdande myndigheter, satta att 
värna asylrätten, inte tillräckligt sätter sig in i hur internationella regler 
rörande begrepp som skyddsbehövande i övrigt ska tolkas. I förläng-
ningen innebär detta att kvaliteten på såväl domar som asylbeslut blir 
lidande samt att enskilda individer riskerar få felaktiga beslut. Detta 
kan få förödande konsekvenser för såväl enskilda som systemets 
trovärdighet. 
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Förslag/åtgärder: 
Det behövs bättre kunskap om internationell rätt i migrations-
överdomstolen. 

Kapitel 7, Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande
Solvig Ekblad presenterar i sitt kapitel en studie omfattande 108 vuxna 
arabisktalande asylsökande. Studien syftar till att kartlägga samband 
mellan stress före och under asylprocessen och upplevd ohälsa under 
asyltiden. Analysen av undersökningsresultaten visar att så många som 
90 procent av de personer som ingick i undersökningen hade upplevt 
krig på nära håll och att över 75 procent hade upplevt avsaknad av 
mat och vatten. I studien undersöks vilka faktorer som minskar risken 
för upplevd ohälsa. Isolering och tidsspillan upplevs vara de starkast 
signifikanta riskfaktorerna för upplevd ohälsa. Författaren har funnit 
att om isoleringen för människor i asylprocessen bryts och deras tid i 
väntan fylls med ett meningsfullt innehåll så kan risken för upplevd 
ohälsa halveras. Andra hälsofrämjande strategier för att motverka 
ohälsa bland asylsökande är enligt studien att de nyanlända ges 
möjlighet att vara en del av ett sammanhang, att personal/volontärer 
i mottagningen som möter asylsökande får handledning, hälso- och 
sjukvårdsinformation till de nyanlända, kontinuerliga hälsounder-
sökningar och hälsosamtal samt tillgång till vård efter behov oavsett 
juridisk status. 

Förslag/åtgärder: 
Av hälsoskäl bör tiden för asylprocessen minimeras. Studien visar 
också att det behövs forskning om nyanländas behov för att kunna 
utveckla hälsofrämjande strategier i asylmottagandet.

TEMA IV - ORGANISERAD MEDMÄNSKLIGHET 
Skriftens fjärde tema handlar om frivilligorganisationers deltagande 
och engagemang inom asylmottagning genom deras närvaro av volon-
tärer. Följande fyra frågor söker författarna besvara:
1. Kan organiserad medmänsklighet i form av volontärverksamhet 

användas i arbetet med asylsökande barn och barn som fått 
uppehållstillstånd i Sverige?

2. Vilka dilemman och utmaningar aktualiseras när frivilligt socialt 
arbete kombineras med avlönat arbete?

3. Hur ska mänskliga rättigheter tillgodoses för asylsökande som 
frihetsberövats, de förvarstagna?

4. Vilka förslag/åtgärder ska enligt författarna vidtas för att de  
förvarstagnas rättigheter ska respekteras?
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Kapitel 8, Organiserad medmänsklighet
I kapitlet skildrar Helen Rahm hur organiserad medmänsklighet i form 
av volontärverksamhet kan användas i arbetet med barn i asylprocessen 
och nyanlända barn som fått uppehållstillstånd. Författaren diskuterar 
frivilligt socialt arbete som tillgång samt de dilemman och utmaningar 
som aktualiseras när avlönat och volontärt arbete kombineras i 
verksamheter som syftar till att skapa ett värdigt mottagande i Sverige. 
En första stor utmaning uppstår i spänningsfältet mellan mottagning 
och asylprövning. Det visade sig, i de projekt som texten tar utgångs-
punkt i, vara svårt för volontärer att inte gå in i asylärenden trots den 
avlönade projektledningens instruktioner att de inte skulle göra det 
eftersom det antogs dra uppmärksamheten från barnen. En andra 
utmaning består i att skapa kontinuitet i verksamheten, genomföra 
relevanta utbildningssatsningar för frivilliga och skapa tydliga rollbe-
skrivningar för volontärer, samtidigt som frivilliga ska känna sig 
delaktiga och lyssnade till av projektledningen. En tredje utmaning är 
att låta behovet hos målgruppen styra volontärernas insatser, något 
som varit syftet i de projekt som författaren arbetar inom. 

Att utgå från målgruppens behov och samtidigt kanalisera volon-
tärers engagemang i verksamheter som ska bidra till ett värdigt motta-
gande för asylsökande och andra nyanlända är inte alltid en enkel 
ekvation. Sammantaget visar Rahm att frivilliga, trots utmaningar när 
det kommer till att involvera dem i professionella verksamheter, har 
mycket att bidra med inom asylmottagningen av barn och ungdomar. 
De tillför förståelse, medmänskligt stöd, respekt och tillit samt har ett 
genuint intresse för målgruppen och är nyfikna på och respekterar 
mottagarna. För att organiserad medmänsklighet ska fungera krävs en 
lyhördhet och erfarenhet från projektledningens sida för att barns och 
ungdomars behov bäst ska tillgodoses. Tydliga mål och kontinuitet 
måste kombineras med en flexibilitet när det gäller såväl volontärernas 
engagemang och idéer som målgruppens behov. 

Förslag/åtgärder: 
Frivilligsektorn, med sin långa erfarenhet av att organisera frivilligt 
socialt arbete på ett professionellt sätt, är sannolikt den aktör som är 
bäst lämpad att hantera de utmaningar som blir aktuella då volontär-
arbete kombineras med avlönat arbete inom asylmottagningen. 

Kapitel 9, Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter 
– en metod 
I kapitlet diskuteras frågan om hur en extern, självständig organisation 
som Röda korset kan arbeta för att förvarstagnas rättigheter ska tillgo-
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doses. Författarna Hellström och Nilsson vill även sprida kunskap om 
på vilka premisser asylsökande kan frihetsberövas och vilka rättig-
heter denna grupp kan kräva enligt nationell och internationell rätt. 
Människor som är förvarstagna är av flera anledningar i en mycket 
utsatt situation. De befinner sig inte bara i ett nytt land och kan ha 
svårigheter att kommunicera, de kan också bära med sig traumatiska 
minnen från flykten eller hemlandet. Vidare befinner sig förvarstagna 
i en beroendeställning till Migrationsverket, vilken är den myndighet 
som driver förvar, och dess personal, för att få sina rättigheter tillgo-
dosedda. Den globala Röda kors- och röda halvmånerörelsen har 
under lång tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor 
som frihetsberövats. Organisationen menar att en oberoende närvaro 
i och övervakning av låsta institutioner i sig kan minska risken att 
människor behandlas illa. 

Svenska Röda Korsets uppfattning är att det behövs en mer syste-
matisk övervakning av de mänskliga rättigheterna på Migrationsverkets 
förvar. En modell och en metod har utarbetats där respekten för den 
enskilda individens behov är utgångspunkten. En särskild fristående 
övervakningsgrupp bestående av frivilliga medarbetare har rekry-
terats för att genomföra besök på de svenska förvaren. Volontärernas 
huvudsakliga uppdrag är att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt 
övervaka och rapportera om hur mänskliga rättigheter tillgodoses på 
svenska förvar. Det som framkommer genom samtal med förvarstagna 
och personal delges Migrationsverket. I en årlig rapport kommer 
också att redogöras för vad som framkommit vid besöken, eventuella 
avvikelser från rättsregler samt rekommendationer om åtgärder. 

Det är viktigt att tillvarata det gemensamma intresset hos staten och 
dess företrädare för att respektera, skydda och tillgodose förvarstagnas 
rättigheter. Det kan också vara en ekonomisk vinst för staten att en 
oberoende organisation står för övervakningen. Det inslag av good will 
som det kan innebära för en myndighet som Migrationsverket att en 
organisation som Röda Korset övervakar ska heller inte underskattas. 
Ett argument mot en oberoende övervakning skulle däremot kunna 
vara att en eventuellt icke-önskvärd verksamhet legitimeras. 

Förslag/åtgärder: 
Förvarstagnas mänskliga rättigheter behöver stödjas och förbättras. 
Om detta ska kunna fungera med hjälp av en extern självständig aktör 
som Röda Korset, så måste rollen med Migrationsverket formaliseras. 
På så sätt kan alla eventuella brister som framkommer föras fram på 
ett sakligt sätt. 
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AVSLUTNINGSORD
I detta nummer av Current Themes in IMER Research har tolv 
författare med anknytning till icke-statliga organisationer berättat om 
det mottagande asylsökande och andra nyanlända får när de kommer 
till Sverige. Skriften ger inte någon heltäckande bild, vare sig av Sveriges 
asylmottagningssystem, eller av det som möter alla människor som är 
nyanlända i Sverige. Men med några ögonblicksbilder vill vi sprida 
kunskap och bidra till konstruktiva diskussioner om innebörden av ett 
rättssäkert och värdigt mottagande av nyanlända. 

Frivilligsektorn har en viktig roll att spela i detta sammanhang, 
inte minst som granskare av svensk migrationspolitik ur ett rättighets-
perspektiv. Detta har vi sett exempel på i flera av antologins kapitel. 
Därutöver fyller frivilligorganisationer funktionen att erbjuda ett 
frivilligt medmänskligt stöd för människor i sårbara och utsatta situa-
tioner vilket kan vara en hälsobringande faktor för enskilda individer. 
Icke-statliga organisationer kan dessutom skapa, eller utgöra, en arena 
för samtal mellan andra aktörer på området, och även bidra med 
kompetenshöjande aktiviteter. 

Utöver att bidra till en dialog om asylmottagande så finns det 
andra skäl till att vi ger ut detta nummer. Dels har vi velat samla resul-
taten av en rad kartläggningar som gjorts på området asylmottagning 
och introduktion av nyanlända sedan den nya utlänningslagen trädde 
ikraft i mars 2006. Därigenom tonar också en bild fram som återger 
tillståndet för nyanlända och asylsökande i dagens Sverige. Skriften 
blir i sin helhet en slags utvärdering av en helt ny instans- och process-
ordning som var tänkt att leda till just större rättssäkerhet. Dels har 
vi velat berätta om några modeller och metoder som prövats inom 
ramen för projekt som erhållit stöd från Europeiska flyktingfonden. 
Dessa modeller eller metoder menar vi kan användas av aktörer som 
vill bidra till ett värdigt och rättssäkert mottagande av människor som 
söker asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Efter en rad förändringar av juridisk, politisk och organisatorisk 
karaktär på asylmottagningsområdet under 2000-talet finns det nu, 
enligt vår mening, behov av en bred diskussion om hur samhället är 
rustat för att möta människor som befinner i utsatta och sårbara situa-
tioner. Som konstaterades i inledningen prövas graden av solidaritet i 
Sverige på allvar när människor från andra länder mottas i samhället. 
I synnerhet kan detta sägas gälla när det kommer till hur barn som har 
flytt från krig (be)möts. Hur rättssäkert och värdigt mottagandet är av 
människor som söker en fristad eller av andra skäl vill leva i Sverige blir 
en sorts temperaturmätare i samtalet om vilket samhälle vi vill leva i.
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