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Kapitel 1

FRÅgAN OM ETT VÄRdIgT OCH 
RÄTTSSÄkERT ASyLMOTTAgANdE  

I SVERIgE –  
EN FLERVETENSkApLIg ANSATS

Björn Fryklund och Anna Lundberg

Texten tar sin utgångspunkt i det faktum att invandringen till Sverige 
har ökat markant under senare decennier. Även om det idag från 
politiskt håll finns en ambition att göra migration till en strategi för 
ekonomisk utveckling och arbetskraftsförsörjning så befinner sig en 
del migranter i Sverige, exempelvis asylsökande, under en övergångs-
period i en utsatt och sårbar situation. Därmed är de frågor som 
lyfts i skriften högst relevanta för vår samtid: Vad är ett rättssäkert 
mottagande? Hur införlivas barns rättigheter i asylmottagningen och 
introduktionen? Vad innebär en genuskänslig asylprövning? Vilka 
skillnader finns det mellan hur asylmottagningen är tänkt att vara 
och vad det faktiskt är eller hur det uppfattas? Vilka rättigheter har 
förvarstagna? I detta inledande avsnitt berörs vidare globaliseringens 
konsekvenser för migrationsströmmar, nationalstatens intresse av att 
kontrollera migration samt det demokratiska underskott som präglar 
flyktingpolitiken genom att de människor som berörs av politiken 
inte har möjlighet att påverka densamma. En kort introduktion till 
det rättighetsperspektiv som är genomgående i skriften följer därefter. 
Avslutningsvis lyfts fram det antagande som omgärdar skriften som 
helhet: Det bemötande människor från andra länder får från samhällets 
sida är ett slags temperaturmätare på hur samhället är rustat för att 
möta människor som befinner i utsatta och sårbara situationer.

SÖKORD: genusaspekter, könsaspekter, barns rättigheter, mänskliga 
rättigheter, migration, invandring, asylmottagning
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Inledning
De senaste 200 åren av människans historia har präglats av enorma 
folkomflyttningar världen över. Bara från Sverige emigrerade 1,4 
miljoner människor till USA från mitten av 1800-talet till 1930-talet. 
Några decennier senare tvingades politiska flyktingar emigrera från 
sina hemländer i Sydamerika och Östeuropa, för en fristad i ett antal 
västeuropeiska stater. Naturkatastrofer och väpnade konflikter i Afrika 
och Mellanöstern leder i denna stund till att människor tvingas flytta 
framförallt inom regionen men även till länder i andra delar av världen. 
Från asiatiska länder emigrerar många människor, för en längre eller 
kortare tid, för att arbeta i något annat land. 

Det är nästan omöjligt att säga något generellt om enskilda 
människors skäl för att migrera (Geddes 2003: 8). Under alla omstän-
digheter är migration ett uttryck för en kraft hos människor att ta 
sig fram i livet, oavsett om valet att flytta är frivilligt eller påtvingat. 
Kanske tvingas människor fly från väpnade konflikter eller politiskt 
förtryck? Kanske väljer de att lämna sitt land med en önskan om en 
värdigare levnadsstandard? Eller av kärlek och längtan till nära och 
kära? Eller för att deras barn ska kunna få bästa möjliga framtid?

Om alla migranter i världen idag skulle bilda en stat så skulle 
denna stat vara den tionde största av alla världens länder (Faist 2000: 
3). Vi kan trots detta konstatera att de allra flesta aldrig lämnar sina 
hemländer därför att de inte har den möjligheten. Endast 3 procent av 
världens befolkning – cirka 191 miljoner människor – bor idag i något 
annat land än det som de föddes i (Hedberg och Malmberg 2008: 6). 
Detta kan jämföras med förhållandena 1960 när 2,5 procent eller 75 
miljoner människor av världens dåvarande befolkning, bodde varaktigt 
i något annat land än sitt födelseland. 

Enligt uppgifter från FN (2006) lever sextio procent av världens 
migranter idag i utvecklade regioner, närmare bestämt i Europa (64 
miljoner), Asien (53 miljoner) och Nordamerika (45 miljoner) (jfr. 
Faist 2000: 7). Om inflyttningen av migranter till OECD-länder håller 
i sig är det möjligt att antalet årliga invandrare till dessa länder om tre 
decennier närmar sig 10 miljoner personer (Hedberg och Malmberg 
2008: 6). Detta är en låg siffra om man jämför med antalet människor 
som migrerar inom och mellan länder i syd (Faist 2000: 6).

För Sverige del har befolkningen de senaste fem åren ökat med 
drygt 242 000 personer där invandringen har stått för 77 procent. I 
ett framtidsperspektiv betyder utvecklingen att 15 procent av befolk-
ningen, eller var sjunde person som bor i Sverige, år 2015 kommer 
attvara född i något annat land och det dubbla, 30 procent, ha utländsk 
bakgrund (Fryklund 2008: 287ff.). År 2007 bosatte sig närmare  
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100 000 invandrare i Sverige.1 Den vanligaste orsaken var att 
människor återförenades med sina nära anhöriga – närmare 29 000 
personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl. 
Samtidigt fick drygt 18 000 personer permanent uppehållstillstånd i 
Sverige efter att ha sökt asyl2 (Migrationsverket 2007: 7). 

Människor som invandrar till Sverige är på många sätt en tillgång 
för sitt nya samhälle. De ger tillskott av kompetens och nya erfaren-
heter. Genom att skicka pengar (remittances) till sina ursprungsländer 
bidrar invandrare till utveckling även i dessa länder. På ett mer övergri-
pande plan skapar migrationen nätverk som i sin tur kan koppla 
samman länder ekonomiskt och kulturellt. Det påtalas ofta i den 
offentliga debatten att det är en utmaning för Sverige att ta till vara 
de resurser som migrationen innebär. Många av de människor som 
invandrar till Sverige ges idag inte möjlighet att bidra till den gemen-
samma välfärden. 

Det faktum att migration gynnar ekonomisk tillväxt innebär 
emellertid inte att vi kan bortse från att många av de migranter som 
söker asyl, eller av andra skäl vistas i Sverige, under en övergångs-
period kan befinna sig i en utsatt och sårbar situation. Många invand-
rares livssituation i Sverige påverkas av traumatiska uppbrott innan 
eller under migrationen, erfarenheter av krig eller andra kränkningar 
av mänskliga rättigheter samt diskriminering i det svenska samhället. 
Utan att stämpla människor som offer måste det finnas en beredskap 
för att möta en eventuell utsatthet. Det är denna beredskap vi hoppas 
att vår skrift kommer att skapa diskussioner omkring. 

Asylmottagning och introduktion
Detta temanummer av Current themes handlar om några av de 
möten som äger rum när människor kommer till Sverige för att söka 
asyl eller av andra flyktingliknande skäl. Alla dessa människor har 
en egen historia att berätta och varje enskild person har sina skäl 
för att migrera, sina upplevelser av resan till Sverige och sina indivi-
duella erfarenheter av vistelsen här. Men samtidigt har de vissa saker 
gemensamt. 

Människor som söker asyl i Sverige har kontakt med förvalt-
ningsmyndigheter som Migrationsverket, men även med sjukvårds-
inrättningar och ibland också med migrationsdomstolar och 
Polismyndigheten. Många migranter söker sig också till frivilligorgani-
sationer för att få hjälp och stöd i exempelvis asylprocessen. 

1 Även utvandringen var mycket stor under 2007. Om man räknar 
bort utvandrarna blev invandringsöverskottet 54 067 personer.

2 Här medräknas även 1 845 kvotflyktingar.
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Invandrare som kommer till Sverige av andra skäl än att söka asyl, 
till exempel för att återförenas med sin familj eller för att studera eller 
arbeta, möter också andra aktörer. Vuxna deltar i olika kommunala 
introduktionsaktiviteter och kan ha kontakt med institutioner som 
arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Nyanlända barn introduceras i 
det svenska samhället genom skolan och möter den svenska tand- och 
sjukvården. Denna introduktion ska vara individanpassad och flexibel, 
och innefatta alla de stödinsatser som erbjuds i ett tidigt skede efter att 
en person har fått uppehållstillstånd. Insatserna syftar således till att 
ge den enskilde förutsättningar att etablera sig i ett nytt sammanhang. 
Även asylsökande – trots att de befinner sig i ett sammanhang av 
asylmottagning och därmed inte vet om de kommer att få tillstånd 
att stanna i Sverige – har påbörjat en sorts introduktion i det svenska 
samhället (Appelqvist 2006: 7). En del av dem som söker asyl går till 
exempel i skolan i Sverige även om de kan komma att avvisas. 

Att människor som kommer till Sverige från andra länder och 
bosätter sig här ska få ett humant och rättssäkert mottagande är de 
allra flesta överens om. Detta är en fråga som inte bara rör offentlig 
förvaltning, den är i högsta grad också relevant för frivilligorganisa-
tioner som på olika sätt vill bidra till att skapa ett sådant mottagande, 
bland annat genom att erbjuda stöd och hjälp i asylprocessen. 

Vad är då en rättssäker asylprocess? Hur införlivas barns rättigheter 
i asylmottagningen och introduktionen? Vad innebär en genuskänslig 
asylprövning? Vad finns det för metoder, modeller och organiserade 
verksamheter att använda för att mottagandet ska bli så rättssäkert och 
värdigt som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylpröv-
ningen och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller 
hur det uppfattas? 

Ett rättssäkert mottagande av asylsökande innebär bland annat 
att personer som flytt från en väpnad konflikt har rätt till uppehålls-
tillstånd. Detta gör att innebörden av begreppet väpnad konflikt 
inom utlänningsrätten kan ha en avgörande betydelse för enskilda 
individer. Ett humant mottagande innebär att flyktingar i Sverige, som 
bär på svåra upplevelser, får den vård eller särskilda rehabilitering i 
Sverige som de har behov av. Vidare ska barn och kvinnor, som kan 
ha särskilda behov utifrån den sårbara och utsatta situation som de 
kan befinna sig i just i egenskap av att vara kvinna eller barn, få sina 
behov tillgodosedda. Exempelvis ska det för varje nyanlänt barn som 
fått uppehållstillstånd skrivas en särskild introduktionsplan som tar 
hänsyn till barnets individuella omständigheter. 

När frågor om människors återvändande till sina hemländer aktua-
liseras får begreppet värdighet en särskild betydelse, eftersom återvän-
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dande ofta sker i strid mot individens vilja. Under vissa omständigheter 
kan människor som har fått avslag på sin asylansökan  “tas i förvar” 
på häkten och anstalter eller till och med i arrester. Detta innebär en 
särskilt utsatt situation för den enskilde, där möjligheten att granska 
respekten för grundläggande mänskliga rättigheter blir särskilt viktig. 

globalisering, migration och kontroll
De ämnen som tas upp i denna skrift har fått en allt större aktualitet 
mot bakgrund av att migration som företeelse har ökat markant under 
senare årtionden. Ett skäl till detta är globaliseringen, ett fenomen 
som i vid mening kan förstås som handel, gränsöverskridande inves-
teringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi 
mellan länder. Även mjukare begrepp som kultur, miljö, attityder och 
livsåskådning innefattas i begreppet (se Globaliseringsrådet 2008; 
jfr. Giddens 1999). Globaliseringen har lett till att kontakten mellan 
människor i olika länder har ökat vilket i sin tur lett till en ökad fysisk 
förflyttning. Migration kan följaktligen betraktas som en av globalise-
ringens konsekvenser. En annan sida av begreppet globalisering lyfts 
fram av samhällsforskaren Zygmunt Bauman. Han poängterar att det 
inte är alla människors rörelsefrihet som gynnas av globaliseringen. 
För en del människor innebär globaliseringen att de får mindre möjlig-
heter att röra sig, det vill säga en slags “lokalisering” (Bauman 2000).

Samtida migrationsströmmar är förutom globalisering också intimt 
förknippade med människors rättighet att röra sig fritt i en globali-
serad värld. Rörelsefrihet är ett samtida ideal som präglar bland 
annat det europeiska samarbetet. Men även om rätten att röra sig 
fritt, såväl inom länder som över länders gränser, är nära förknippad 
med det moderna samhället så är det fortfarande ingen självklarhet 
för människor att få röra sig i världen precis som de vill. Enligt FN:s 
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är det till exempel 
ingen rättighet att invandra, även om alla människor tillerkänns en 
rätt att lämna sitt land och att återvända dit, samt att röra sig fritt 
inom nationers gränser (se artikel 13-14 i FN:s allmänna förklaring 
om mänskliga rättigheter). 

Fortfarande är det således nationalstater som bestämmer vem 
som ska få tillträde till deras territorium, en företrädesrätt som tar 
sig uttryck på en rad olika sätt. Länder i en region kan exempelvis 
samarbeta för att stänga ute migranter som vill in i regionen. Inom 
länders gränser ser vi försök till att effektivisera den interna “utlän-
ningskontrollen” och även införandet av hårdare straff för den som 
begår brott mot den reglerade invandringen (jfr. Geddes 2003: 25f.). 
Schengensamarbetet är ett tydligt exempel på ett regionalt samarbete 
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som syftar till reglerad och kontrollerad invandring, och som leder 
till en utökad inre utlänningskontroll. 1998 blev Sverige medlem i 
Schengen tillsammans med en rad andra länder. Gränskontrollerna 
mellan Schengenmedlemmarnas avskaffades. Istället ökade kraven på 
Sverige att ta sitt ansvar i förhållande till andra länders migrationspo-
litik, genom att bedriva en mer effektiv inre utlänningskontroll (Hydén 
och Lundberg 2004: 55).

Dessa försök att kontrollera människors migration och att krimi-
nalisera viss migration innebär nya typer av risker för människor som 
vill eller tvingas emigrera. I spåren av att det blivit närmast omöjligt 
att ta sig till Europa för att söka asyl på laglig väg har det skapats 
en marknad för människosmuggling där människor som migrerar far 
väldigt illa. De drabbas av våld, blir lurade och måste inte sällan sätta 
sig i skuld för att betala sin resa och sina dokument. 

Enligt flera forskare måste staterna i det europeiska samarbetet 
betraktas som skyldiga för dessa tragedier (t.ex. Van Liempt 2007). 
Samma stater har åtagit sig att leva upp till kraven i internationella 
konventioner om mänskliga fri- och rättigheter. Rättigheterna i dessa 
konventioner är inte förhandlingsbara utan ska respekteras, skyddas 
och tillgodoses. Staterna har exempelvis kommit överens om att 
människor som tvingats fly på grund av politiskt förtryck eller krig 
ska kunna få skydd i något annat land än sitt hemland. En politik 
som hindrar människor att söka en fristad från krig eller förföljelse är 
därför djupt problematisk. Idén med de internationella avtalen inom 
migrationsområdet är att skydda människor mot kränkningar av sina 
grundläggande mänskliga rättigheter och att bidra till att migration 
kan ske under ordnade former (se Goodwin och McAdam 2007). 

2000-talets migrationspolitik och utlänningsrätt
De områden och frågeställningar vi tar upp i den här skriften ska ses 
i ljuset av relativt stora förändringar under senare år på det migra-
tionspolitiska området i Sverige. Under tidigt 2000-tal stod frågor 
om amnesti, apatiska barn, utlänningsnämndens vara eller icke vara 
samt hur asylprocessen kan göras mer rättssäker i fokus för debatten. 
Numera diskuteras migration däremot mer som en strategi för tillväxt. 
Sedan riksdagsvalet 2006 har vad som beskrivs som “arbetslinjen” haft 
konsekvenser på det migrationspolitiska området. På olika sätt ska det 
skapas incitament för självförsörjning i form av arbete, och för närva-
rande utreds exempelvis införandet av försörjningskrav plus krav på 
ordnad bostad för familjemedlemmar som ansöker om uppehållstill-
stånd för att återförenas med sina anhöriga i Sverige. Även frågan om 
hur nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige snabbare ska kunna 
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etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden är högaktuell. Mångfald 
och mångkulturalism lyfts fram som något positivt i den offentliga 
debatten. På samma gång höjs röster om att invandrare måste anamma 
en diffus “svensk värdegrund”, för att bli accepterade i Sverige, och 
att vissa invånare ska skriva på ett kontrakt om att ansluta sig till 
“svenska värden” (se bl.a. Billström m.fl. 2008 och Zaremba 2008). 

En stor förändring på migrationsområdet under senare år är 
införandet av en ny utlänningslag. Från och med den 31 mars 2006 
avgörs utlänningsärenden av Migrationsverket som första instans och 
det är här som tyngdpunkten av prövningen ska ske (Fridström m.fl. 
2007: 21). Besluten kan överklagas till en av tre migrationsdomstolar 
– placerade vid länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö – med 
Migrationsöverdomstolen som prejudikatsinstans. Ett av de främsta 
syftena med den nya lagen var att öka rättssäkerheten och trovärdig-
heten i systemet, genom att flytta överprövningen av beslut i utlän-
ningsärenden från förvaltningsmyndighet till domstol. Genom denna 
“juridifiering” av processen skulle fokus inte i samma utsträckning 
som tidigare komma att ligga på utlänningsrättens politiska aspekter. 
Dessutom skulle asylprocessen bli mer av en tvåpartsrelation, där inte 
som tidigare samma myndighet är både part och domare. Även detta 
skulle bidra till den ökade rättssäkerheten. 

Den nya instans- och processordningen har fått konsekvenser för 
förvaltningsmyndigheter som Migrationsverket. Denna myndighet 
genomgick en stor organisationsförändring hösten 2006, kallad 
“modellverksamheten” (Prop. 2004/05:170: 149f.). Den förändring 
som då genomfördes gick ut på att ombudet, som företräder den 
asylsökande i processen, fick en ny roll. Det blev i större utsträckning 
upp till ombudet att bistå den sökande i att presentera sina asylskäl. 
Den inledande utredningen, som tidigare ankom på Migrationsverket 
att genomföra, ersattes genom förändringen av en snabb regist-
rering. Ombudet presenterar sedan i nästa steg till Migrationsverket 
den enskildes skäl för asyl genom en skriftlig inlaga, skäl som sedan 
ligger till grund för verkets utredning. Denna organisationsförändring 
genomfördes bland annat för att anpassa processen till det tvåpartsför-
farande som den nya processordningen innebär.

En annan förändring, som har betydelse för mottagningen och 
introduktionen av nyanlända och asylsökande i Sverige, är den ideella 
sektorns roll i samhället genom framförallt frivilligt social arbete. 
Regeringen ger idag uttryck för en vilja att i större utsträckning än 
tidigare involvera den ideella sektorn på en rad olika områden, bland 
annat som nav för människor med ett gemensamt engagemang och 
som opinionsbildare (bl.a. regeringsförklaringen 2006 och 2007). På 
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regeringens integrations- och jämställdhetsdepartement har en överens-
kommelse mellan den ideella sektorn och regeringen tagits fram för att 
tydliggöra vilken roll den ideella sektorn har som opinionsbildare och 
aktör inom den sociala ekonomin (Överenskommelsen regeringsbeslut 
den 23 okt. 2008).3 Denna överenskommelse får sannolikt konse-
kvenser i framtiden – såväl i form av att fler verksamheter kommer att 
bedrivas av aktörer inom i den ideella sektorn, som genom att stats-
makten i större utsträckning kommer att vända sig till frivilligorgani-
sationer för att få hjälp med att lösa olika samhällsproblem. 

Redan idag går det att iaktta en tendens till att betydelsen av den 
ideella sektorns roll i samhället generellt har ökat. Detta sker genom en 
vitalisering av det som brukar kallas det civila samhällets insatser för 
samhällsutvecklingen, men har särskild bäring på insatser i mötet med 
människor som befinner sig i utsatta och sårbara situationer. Med civilt 
samhälle förstås familjen, grannskapet/grannskapskontakter, andra 
sociala (vänners) nätverk, frivilligorganisationer och andra föreningar, 
grupper samt andra sammanslutningar inom arbets-, vardags-, kultur-, 
fritids- och idrottslivet. Även privata verksamheter och det som där 
utspelas ingår i det civila samhället. 

Redan idag griper det offentliga och civila samhällets verksam-
heter in i och balanserar varandra i olika utsträckning. Denna balan-
sering och inflätning gäller kanske i särskild hög grad för det svenska 
samhället som historiskt har uppvisat en slags sammansmältning av det 
offentliga och civila samhället. Den amerikanska statsvetarprofessorn 
Robert E. Putnam har pekat på att ett starkt civilt samhälle byggt på 
social gemenskap (socialt kapital) är en vital betingelse för att försvara 
och utveckla demokratin och mänskliga rättigheter i samhället (Putnam 
2007). Mot bakgrund av det förändrade samhället kan det vara av 
särskilt intresse att se på och analysera vad som händer när frivillig-
organisationer i ökande utsträckning medverkar och aktivt deltar i 
asylmottagningen och introduktionen av nyanlända invandrare.

Även ur ett demokratiskt perspektiv kan frivilligsektorn sägas ha 
en särskilt viktig roll att spela i förhållande till nyanlända personer 
som har fått uppehållstillstånd eller människor som söker asyl i 
Sverige. Dessa grupper av människor har inte getts tillträde till 
statens demokratiska process – även om de i mycket stor utsträckning 
är beroende, och påverkas, av beslut fattade i denna process. Detta 
förhållande är ett uttryck för vad som kan beskrivas som asylpoli-

3 Den sociala ekonomin kan beskrivas som den organiserade 
verksamhet som primärt har samhälliga ändamål, som bygger på 
demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från 
den offentliga och från den privata sektorn.
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tikens dilemma eller demokratiska underskott. I detta sammanhang 
blir mänskliga rättigheter ett slags substitut för ickedeltagande (Spång 
2008). Frivilligorganisationer fyller här funktionen av att hävda rättig-
heter för människor som påverkas av exempelvis asylprocessen utan 
att ha möjlighet att påverka densamma.

Om att värna människors rättigheter
Denna skrift har ett mänskligt rättighetsperspektiv som gemensam 
grund för de olika avsnitten. Det ska redan nu poängteras att vi inte har 
någon ambition att förklara hur mänskliga rättigheter kan berättigas 
på ett djupare plan, det skulle vara en alltför stor uppgift. Vår ambition 
är istället att bidra till inspiration och konstruktiva handlingar och 
kanske i förlängningen även ett utvecklat tänkande kring innebörden 
av mänskliga rättigheter (jfr. Roth 2007: 189ff.; Nickel 2007: 37f.). 
Det kan handla om att betona behov av ett tydliggörande av roller 
som vanligtvis tillkommer stater eller frivilligorganisationer. Det kan 
handla om att presentera modeller eller metoder för kompetensut-
veckling eller granskning av hur statliga institutioner lever upp till 
mänskliga rättigheter. Det kan handla om att ur ett mänskligt rättig-
hetsperspektiv resonera kring varför lagstiftningen på ett visst område 
bör tydliggöras för att staten ska leva upp till sina åtaganden om att 
tillgodose mänskliga rättigheter. 

Den grundläggande funktionen av mänskliga rättigheter kan 
beskrivas i termer av att värna eller skydda människors värdighet 
(Roth 2007: 35). Innehållet i den mänskliga värdigheten har att göra 
med vitala behov, intressen och förmågor, parametrar som kan variera 
beroende på de samhällsomständigheter som den enskilda individen 
befinner sig i (Roth 2007: 134). Avgörande i detta sammanhang är att de 
mänskliga rättigheterna inte ska ha några etniska, religiösa eller natio-
nella förtecken, utan tillkommer alla människor i egenskap av att de är 
människor. De mänskliga rättigheterna ska följaktligen kunna användas 
för att kritisera statsbildningar när dessas agerande präglas av brister ur 
ett jämlikhetsperspektiv (Nickel 2007: 36-51; Roth 2007: 62). 

Ett viktigt skydd för den mänskliga värdigheten kommer till 
uttryck i internationella förklaringar och avtal om mänskliga rättig-
heter, där stater åtagit sig att respektera, skydda och tillgodose dem. 
Dessa överenskommelser innebär att mänskliga rättigheter inte 
handlar om välvilja eller välgörenhet, belöning eller avancemang för 
vissa grupper. Istället skyddar rättigheterna grundläggande värden som 
alla människor har rätt till gentemot staten. Rättigheternas funktion 
blir i detta sammanhang både att begränsa statens handlingsutrymme 
och att ålägga staten vissa skyldigheter. Till exempel krävs det aktiva 



18

åtgärder från statens sida för att de ska anses leva upp till kravet om 
icke-diskriminering. I ett vidare perspektiv handlar det om att neutra-
lisera och motverka de hot som i olika situationer kan resas mot den 
enskilda människans värdighet, i vårt fall värdighet hos människor 
som lämnat ett land och kommit till Sverige (Roth 2007: 28f.). Därför 
menar vi att de internationella konventionerna och förklaringarna om 
mänskliga rättigheter blir en slags måttstock (etiskt ramverk) för ett 
värdigt och rättssäkert mottagande. 

ögonblicksbilder av asylmottagandet och introduktionen av 
nyanlända
Samtliga bidrag i skriften har utarbetats inom ramen för projekt som 
drivs av frivilligorganisationer med ekonomiskt stöd från Europeiska 
flyktingfonden (ERF). När resultaten av den här sortens projekt ska 
lanseras är det vanligt att den frivilligorganisation som har initierat 
projektet presenterar de viktigaste resultaten i en rapport, debattartikel 
eller liknande. Att som vi nu gör gemensamt publicera resultaten av ett 
antal projekt, eller delar av dem, har inte gjorts tidigare. Eftersom ett 
av projekten, Från ord till handling, genomförts i samverkan mellan 
Malmö högskolas institutionsövergripande forskningsinstitut Malmö 
Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och 
organisationen BRIS, fanns det ett naturligt sammanhang för en 
gemensam publikation. 

Ett av syftena med MIM är att vara ett nav mellan forskare, 
praktiker och andra aktörer på migrationsområdet. Vår förhoppning 
är att denna skrift kan vara intressant för en bred målgrupp och att 
den får en betydelse i samhället. Olika aktörer som är involverade och/
eller engagerade inom området asylmottagning och introduktion kan 
genom skriften få nya insikter och kunskaper om hur ett värdigt och 
rättssäkert mottagande för alla individer som kommer till Sverige kan 
utformas och realiseras. 

I grunden handlar skriften om de etiska och juridiska förhåll-
ningssätt som, med tanke på ovan nämnda förändringar som ägt 
rum under senare år på det migrationspolitiska området i Sverige, 
är högst relevanta för vår samtid. Vilket bemötande människor från 
andra länder får från samhällets sida är ett slags temperaturmätare på, 
och uttryck för, hur samhället är rustat för att möta människor som 
befinner i särskilt utsatta och sårbara situationer. Graden av solida-
ritet med människor som immigrerar prövas på allvar på hemmaplan. 
I synnerhet kan detta sägas gälla när vi (be)möter asylsökande barn. 
Det är en sak att på ett icke förpliktigande sätt solidarisera sig med 
utsatta människor “ute i världen” men en helt annan sak och betydligt 
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mer uppfordrande prövning att solidariskt ställa upp på ett värdigt och 
humant sätt på hemmaplan.

Vår uppfattning är att det svenska mottagandet av asylsökande 
och andra nyanlända migranter, för att vara rättssäkert och humant, 
måste kombinera två olika människosyner: Människor som sårbara å 
ena sida och människor som en tillgång å den andra sidan. Båda dessa 
perspektiv måste prägla mottagandet för att det ska kunna kallas rätts-
säkert och värdigt, samt för att alla människor som vistas i Sverige 
långsiktigt ska kunna känna sig delaktiga i samhället. 

disposition
Numret är uppbyggt kring fyra teman som berör såväl asylprocessen 
i Sverige som asylmottagning och introduktion i ett vidare perspektiv. 
Det första temat innehåller ögonblicksbilder av hur det kan gå till då 
barn kommer till Sverige för att söka asyl och därmed blir föremål 
för en administrativ process på framförallt Migrationsverket men 
även i vissa fall i migrationsdomstolar. Under skriftens andra tema 
“Kvinnor i asylprocessen” diskuteras frågor som har anknytning 
till vad kvinnor som söker asyl i Sverige upplever. Det tredje temat 
handlar om människor som söker asyl och som har särskilda behov 
eller befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det fjärde temat har vi 
kallat för “Organiserad medmänsklighet” och här diskuteras relatio-
nerna mellan frivilligsektorn och offentlig förvaltning. 

I kapitlet om barns egna asylskäl – “Hur brister i förståelsen av 
barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskäl 
(kap. 2)” – diskuterar Monica Jacobson och Lars Olsson vilken 
betydelse de kränkningar av barns rättigheter som framkommer i den 
svenska asylprocessen får i asylprövningen. Ett antagande i artikeln 
är att det finns en oförmåga hos tjänstemän att i handläggningen 
beakta de rättighetskränkningar som barn utsätts för. I texten disku-
teras betydelsen av ålders- och könsspecifik förföljelse i bedömningar 
av barns flyktingskäl. Avsnittet bygger på en kartläggning utförd på 
uppdrag av Rädda Barnen i deras arbete för alla barns rättigheter. 

Kapitel tre “Barns rätt att komma till tals i asylprocessen” är 
skrivet av Anna Lundberg. Här behandlas barns rätt att komma till 
tals i asylprocessen. I avsnittet finns förklaringar till de tillkorta-
kommanden som Jacobson och Olsson belyser i sitt kapitel. Texten 
är skriven inom ramen för forsknings- och utbildningsprojektet Från 
ord till handling – barnets bästa i asylprocessen som var ett samar-
betsprojekt mellan frivilligorganisationen BRIS och Malmö högskola 
2006-2008. Projektet vill bidra till att barns rättigheter och behov i 
asylprocessen beaktas i högre grad genom en fördjupad dialog mellan 
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olika aktörer som möter barnen. Utöver den kartläggning som delvis 
presenteras i denna skrift har utbildningsaktiviteter tagits fram och 
genomförts. Dessutom har ett aktionsorienterat arbete bedrivits inom 
ramen för projektet, där tjänstemän på Migrationsverket, har testat 
metoden barnkonsekvensanalyser.

Lisa Dahlquist, verksam i BRIS/Malmö högskola-projektet Barnets 
bästa i den svenska asylprocessen – från ord till handling, har författat 
kapitel fyra, “Barnets bästa och nyanlända barn – dialoginriktade 
seminarier som metod och redskap”. Här är mötet med svenska 
institutioner en fråga, inte bara för människor som söker asyl, utan 
även för andra nyanlända invandrare som står inför att etablera sig i 
Sverige. Dahlquist presenterar hur man kan arbeta med dialoginriktade 
seminarier för att bidra till att principen om barnets bästa i mötet med 
nyanlända flykting- och invandrarbarn och/eller deras föräldrar får en 
mer konkret innebörd. Hon visar i sitt kapitel på vikten av samverkan 
mellan olika aktörer i ett sammanhang av asylprocess, mottagning 
och introduktion. Texten tar sin utgångspunkt i de dialoginriktade 
seminarier som anordnats i projektet, riktade mot blandade yrkes-
grupper som möter nyanlända barn eller som har ett barn/föräldraper-
spektiv i sitt arbete. 

Maite Zamacona Aguirre och Emelie Hökfelt redogör i kapitel fem, 
“Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – 
ett fungerande verktyg?”, för en undersökning som har genomförts 
som en del av Svenska Röda Korsets arbete med migranters rättig-
heter. Genom Röda Korsets nära kontakt med personer som söker 
asyl i Sverige uppmärksammade man att kvinnor ibland kommer i ett 
underläge i asylprocessen. Kvinnliga asylsökanden hade till exempel 
inte fått möjlighet att välja om de ville ha en manlig eller kvinnlig 
handläggare, tolk eller offentligt biträde trots att önskemål fanns. 
Detta har lett till att kvinnor inte vågat berätta om könsrelaterade 
asylskäl. Mot denna bakgrund och med ambitionen att undersöka och 
förbättra riktlinjernas implementering initierades projektet Kvinnor i 
den svenska asylprocessen. Zamacona och Hökfelt belyser i sitt kapitel 
innebörden och tillämpningen av Migrationsverkets riktlinjer för 
prövning och bedömning av kvinnors asylansökningar. 

I sjätte kapitlet, “Skyddsbehövande i övrigt – ett svårtolkat 
begrepp” har skrivits av Rebecca Stern som en del i Svenska Röda 
Korsets projekt Ny utlänningslag under lupp. Syftet med detta projekt 
är att bidra till en nyanserad debatt om svensk asyl- och migrations-
politik. I förlängningen är ambitionen att bevaka rätten till asyl och 
övrigt internationellt skydd för människor på flykt samt möjligheten 
att få uppehållstillstånd på humanitär grund. Stern diskuterar i sitt 
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kapitel om och i så fall på vilket sätt införandet av en ny instans- och 
processordning liksom ny utlänningslag har påverkat bedömningen 
av skyddsskäl i utlänningsärenden. Teman som diskuteras i texten är 
domstolarnas roll vid rättstillämpning och rättstolkning, hur ett rätts-
område som är influerat av politiska skeenden hanteras av förvalt-
ningsdomstolar, samt relationen mellan internationell och nationell 
rätt. 

Solvig Ekblad har skrivit kapitel sju, “Upplevd ohälsa hos vuxna 
asylsökande”. Syftet med detta avsnitt är att redogöra för en delstudie 
som genomförs inom ramen för projektet Psykiska funktionshinder 
i ett transkulturellt perspektiv – samverkan mellan landsting och 
kommuner inom SLSO kring vård- och stödprocesser för flyktingar 
med psykisk sårbarhet. Det övergripande syftet med projektet, som 
drivs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, är att 
upptäcka och kartlägga psykiska vårdbehov och påvisa behovet av 
vård hos människor som söker asyl i Sverige. Projektet utgår från 
antagandet att tidiga förebyggande insatser utifrån behov hos asylsö-
kande som lider av hälsorelaterade problem är en investering för alla. 

Helene Rahm ger i kapitel åtta, “Organiserad medmänsklighet – 
frivillighetens tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn”, 
en bild av de nya utmaningar som uppkommit i samband med att 
anställda och volontärer ska samarbeta med varandra i projekten 
Barn i väntan (BIV) och Barn i start (BIS). Projekten drivs av Svenska 
kyrkan och Individuell människohjälp (IM). Rahm diskuterar bland 
annat behovet av att styra volontärernas medverkan, spänningsfältet 
mellan mottagning och asylprövning där det visat sig vara svårt för 
volontärer att inte gå in i asylärenden – trots projektledningens mål att 
inte göra detta – samt hur det kan skapas kontinuitet och möjligheter 
till kompetensutveckling i frivilligt socialt arbete. 

Krister Hellström och Karl Nilsson har författat nionde kapitlet: 
“Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod”. 
Detta avsnitt handlar om ett tämligen outforskat område, nämligen 
förvarstagnas mänskliga rättigheter. I fokus för Hellströms och 
Nilssons analys står den modell som utarbetats inom Svenska Röda 
Korset i syfte att granska efterlevnaden av förvarstagnas mänskliga 
rättigheter – rättigheter som det inte finns någon oberoende instans 
som bevakar. Svenska Röda Korset har sedan lång tid haft en regel-
bunden närvaro vid Migrationsverkets förvarsenheter, med huvudin-
riktningen medmänskligt stöd. Nu utvecklas denna verksamhet och 
Hellström och Nilsson belyser i sitt bidrag faktiska omständigheter och 
regler rörande förvarstagande i Sverige samt de nationella och interna-
tionella organ som existerar för att tillvarata deras rättigheter. 
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I det tionde och sista kapitlet “Ett rättssäkert och värdigt motta-
gande av barn och vuxna – summering och resultat” summerar vi några 
av de centrala resultaten i respektive avsnitt. I avslutningen diskuteras 
också behovet av en utökad interaktiv dialog och samverkan mellan 
olika sektorer i samhället, på ett område som rör människor i utsatta 
och sårbara situationer. Ett område med stor politisk laddning som 
präglas av svåra avvägningssituationer och dilemman. 
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