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FÖRORD
Jag är väldigt glad att du hittat den här handledningen och jag är 
nyfiken på vad som händer härnäst! Min förhoppning är att den ska 
stärka dig och ditt arbete. Du är inte ensam. Den som är ensam kan 
lätt bli matt över allt som händer just nu. Människor runt om i vår 
värld flyr – de flyr från sådant som jag knappt ens upplevt i mina vär-
sta mardrömmar.  Men du är inte ensam. Nu är det ditt och mitt jobb 
att visa det för fler. Människor har lämnat allt för att finna något nytt 
och vi kan möta dem i detta.

Jag är stolt över det arbete som ungdomsrörelsen i Sverige gör just 
nu, när det behövs som allra mest. Vi vågar vara den starka rösten 
som står upp emot antidemokratisk organisering. Vi vågar vara den 
rösten som står upp emot lagstiftning som tycks glömt bort sina rät-
tighetsbärare. Vi i ungdomsrörelsen är en självklar del av ett starkt 
civilsamhälle som vill och kan vara både röstbärare och utförare när 
vi ser att vi behövs. 

Du har alla möjligheter att vara med och skapa en inklusiv och trygg 
verksamhet. Du och ditt engagemang är betydelsefullt. 

Tack för att du vill vara med! Tack för att du nyfiken och för att du ut-
forskar hur du och din förening kan vara med. Tack för att ni är med 
och öppnar upp Sverige för de som behöver oss just nu. Jag tror och 
hoppas att den här handledningen kommer er till nytta – och glöm 
inte att berätta hur ert arbete går! Vi behöver varandras röster – och 
tillsammans blir vi en fantastisk kör för mänskliga rättigheter och en 
tryggare värld. 

Hannah Kroksson, vice ordförande LSU
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Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar 
unga människors vardag. Att gemensamt driva 
en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet 
till makt och resurser för att påverka sin egen 
omgivning. Ungdomsorganisationerna är mötes-
platser för över en halv miljon unga medlemmar 
i Sverige som genom sitt engagemang får unik 
kompetens och ett sammanhang för sina idéer. 

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för 
att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna 
för ungas organisering, i Sverige och världen. 
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INLEDNING

Denna handledning vänder sig främst till dig som vill starta upp ett 
projekt eller verksamhet med och för unga nyanlända och asylsö-
kande. Likväl är handledningen till för dig som är engagerad för unga 
nyanlända och asylsökandes delaktighet i det unga civilsamhället el-
ler till dig som vill lära dig mer om asylrätt. Vi har tagit fram den 
här handledningen med syfte att underlätta för er att starta upp nya 
verksamheter genom att samla information, tips och råd på ett och 
samma ställe.

Den här handledningen är en del av LSUs Samordningsprojekt som 
startade i början på 2016.  Samordningsprojektet syftar till att stödja, 
samordna och synliggöra ungdomsorganisationer som arbetar med 
unga nyanlända och asylsökande samt för unga nyanlända och asyl-
sökandes egen organisering. 

Handledningen består av tre delar. I den första delen har vi kort för-
klarat hur flyktingsituationen ser ut globalt genom att beskriva vilka 
länder som många flyr från idag och var de oftast hamnar. I denna del 
har vi inkluderat global och nationell statistik som ni kan använda i 
ert lobbyarbete.

Den andra delen fokuserar på det juridiska ramverk som styr asylrät-
ten i Sverige. I det kapitlet presenterar vi bland annat de krav som 
finns för att få uppehållstillstånd, Dublinförordningen, asylprocessen 
inklusive åldersbedömning och förvarstagning.

I slutet på den andra delen har vi inkluderat en lista med rättigheter 
som asylsökande, papperslösa och personer med uppehållstillstånd 
erhåller. Vår förhoppning är att listan kan spridas så att alla personer 
som kommer till Sverige kan använda den för att förstå sina rättig-
heter.

Den tredje och sista delen innehåller listor med tips och råd för er 
som vill starta verksamheter för unga nyanlända och asylsökande. 
Dessa kommer från ungdomsorganisationer som redan har erfaren-
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het av att jobba med målgruppen. Vi har valt att sammanställa all 
den information som vi har fått in, därför kan formen se olika ut, till 
exempel att vissa råd och tips riktar sig till verksamhet på HVB-hem 
och andra för att skapa mötesplats på annan plats. Precis som i alla 
verksamheter är det viktigt att sträva efter att ha en så inkluderande 
och tillgänglig verksamhet som möjlig, därför innefattar del tre även 
tips och råd för hur ni kan arbeta med detta. I slutet av denna del 
har vi sammanställt olika alternativ för att hitta finansiering till er 
verksamhet eller era projekt, såväl från myndigheter som från fonder 
och stipendier.

Vi har använt benämningarna ”deltagare” för att beskriva de som 
verksamheten riktar sig till, det vill säga de som deltar i verksam-
heten, och ”volontärer” för de som arrangerar och leder verksam-
heten. Ingen av grupperna är homogen och självklart kan unga nyan-
lända och asylsökande finnas i båda grupperna. 
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1. MÄNNISKOR PÅ FLYKT 

1.1 GLOBALT 

Vid slutet av 2015 var 65,3 miljoner människor på flykt enligt FNs 
flyktingorgan UNHCR. Av dessa människor beräknades 40,8 miljoner 
vara internflyktingar. Internflyktingar är de som inte korsat en lands-
gräns utan fortfarande befinner sig i hemlandet. Colombia är det land 
med flest antal internflyktingar, följt av Syrien och Irak.1 

I motsats till internflyktingar är flyktingar de som korsat en lands-
gräns. Majoriteten av de som kategoriseras som flyktingar kommer 
ursprungligen från Syrien, Afghanistan och Somalia.2  I Syrien fort-
sätter kriget som dödat ungefär en kvarts miljon personer. Då ingen 
politisk lösning är i sikte ser den humanitära krisen ut att fortsätta 
en längre tid. Befolkningen står utan regelbunden tillgång till rent 
dricksvatten och många riskerar att bli undernärda. Dessutom har 
hälsosystemet i landet raserats under kriget. Våldet i Afghanistan har 
fortsatt trots framsteg i fredsprocessen. Landet har flest antal perso-
ner som fallit offer för minor. Dessutom lider stor del av befolkningen 
av undernäring då tillgången till näringsrik mat har försämrats på 
grund av våldet. Klimatförändringar och väpnad konflikt är anled-
ningar till att det humanitära behovet i Somalia fortsätter. Landet 
lider av brist på basala samhällsfunktioner, stor del av befolkningen 
är i behov av hälsovård, näringsrik mat och tillgång till rent vatten. 
En positiv utveckling är att landet blev poliofritt i oktober 2015.3  

Det är länder i närområdet som människor idag främst flyr till. Tur-
kiet (gränsar till Syrien), Pakistan (gränsar till Afghanistan), Liba-
non (gränsar till Syrien), Iran (gränsar till Afghanistan) och Etiopien 
(gränsar till Somalia) är de länder som tagit emot flest flyktingar. 21,3 
miljoner var flyktingar enligt bestämmelserna i FNs flyktingkonven-
tion i slutet på 2015. Runt en fjärdedel av dessa är palestinska flyk-
tingar som är registrerade hos FN organet UNRWA, resterande tre 

1 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015, 2016

2 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015

3 OCHA, Global Humanitarian Overview 2016
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fjärdedelar är registrerade under UNHCR:s mandat. Hälften av alla 
flyktingar är barn.4 

Asylsökande är de personer som ansökt om asyl i ett annat land än 
sitt eget hemland. Under 2015 räknades 3,2 miljoner personer som 
asylsökande. Tyskland mottog flest av dessa, följt av USA, Sverige och 
Ryssland. Tillsammans med Sverige har Tyskland registrerat flest asy-
lansökningar från ensamkommande barn. Under 2015 inkom 98,400 
nya ansökningar från ensakommande barn, vilket är det högsta antal 
som UNHCR registrerat sen de började samla data för 10 år sedan.5

Under 2015 ökade antalet länder som tar emot kvotflyktingar enligt 
UNHCRs program för vidarebosättning, från 27 till 33 stater. Dessa 
tog emot 107,100 personer för vidarebosättning. Mer än hälften av 
personerna togs emot av USA, följt av Kanada, Australien och Norge. 
Flest antal personer som blev vidarebosatta under 2015 kommer från 
Burma/Myanmar, följt av Syrien, Demokratiska republiken Kongo 
och Somalia.6

4 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015

5 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015

6 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015
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1.2 SVERIGE

Enligt Migrationsverket sökte 162,877 personer asyl i Sverige un-
der 2015. Av dessa är 70,384 barn, varav 35,369 av dessa ensam-
kommande barn. Majoriteten av asylsökande 2015 kom från Syri-
en (51,338), Afghanistan (41,564) och Irak (20,858). Majoriteten av 
ensamkommande barn kom från Afghanistan (23,480).7  2014 sökte 
ungefär hälften så många asyl, det vill säga 81,301 personer, varav 
23,110 barn.8

Av de länder som tog emot störst antal asylsökande under 2015 var 
Sverige det tredje största. Sverige tog emot näst flest personer från 
Syrien (efter Tyskland) och Afghanistan (efter Turkiet) under 2015.9 

109,235 personer beviljades uppehållstillstånd i Sverige 2015. Av 
dessa fick 36,645 personer sitt uppehållstillstånd på grund av flykt-
skäl. Året innan fick nästan lika många personer (35,642) uppehålls-
tillstånd på grund av samma anledning. Detta trots att antalet sökan-
de var hälften så många som 2015.10

7 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2015,
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/
Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 

8 Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 2000-2015,
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/
Asylsökande+till+Sverige+2000-2015.pdf 

9 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2015

10 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2015, 
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d0d/1462790765011/
Beviljade%2Buppehållstillstånd%2B1980-2015.pdf
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2. ASYLSÖKANDE OCH NYANLÄNDA

Den 21 juni 2016 tog Riksdagen beslut att anta Regeringens propo-
sition om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige.11 Den tillfälliga lagen gäller mellan 20 juli 2016 och 
19 juli 2019.12 Bestämmelserna i den nya tillfälliga lagen gäller hu-
vudsakligen för personer som registrerats som asylsökande efter 24 
november 2015.13 Nedan beskrivs såväl bestämmelserna enligt den 
ordinarie utlänningslagen14 som de nya tillfälliga bestämmelserna.

11 Sveriges Riksdag, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfalliga-be-
gransningar-av-mojligheten-att-fa_H301SfU16

12 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få    
 uppehållstillstånd i Sverige (se punkt 5 i övergångsbestämmelserna)

13 Se övergångsbestämmelserna i Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av   
 möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

14 Utlänningslag (2005:716)
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2.1 GRUNDER FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Flykting är en person som... 

1)  befinner sig utanför det land i vilket hen är    
 medborgare,

2) känner en välgrundad fruktan för förföljelse med   
 anledning av ras, nationalitet, religiös eller politisk   
 uppfattning eller på grund av kön, sexuell    
 läggning eller annan tillhörighet till en viss samhälls grupp,

3)  inte kan eller vill begagna sig av hemlandets skydd.15  

Denna definition har sitt ursprung i FNs flyktingkonvention16 och 
EUs skyddsgrundsdirektiv17. Skyddsgrunderna ”sexuell läggning” 
och ”kön” nämns i den svenska lagstiftningen, till skillnad från i 
konventionen och i direktivet, uttryckligen som exempel på tillhö-
righet till en viss samhällsgrupp. 

Enligt den nya tillfälliga lagen ska uppehållstillstånd som tilldelas 
flyktingar vara tidsbegränsade och gälla i tre år.18 Innan ikraftträ-
dandet av denna lag var uppehållstillstånd till flyktingar i regel per-
manenta.19

Skyddsbehövande kan delas upp i alternativt skyddsbehövande, en 
bestämmelse som har sitt ursprung i EUs skyddsgrundsdirektiv20, 
och övrigt skyddsbehövande, som är ett tillägg från Sveriges sida.

15 4 kap. 1 §, Utlänningslag (2005:716)

16 United Nations, Convention relating to the Status of Refugees, 1951, art. 1a

17 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/95/EU,    
 Skyddsgrundsdirektivet, 2011, 1 kap. art. 2 (D)

18 5 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få   
 uppehållstillstånd i Sverige

19 5 kap. 1 § 3 st., Utlänningslag (2005:716)

20 Skyddsgrundsdirektivet, 5 kap. 15 §

FLYKTING

SKYDDSBE-
HÖVANDE
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Alternativt skyddsbehövande är en person som... 

1)  befinner sig utanför det land i vilket hen är medborgare,

2)  vid återvändande till hemlandet, riskerar att utsättas för   
 dödstraff, kroppsstraff, tortyr eller skada på grund av    
 urskillningslöst våld i konflikt,

3) inte kan eller vill begagna sig av hemlandets skydd. 21 

Övrigt skyddsbehövande är en person som... 

1)  befinner sig utanför det land i vilket hen är medborgare av   
 anledning att...

i.  hen behöver skydd på grund av konflikt,

ii.  hen känner välgrundad fruktan att utsättas för    
 allvarliga övergrepp på grund av andra svåra    
 motsättningar i landet

iii.  hen kan inte återvända till hemlandet på grund av  
 en miljökatastrof.22 

Med den nya tillfälliga lagen försvann möjligheten att få uppehålls-
tillstånd för övrigt skyddsbehövande,23 medan alternativt skyddsbe-
hövande endast får uppehållstillstånd i 13 månader.24 Innan den nya 
tillfälliga lagen trädde i kraft var uppehållstillstånd till även dessa ka-
tegorier av skyddsbehövande i regel permanenta.25

21 4 kap. 2 §, Utlänningslag (2005:716)

22 4 kap. 2a §, Utlänningslag (2005:716)

23 4 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få    
 uppehållstillstånd i Sverige

24 5 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få    
 uppehållstillstånd i Sverige

25 5 kap. 1 § 3 st., Utlänningslag (2005:716)



14

Med kvotflykting avses de personer som genom FN:s flyk-
tingorgans (UNHCR) program tas ut för vidarebosättning, 
det vill säga, får hjälp att ta sig till Sverige, varje år. Även an-
dra skyddsbehövande än flyktingar kan tas ut på kvoten.26 
Ingen ändring görs för uppehållstillstånd till kvotflyktingar i 
den nya tillfälliga lagen.27

I den ordinarie lagen finns en möjlighet till uppehållstill-
stånd även då det föreligger synnerligen ömmande om-
ständigheter för att en person bör få vara kvar i Sverige. 
Vid bedömningen av om sådana ömmande omständigheter 
föreligger ska en helhetsbedömning göras där bland annat 
personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situa-
tionen i personens hemland ska tas i beaktande. För barn 
(personer under 18 år) krävs det endast att omständighet-
erna är särskilt ömmande.28

Bestämmelsen om ömmande omständigheter ska tillämpas 
restriktivt.29 Enligt den nya tillfälliga lagen får bestämmel-
sen bara tillämpas om det skulle strida mot ett svenskt kon-
ventionsåtagande att avvisa eller utvisa personen.30 Om ett 
tillstånd beviljas av den anledningen ska det vara tidsbe-
gränsat till 13 månader.31

En person får inte utvisas om det finns skäl att tro att per-
sonen skulle fara illa. Denna princip kallas non-refoulement 
och regleras bland annat i FN:s Flyktingkonvention.32 Enligt 
den svenska utlänningslagen får ingen utvisning ske om det 

26 Migrationsverket, Den svenska flyktingkvoten, 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyk-
tingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html

27 Regeringens proposition 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av  
 möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2016, s. 29 f.

28 5 kap. 6 §, Utlänningslag (2005:716)

29 Migrationsöverdomstolen, MIG 2007:48, 2007,    
 lagrum 5 kap. 6 § Utlänningslag (2005:716)

30 11 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

31 12 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

32 Convention relating to the Status of Refugees, 1951, art. 33

KVOTFLYKTING

SYNNERLIGEN 
ÖMMANDE OM-
STÄNDIGHETER
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ANKNYTNING

finns en risk att personen kommer utsättas för dödsstraff, 
kroppsstraff, tortyr eller förföljelse. Förbudet gäller såväl mot 
att skicka personen till det land där hen skulle riskera att 
råka illa ut i som att skicka personen till ett annat land va-
rifrån personen skulle kunna skickas vidare till ett land där 
hen råkar illa ut (så kallad chain-refoulement).33  

Om detta hindrar möjligheten att utvisa en person kan up-
pehållstillstånd beviljas för verkställighetshinder. Uppehålls-
tillstånd av denna anledning kan även beviljas då mottagar-
landet inte vill ta emot personen eller om medicinska hinder 
föreligger.34 Enligt den nya tillfälliga lagen ska ett sådant up-
pehållstillstånd tidsbegränsas till 13 månader.35

När det gäller ensamkommande barn finns det verkställighet-
shinder om det inte går att garantera att barnet kommer tas 
emot av en familjemedlem, förmyndare eller en mottagnings-
enhet som lämpar sig för barn.36

Möjlighet för en person att få uppehållstillstånd finns även ge-
nom anknytning. Enligt den tillfälliga lagstiftningen kan barn 
som har föräldrar med uppehållstillstånd i Sverige eller en 
förälder som är gift eller sambo med någon med uppehållstill-
stånd i Sverige få uppehållstillstånd genom anknytning. Det-
ta gäller om anknytningspersonen fått uppehållstillstånd som 
flykting och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett 
permanent uppehållstillstånd. Om anknytningspersonen har 
fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skydds-
behövande ska inte uppehållstillstånd beviljas på grund av 
anknytning.37 Det enda undantaget är om ett sådant beslut 
att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt kon-
ventionsåtagande.38 I sådant fall ska uppehållstillstånd på 

33 12 kap. 1-2 §§, Utlänningslag (2005:716)

34 12 kap. 18 §, Utlänningslag (2005:716)

35 15 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få   
 uppehållstillstånd i Sverige

36 12 kap. 3a §, Utlänningslag (2005:716)

37 6-7 §§, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

38 13 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få   
 uppehållstillstånd i Sverige

VERKSTÄLLIG-
HETSHINDER
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grund av anknytning beviljas även om anknytningspersonen 
beviljats tillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Detsamma gäller när situationen är den omvända, att barnet 
är i Sverige och föräldrarna kvar i hemlandet. Endast för-
äldrar till ett barn som fått uppehållstillstånd som flykting 
kan, som huvudregel, beviljas rätt till återförening.39 Uppe-
hållstillstånd genom anknytning ska gälla för samma tidspe-
riod som för personen som anknytningen är till.40 Dessutom 
behöver anknytningspersonen kunna försörja både sig själv 
och personen som beviljats uppehållstillstånd genom an-
knytningspersonen samt ha en bostad för dem.41 Detta krav 
gäller dock inte när anknytningspersonen är ett barn.42 Inn-
an den nya tillfälliga lagen trädde i kraft gällde uppehållstill-
stånd på grund av anknytning i regel i minst ett år.43

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan övergå till ett per-
manent uppehållstillstånd om personen i fråga har en an-
ställning. Då krävs det att arbetsgivaren har underrättat 
Skatteverket om anställningen senast en månad efter den 
påbörjats. 

Krav ställs på lönen, anställningsvillkoren och försäkrings-
skyddet, till exempel ska personen kunna försörja sig. För 
personer under 25 år krävs det också att de har slutfört en 
gymnasieutbildning eller motsvarande.44

För att ett barn ska få ett permanent uppehållstillstånd is-
tället för ett tidsbegränsat krävs det att barnet befinner sig 
i en situation som bedöms innehålla synnerligen ömmande 

39 6-7 §§, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att  
 få uppehållstillstånd i Sverige

40 8 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

41 9 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

42 10 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

43 5 kap. 3 § 6 st., Utlänningslag (2005:716)

44 17 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få  
 uppehållstillstånd i Sverige

PERMANENT 
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omständigheter som relaterar till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd 
vilka absolut kräver att barnet får ett permanent uppehållstillstånd.45

2.2 DUBLINFÖRORDNINGEN OCH EURODAC

Som en del av EU:s strävan efter en gemensam asylpolitik och mot-
tagningssystem inom medlemsstaterna har olika förordningar och 
direktiv införts. En av dessa är Dublinförordningen46 vilken avser att 
fastställa i vilket av de medlemsstater som omfattas av förordningen 
en asylansökan ska prövas.47 Endast en medlemsstat ska pröva en 
individuell asylansökan. 

I Dublinförordningen finns en uppräkning av de grunder som gör att ett 
land kan bli ansvarigt för att pröva en ansökan:  

1)  Om den asylsökande har familj i någon medlemsstat,48

2)  Om den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd i eller   
 visum till någon medlemsstat,49

3)  Den första medlemsstat som den asylsökande kom till   
 när hen passerade en yttre gräns, alternativt om den    
 asylsökande därefter har uppehållit sig i någon medlemsstat   
 i mer än fem månader,50 

4)  Den medlemsstat där den första asylansökan lämnats in.51  

45 18 §, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få    
 uppehållstillstånd i Sverige

46 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 604/2013,     
 Dublinförordningen, 2013, para 2

47 Dublinförordningen, art. 1

48 Dublinförordningen, art. 9

49 Dublinförordningen, art. 12 
Detta ansvar gäller i två år efter att ett uppehållstillstånd löpt ut, respektive 6 månader 
efter att ett visum löpt ut.

50 Dublinförordningen, art. 13

51 Dublinförordningen, art 3.2.
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Om ett barn är ensamkommande så är den medlemsstat i 
vilken familjemedlemmar befinner sig ansvarig. Finns inte 
någon sådan stat så är den medlemsstat i vilken barnet be-
finner sig som är ansvarig.52

För att möjliggöra ett fastställande av dessa kriterier används 
databasen Eurodac som syftar till att underlätta Dublinären-
den53. I Eurodac samlar medlemsstaterna in fingeravtryck 
och uppgifter om alla asylsökande över 14 år. Uppgifterna 
kan sedan användas för att fastställa om en person redan 
registrerats i en medlemsstat.54

I Dublinförordningen framställs det att barnets bästa, syn-
punkter, välbefinnande, sociala utveckling och möjlighet till 
familjeåterföring ska tas hänsyn till vi tillämpning av förord-
ningen.55

2.3 ASYLPROCESSEN

När en person vill söka asyl kontaktar hen Migrationsverket 
där asylansökan registreras. Vid registreringen hålls ett in-
ledande samtal med personen som också får lämna finger-
avtryck och fotograferas. 

Dublinprocessen inleds när en asylansökan inkommer.56 
Konstateras ett annat land vara ansvarigt ska den asylsö-
kande överföras dit. 

Om Sverige är det land som är ansvariga för asylprocessen 
kommer ansökan att hanteras här. Då hålls så småningom 
en muntlig utredning mellan den asylsökande, handläggare 
från Migrationsverket, en tolk och oftast ett offentligt biträ-
de. Det är under denna träff, och eventuell kompletterande 
träff, som den asylsökande har möjlighet att berätta om sitt 
fall och lämna in eventuell bevisning för att göra sina asyl-

52 EU-domstolen, mål C 648/11, 6 juni 2013

53 Rådets förordning (EG) nr2725/200, Eurodacförordningen, 2000,art.1

54 Eurodacförordningen, art. 4

55 Dublinförordningen, art. 6

56 Dublinförordningen, art. 20

REGISTRERING
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skäl sannolika.57

Det är personen som söker asyl som har bevisbördan. Det 
betyder att det är den personen som är ansvarig för att göra 
såväl sin identitet som sina asylskäl sannolika.58 En person 
som uppger sig vara barn men som av Migrationsverket an-
ses vara vuxen kan få problem att visa att man är barn om 
personen till exempel saknar ID-handlingar. I ett sådant fall 
ska Migrationsverket informera om att personen har rätt att 
genomgå en medicinsk åldersbedömning.59 I situationer där 
ID-handlingar saknas kan det i praktiken vara personens 
enda möjlighet att ändra Migrationsverkets uppfattning att 
sökanden är vuxen. 

Rättsmedicinalverket, som har i uppdrag av regeringen att 
genomföra medicinska åldersbedömningar på asylsökan-
de,60 har beslutat att åldersbedömningar ska utföras genom 
tandmognadsbedömning (med röntgen) och knäledsunder-
sökning (med magnetkamera). Bedömningen av respektive 
kroppsdel ska utföras av två oberoende läkare/tandläkare.61

Enligt Socialstyrelsens är risken att missta ett barn för en 
vuxen med knäledsundersökning 3 % för pojkar och 7 % för 
flickor och för tandmognadsbedömning 12 % för pojkar och 
11 % för flickor.62 

57 Migrationsverket, Asylprocessen, 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomra-
den/Asylprocessen.html

58 Se till exempel Migrationsverket, Du ska styrka din identitet,
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-
ansoka-om-asyl/Du-ska-styrka-din-identitet.html 

59 8 kap. 10 (h) §, Utlänningsförordning (2006:97)

60 Regeringen, Uppdrag till Rättsmedicinalverket att genomföra med-
icinska åldersbedömningar,  http://www.regeringen.se/contentassets/d2df-
120b8eaa4e4fb09ae550d497aa3c/uppdrag-till-rattsmedicinalverket-att-genom-
fora-medicinska-aldersbedomningar

61 Rättsmedicinalverket, Medicinska åldersbedömningar,   
 http://www.rmv.se/index.php?id=462

62 Socialstyrelsen, Metoder för radiologisk åldersbedömning – en   
 systematisk översikt, 2016
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Om Migrationsverket efter asylprocessen beslutar att perso-
nen får uppehållstillstånd kan hen bosätta sig i Sverige. Men 
om Migrationsverket (första instans) beslutar att personen 
får avslag på sin ansökan kan hen överklaga beslutet till en 
migrationsdomstol (andra instans). Skulle den sökande få av-
slag även där kan hen överklaga till Migrationsöverdomstolen 
(tredje instans) men för att få sitt ärende prövat där krävs nor-
malt sett prövningstillstånd.63

Om beslutet inte överklagas eller om ett utvisningsbeslut vun-
nit laga kraft (att domen inte längre kan överklagas) är per-
sonen skyldig att lämna landet. Dock kan det uppstå nya om-
ständigheter efter att ett beslut vunnit laga kraft som hindrar 
verkställigheten av utvisningsbeslutet (se ovan). Då återvän-
dandet är självmant har Migrationsverket hand om processen, 
i andra fall kan ärendet lämnas över till Polismyndigheten. Ef-
ter fyra år preskriberas ett laga kraft vunnet beslut och perso-
nen kan på nytt ansöka om asyl.64

I alla asylärenden som rör barn så ska barnets bästa, hälsa 
och utveckling särskilt beaktas.65 Dessutom ska barnet, om det 
inte anses vara olämpligt, höras då hen berörs av beslutet.66

63 Migrationsverket, Asylprocessen, http://www.migrationsverket.se/
Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Asylprocessen.html

64 Migrationsverket, Asylprocessen, http://www.migrationsverket.se/
Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Asylprocessen.html

65 1 kap. 10 §, Utlänningslag (2005:716)

66 1 kap. 11 §, Utlänningslag (2005:716)

BESLUT
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2.4 FÖRVAR

En vuxen person får tas i förvar av olika anledningar:

1) om hens identitet inte går att fastställa

2) om hens rätt att vara i Sverige inte går att bedöma

3) om det är nödvändigt för utredningen kring hens rätt att   
 vara i Sverige,

4) om det är i förberedelse för eller genomförande av utvisning,

5) om hen bedriver brottslig verksamhet i Sverige,

6) om hen avviker, håller sig borta eller på annat sätt hindrar   
 utvisningen.67

Tiden en vuxen person får hållas i försvar varierar beroende på an-
ledningen till förvarstagandet. Om det handlar om utredning av per-
sonens identitet (1) får personen max sitta 48 timmar i förvar.68 Om 
förvarstagandet är på grund av förberedelse eller genomförande av 
utvisning (4) kan personen sitta i förvar i två månader. Om det finns 
synnerliga skäl kan tiden förlängas till med 3 till 12 månader.69 I an-
dra fall får personen inte hållas i försvar mer än 2 veckor, om det inte 
finns synnerliga skäl.70 

Ett barn får tas i förvar om:

a) det är i förberedelse för eller genomförande av utvisning,

b) det finns en uppenbar risk att barnet kommer hålla sig   
 undan och på så sätt undvika eller fördröja verkställande   
 av ett utvisningsbeslut,

c) om det inte är tillräckligt att barnet endast ställs under   
 uppsikt, till exempel för att det vid tidigare tillfälle bevisats   
 inte vara tillräckligt.71

67 10 kap. 1 §, Utlänningslag (2005:716)

68 10 kap. 4 §, Utlänningslag (2005:716)

69 10 kap. 4 § 2 st., Utlänningslag (2005:716)

70 10 kap. 4 § 3 st., Utlänningslag (2005:716)
Se förslagsvis Migrationsöverdomstolen, MIG 2008:44, 2008, lagrum 10 kap. 1 § Utlän-
ningslag (2005:716) för exempel på synnerliga skäl

71 10 kap. 2 §, Utlänningslag (2005:716)
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Uppsikt innebär att personen anmäler sig vid angivna tider 
hos Polismyndigheten eller Migrationsverket.72 Ett barn får 
sitta i förvar i 3 dygn, finns det synnerliga skäl kan tiden 
förlängas till ytterligare 3 dygn.73 Barnet får inte skiljas från 
båda sina vårdnadshavare, exempelvis genom att antingen 
barnet eller vårdnadshavaren tas i förvar. Ensamkommande 
barn får endast tas i förvar då det åligger synnerliga skäl.74

Inom Dublinprocessen finns också möjlighet att tas i förvar. 
Om det anses finnas en risk att en asylsökande skulle avvika 
innan överföring till ansvarig medlemsstat får medlemssta-
ten sätta personen i förvar under en så kort tidsperiod som 
möjligt. Personen ska överföras till ansvarig medlemsstat vid 
första praktiskt möjliga tillfälle.75 Precis som vid vanlig utvis-
ning ska principen om non-refoulement även följas i överfö-
ringsärenden inom Dublinprocessen76.

2.5 RÄTTIGHETER FÖR ASYLSÖKANDE

Alla människor har rätt att söka skydd (asyl) mot förföljelse 
enligt FNs universella deklaration om de mänskliga rättighe-
terna.77

Asylsökande har normalt sett rätt till ett offentligt biträde 
vid till exempel verkställande av beslut om avvisning eller 
utvisning78 och frågor om förvar. Barn i förvar har alltid rätt 
till offentligt biträde.79

Asylsökande vuxna har rätt till akut sjuk- och tandvård 
samt vård som inte kan vänta, inklusive förlossningsvård, 
abortvård, mödrahälsovård, vård enligt smittskyddslagen 

72 10 kap. 8 §, Utlänningslag (2005:716)

73 10 kap. 5 §, Utlänningslag (2005:716)

74 10 kap. 3 §, Utlänningslag (2005:716)

75 Dublinförordningen, art. 28

76 Dublinförordningen, art. 3.2

77 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948, art. 14

78 Undantaget är om det är uppenbart att en asylansökan är ogrundad  
 eller om det står klart att uppehållstillstånd kommer beviljas.

79 18 kap. 1 §, Utlänningslag (2005:716)

OFFENTLIGT 
BITRÄDE
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och preventivmedelsrådgivning. Priserna är lägre för asyl-
sökande. Ett besök hos läkare eller tandläkare kostar 50kr. 
Asylsökande barn har rätt till kostnadsfri vård precis som 
andra barn i Sverige.80

Personer som befinner sig i Sverige utan ett myndighets-
stöd (så kallade papperslösa) har rätt till vård som inte kan 
anstå, mödravård, abortvård och preventivmedelsrådgiv-
ning.81 Barn som är papperslösa har rätt till kostnadsfri vård 
på samma basis som andra barn i Sverige.82

Migrationsverket är ansvarigt för att tillhandahålla bostad 
åt den asylsökande (anläggningsboende, ABO) om hen inte 
ordnar ett boende på egenhand (eget boende, EBO). Förde-
len med Migrationsverkets bostäder är att de som inte kan 
betala för sitt boende inte behöver det. Nackdelen är att 
den asylsökande inte själv kan välja vart hen ska bo utan får 
flytta dit hen hänvisas av Migrationsverket. Dessutom kan 
den asylsökande bli tvungen att byta boendeplats under sin 
vistelse.83

Ensamkommande barn får boende genom kommunen. Först 
placeras barnet i ett ankomstboende i kommunen hen först 
anländer till. Sedan flyttas hen till den kommun som har ett 
långsiktigt ansvar för barnets boende. Då kan barnet hamna 
i exempelvis ett familjehem eller i ett HVB-hem (hem för 
vård eller boende).84

Val av boende påverkar den dagsersättning som asylsökan-
de får. På Migrationsverkets boenden där fri mat ingår är 

80 Migrationsverket, Hälso- och sjukvård för asylsökande, 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Med-
an-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html

81 7 §, Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar  
 som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, 2013

82 6 §, Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar  
 som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

83 Migrationsverket, Boende,
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Med-
an-du-vantar/Boende.html

84 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om  
 samverkan kring insatser för nyanlända, 2016, s. 9
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dagsersättningen 24kr/dag för ensamstående vuxna. På eget bo-
enden, där fri mat inte ingår är samma ersättning 71kr/dag för 
en ensamstående vuxen. Om den asylsökande har barn får hen 
tillägg till dagsersättningen.85 Ensamkommande barn får sitt up-
pehälle genom kommunen.86

Sedan den 1 juni 2016 har vuxna personer utan minderåriga barn 
inte längre rätt till dagsersättning och boende från Migrationsver-
ket när ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft och personen måste 
lämna landet.87

En asylsökande kan få rätt att arbeta under asylprocessen om hen 
har fått ett bevis om undantag från skyldigheten att ha arbets-
tillstånd (AT-UND). För att få AT-UND krävs det att ärendet ska 
prövas i Sverige och att personen medverkat till att klarlägga sin 
identitet, exempelvis genom att lämna in godtagbara id-handling-
ar och att ansökan är välgrundad. Arbetsgivaren måste informera 
personens mottagningsenhet om anställningen.88

Utöver detta så har barn också rätt att gå i skola på samma villkor 
som andra barn i kommunen.89 Det inkluderar även papperslösa 
barn, trots att de inte omfattas av skolplikten.90

Ensamkommande barn har rätt till en god man. God man är den 
person som utses i den frånvarande förmyndarenens ställe att ”... 
ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ange-
lägenheter”.91

85 Migrationsverket, Ekonomiskt stöd för asylsökande, 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Med-
an-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html 

86 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan  
 kring insatser för nyanlända, 2016, s. 9

87 11 §, Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,    
 1994 (ändring genom SFS 2016:381)

88 Migrationsverket, Arbeta och praktisera under tiden som asylsökande,
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Med-
an-du-vantar/Arbeta-och-praktisera.html

89 Migrationsverket, Asylsökande barn,
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-
om-asyl/Asylregler/Asylsokande-barn.html

90 7 kap. 2-3 §§ och 29 kap. 2 §, Skollag (2010:800), 2010

91 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 2005
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2.6 RÄTTIGHETER EFTER UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Efter att en person fått ett uppehållstillstånd i Sverige an-
visas hen till ett mottagande i en kommun, om inte hen 
själv ordnat en bostad. Migrationsverket tillsammans med 
Arbetsförmedlingen har ansvaret för att detta ska ske. I vis-
sa fall kan mottagandet i en kommun dröja och personen 
får under tiden bo kvar på anläggningsboendet.92 Väl i den 
mottagande kommunen är det kommunen som har ansvar 
för att den nyanlända erbjuds en bostad. Genom CSN kan 
nyanlända söka lån för hemutrustning.93

Oavsett om den nyanlända fått flytta till en mottagande 
kommun eller bor kvar på ABO i väntan på att detta ska 
ske, så har hen rätt till svenska för invandrare (SFI) under-
visning som ordnas genom kommunen.94

Dessutom får hen (mellan 20-65 år) börja delta i etable-
ringssamtal på Arbetsförmedlingen. Samtalet är till för att 
kartlägga de förutsättningar som den nyanlända har för att 
etableras på arbetsmarknaden. Genom samtalet skapas en 
plan för hur det ska gå till, exempelvis genom yrkesutbild-
ning, SFI eller praktik. 

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om en nyanländ 
har rätt till etableringsersättning som Försäkringskassan 
betalar ut. När en nyanländ inte har rätt till etableringser-
sättning är det kommunen som ansvarar för försörjning och 
insatser för personen.95

92 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om  
 samverkan kring insatser för nyanlända, 2016, s. 9

93 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om  
 samverkan kring insatser för nyanlända, 2016, s. 10

94 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om  
 samverkan kring insatser för nyanlända, 2016, s. 9

95 Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om  
 samverkan kring insatser för nyanlända, 2016, s. 10

BOSTAD

LÅN FÖR 
HEMUTRUST-
NING

SVENSKA 
FÖR IVAND-
RARE (SFI)

FÖRSÖRJNING



26

3. HANDLEDNINGEN
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3.1 STARTA VERKSAMHET MED NYANLÄNDA
Under våren 2016 skickade en enkät ut till de 28 medlemsorganisa-
tioner som angivit i den årliga undersökningen LSU Koll att de arbe-
tar med asyl- och migrationsfrågor. För att nå så många medlemsor-
ganisationer som möjligt spreds enkäten även i andra kanaler såsom 
LSUs nyhetsbrev, sida på Facebook och via mejl. Tolv medlemsor-
ganisationer och tre externa organisationer svarade på enkäten som 
innehöll frågor om organisationernas arbete med asylsökande och 
unga nyanlända. Nedan redovisas resultatet från enkäten. 

Behov hos målgruppen: 

Språkligt behov: lära sig svenska, få information på ett 
språk de förstår

Mänskliga behov: träffa människor, bli sedda, uppskattade, 
trygghet och tydlighet

Aktiviteter utanför boendet (om verksamheten bedrivs där) 
så att deltagare har en möjlighet att komma ifrån för en 
stund och se staden samt närområdet

Att nå barn och ungdomar i familjehem (eget boende, EBO) 
då dessa ofta missar aktiviteter

Fler insatser under tidsperioder då många andra verksam-
heter är inaktiva, till exempel under sommar och vinter

Flera organisationer har fått frågor under verksamhetens gång som 
varit svåra att svara på. Oftast handlar frågorna om den enskilda per-
sonens fall, till exempel varför de inte fått svar från Migrationsver-
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ket. Några organisationer har som princip att de inte engagerar sig i 
enskilda fall utan hänvisar deltagare till andra organisationer såsom 
Röda Korset. I andra organisationer har volontärer med kunskap om 
frågorna besvarat dem. En organisation som fick många frågor kring 
samhällsfunktioner startade en cirkel i samhällskunskap genom Nyk-
terhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). 

Var försiktig med att rådgöra asylsökande i deras process om du inte besitter 
relevanta kunskaper. Hänvisa hellre vidare till organisationer som Röda Kor-
set eller Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Ruljangsen på till exempel transitboenden där ungdomar bor i vän-
tan på en anvisningskommun har inneburit att flera organisationer 
som har aktiviteter på boendet har fått ändra såväl innehållet som 
tider. Då deltagare byts ut behöver också verksamheten anpassa sig 
till den nya gruppen. En organisation påpekar att situationen gör det 
svårt att skapa långtgående relationer. Det kan vara svårt att planera 
eftersom situationen för deltagare förändras från dag till dag, likväl 
behoven. Ha gärna lite olika idéer förberedda för vad ni kan göra un-
der träffarna. 

”Man får vara bered på att man får starta om och starta om 
eftersom barn och ungdomar som kommer till asylboenden 
och framför allt till transitboende inte bor kvar så länge utan 

man träffar nya barn/ungdomar varje vecka.”
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Att göra under träffarna 
Spela spel: spel är lättsamma och skapar glädje. Sverok har tagit 
fram en lista på språkneutrala spel (se nedan)

Fika: fika är uppskattat av många

Förbereda samtalsämnen: för att få igång en diskussion, samtal 
och lära känna varandra

Hitta gemensamma nämnare: mellan deltagare och volontärer 
för att skapa samhörighet, till exempel namn, familjekonstellation 
eller favoritmaträtt

Kreativt skapande: då behövs inte alltid språket
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Att tänka på inför träffarna

Försök att hålla planeringen för aktiviteter så öppen som möjligt så att mål-
gruppen kan vara med och bestämma 

Grupperna är aldrig homogena, på så vis kan en grupp rymma flera olika 
språk. Språkbarriären kan ibland vara ett hinder men går oftast att lösa 
genom bland annat kroppsspråk

Kolla upp deltagares skoltider så att ni kan förlägga verksamheten så att 
den inte krockar med skolan

Förlita er inte helt och hållet på en anmälningslista. Det kan vara svårt för 
deltagare att kontakta er när de inte kan komma på en aktivitet och att 
anmäla sig till en aktivitet. På så sätt vet man inte alltid hur många det är 
som kommer att komma

Samverka med kommun, skola och lokala organisation som till exempel 
idrottsföreningar om det är möjligt

Försök att anpassa övningarna till den språknivå som gruppen har för att 
inkludera flera

Många deltagare vill öva på svenska språket, försök att få in små övningar 
här och där96

Håll verksamheten regelbundet, till exempel samma dag varje vecka. Det 
blir då enklare för deltagare att komma ihåg att gå på aktiviteterna

Håll verksamheten kontinuerlig, till exempel genom att sträva efter att inte 
hela volontärgruppen byts ut inför varje träff

Gör tydligt för deltagare att ni kommer från en organisation och arbetar 
ideellt och inte kommer från till exempel kommunen eller Migrationsverket

Att söka bidrag kräver mycket och kan ta lång tid, var ute i god tid

Se till att ha pauser under aktiviteterna

Ha en bra kommunikation med deltagare, boendet och eventuella föräld-
rar och samverkanspartner

96 Se till exempel: 
Utbildningsstyrelsen, Svenska som andra språk – matieralnav,  http://www.edu.fi/svens-
ka_som_andra_sprak_materialnav
eller Digitala spåret, Svenska och SAS på Internet, http://www.digitalasparet.se
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Inkludering och tillgänglighet

Många organisationer jobbar med att ha ett så inkluderande språk 
som möjligt. Ibland tar de in en tolk eller översätter visst material, 
ibland har de sett till att volontärerna kan flera språk. 

Några organisationer påpekar att det varit viss spänning mellan 
kvinnliga och manliga deltagare, till exempel har tjejer inte känt sig 
bekväma med pojkar i samma verksamhet. Det kan vara bra att vara 
uppmärksam på detta. En del har löst det genom att ha specifika tjej-
grupper eller genom att ordna om verksamheten. Målsättningen är 
att det inte ska behöva finnas en specifik tjejgrupp utan att alla kan 
vara i samma verksamhet. 

Flera organisationer uppger att i deras inkluderingsarbete har det 
varit viktigt att deltagare kan utvecklas i organisationen. En viktig 
komponent är att få in så många deltagare som möjligt i den ordi-
narie verksamheten. En organisation uppger att de satte det lokala 
årsmötet i samma lokaler som ungdomar möttes för språkcafé och på 
så sätt fick många deltagare att ställa upp och sitta i lokalstyrelsen.

LSU har tagit fram en checklista som organisationer kan utgå från för att 
skapa så tillgängliga arrangemang som möjligt. Checklistan berör anmälan, 
marknadsföring, program, lokal, övernattning, kost, transporter. Den uppda-
teras kontinuerligt och är sammanställd från Handisams checklistor.97

97 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Checklista för tillgängliga arrangemang,   
 http://lsu.se/wp-content/uploads/2013/02/checklista_tillganglighet.pdf
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Tips

Våga starta upp verksamheten, det är bättre att age-
ra och göra fel än att fastna i planering och inte göra 
någonting alls

Var inte rädd att ändra på gamla vanor

Var inte nervös för att göra fel, man lär sig hur man bäst 
kan bemöta varandra längst med vägen

Lär dig gärna viktiga hälsningsfraser på de olika språken

Bygg verksamheten efter deltagares önskningar

Lyssna på vilka behov deltagare har

Ta reda på och ta till vara på de resurser som deltagare 
själva har

Använd ett så enkelt språk som möjligt

Kolla upp vilka andra organisationer som finns i närheten 
och inhämta kunskap därifrån

Informera kommunen om ert arbete för att skapa sam-
verkan

Var beredd på att väntan, oro för sin familj och för asyl-
processen kommer att ta sig olika uttryck, till exempel 
kan någon som vanligtvis deltar i verksamheten plötsligt 
inte längre vilja delta. Tvinga eller tjata aldrig på någon 
att delta om hen inte vill

Satsa på att skapa en bra miljö
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Tips

Som volontär, lova aldrig mer än vad du kan fullfölja

Ta hjälp av före detta deltagare som lärt sig svenska att 
tolka och leda verksamheten

Den som är ansvarig eller som eventuellt har mycket 
kontakt med deltagare bör använda en separat telefon 
som hen kan stänga av när hen vill vara i fred

Fastställ gemensamma riktlinjer för gruppen så att du all-
tid har något att gå tillbaka till. Riktlinjerna kan innehålla 
de etiska regler som gruppen arbetar inom

Var beredd på att verksamheten inte kommer att vara 
älskad av alla. Deltagare kommer inte vara en homo-
gen grupp där alla vill samma sak

Var flexibel i planeringen av verksamheten, se till att kun-
na ändra en plan om intresse för den planerade aktivi-
teten inte finns

Se alltid till att deltagare själva är med och formar verk-
samheten

Tänk på dina egna privilegium och använd det för att 
hjälpa andra, 

Var tydlig med ansvarsfördelningen, såväl inom volon-
tärgruppen som i organisationen som med deltagare

Undvik att beskriva deltagare som passiva objekt utan 
få dem att bli aktiva
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Inspiration för workshops, övningar och aktiviteter

Barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun och Läns-
styrelsen Stockholm:,”MIRA – Ett metodomateral för dig som driver 
verksamhet för unga nyanlända”98

Scouterna: ”Aktivitetspaket – människor på flykt”99

SVEROK: ”Lista med språkneutrala spel”100

Exempel på olika verksamheter och initiativ 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer,      
Ungdomsrörelsen i Siffror – del 2, 2016101

Sveriges Kommuner och Landsting, LOSSA – Lokala exempel på 
samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet 
av nyanlända102

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mötesplatser 
för unga nyanlända och andra unga, 2016103

98 Barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun och Länsstyrelsen Stock-
holm, MIRA – Ett metodmateral för dig som driver verksamhet för unga nyanlända, http://
grundskolor.huddinge.se/Global/MIRA%20i%20skolan/MIRA%20i%20skolan/MIRA%20
Handbok.pdf

99 Scouterna, Aktivitetspaket – människor på flykt, http://www.scouterna.se/ledas-
couting/files/2015/10/Aktivitetspaket_Material-p---flykt.pdf

100 SVEROK, Lista med språkneutrala spel, http://www.sverok.se/wp-content/uplo-
ads/2016/02/Sprakneutrala-spel.pdf

101 LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Ungdomsrörelsen i Siffror – del 2, http://
lsu.se/wp-content/uploads/2016/10/Ungdomsrörelsen_i_siffror_2016-arbete-med_asylsö-
kande_och_unga_nyanlända_webbversion.pdf

102 Sveriges Kommuner och Landsting, LOSSA – Lokala exempel på samverkan mel-
lan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända, http://webbutik.skl.se/
bilder/artiklar/pdf/7585-366-6.pdf?issuusl=ignore

103 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mötesplatser för unga nyan-
lända och andra unga, http://www.mucf.se/motesplatser-unga-nyanlanda-och-andra-unga
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3.2 POSTKOLONIALT PERSPEKTIV

Vår samtid är postkolonial. Det innebär att det koloniala förflutna 
påverkar samhället än idag. Rasism är en kolonial produkt som har 
förankrats i samhället sedan dess och skapat vår postkoloniala sam-
tid. Rasism jobbar i samma maktsystem som bland annat heteronor-
men och patriarkatet. Den postkoloniala analysen bör därför vara 
intersektionell, för att påvisa hur människor antingen kan förtryckas 
eller privilegieras i olika system och hur dessa system samverkar.104  
Följande stycke är skrivet med utgångspunkt i rasismen, men funge-
rar på liknande sätt för andra maktsystemen. 

Kolonialism innebär att ett land tar över ett land utanför sitt territorium 
genom erövring och exploaterar (utnyttjar) området.105

Heteronormen delar upp människor som antingen man eller kvinna varpå 
män förväntas vara maskulina och kvinnor feminina, båda förväntas vara 
heterosexuella. De som följer heteronormen ges fördelar och de som avvi-
ker från den missgynnas.106

Patriarkatet brukar användas som benämning på det system som under-
ordnar kvinnor och överordnar män genom att män innehar politisk- och 
ekonomisk makt.107

Att göra en intersektionell analys innebär att inkludera olika maktsystem i 
analysen för att förstå hur de jobbar tillsammans.108

En person som rasifieras tillskrivs en viss rastillhörighet samt de egenskaper 
som associeras med den på grund av sitt utseende.109

104 Lewend Tasin, Vit-icke-Vit – det postkoloniala tillståndet,     
 erkännandet och frigörelsen, LSU: 2015, s. 21

105 Se till exempel: Nationalencyklopedin, Kolonialism,      
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kolonialism

106 Se till exempel: RFSL, Begreppsordlista,       
 http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

107 Se till exempel: JämställNU, Ordlista, http://www.jamstall.nu/fakta/ordlista/

108 Se till exempel: Nationella sekretariatet för genusforskning, Intersektionalitet,   
 http://www.genus.se/ord/intersektionalitet/

109 Se till exempel: Rummet, FAQ,  http://rummets.se/blog/faq/
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Rasismen kategoriserar och hierarkiserar människor i rasgrupper där 
den vita har placerats högst upp i hierarkin. Detta finns inpräntat 
i oss, även om vi fördömer tankesättet. När människor med olika 
bakgrunder möts aktualiseras detta tankemönster genom en över-
hängande risk att rasifieras. Rasifiering förminskar människor och 
leder till obehag som kan sluta med att personer som rasifieras som 
icke-vit ges sämre möjlighet att organisera sig för sina rättigheter och 
att beslut tas utan att alla gruppers perspektiv beaktas.110

För att motverka de negativa konsekvenser som rasism för med sig 
måste vi först och främst erkänna att samtiden är postkolonial. Ett 
erkännande ska innebära en normalisering av begreppet och samta-
let kring det. Postkoloniala frågor ska vara självklara på dagordningen 
och inte beroende av att en viss person tar upp dem.111

Se nästa sida för exempel på frågor som är viktiga att diskutera vid 
uppstart av en ny verksamhet.

110 LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer,       
 Positionspapper – Vår samtid är postkolonial, 2015

111 LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer,       
 Positionspapper – Vår samtid är postkolonial, 2015
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Hur kan vi jobba för att undvika rasifisering som leder till 
hierkiarisering och exkludering? 

Hur undviker vi att skapa en uppdelning mellan vi (volon-
tärer) och dem (deltagare)? 

Hur motverkar en grupp volontärer en rollfördelning som 
får dem att framstå som hjältar och deltagare som offer? 

Tillåts alla tala för sig själva och för sina erfarenheter i 
organisationen och verksamheten? 

Värdesätts deltagarnas egna...

   ... erfarenheter

   ... upplevelser

   ... vilja

   ... beslut

   ... initiativ 

   ... handlingsförmåga?

Ges det tid och utrymme för deltagare att själva   
utforska och reflektera kring...  

   ... vad de vill med verksamheten

   ... vilka behov de har

   ... hur verksamheten kan stärka dem

   ... hur verksamheten är relevant för dem?

?
?

?
?

?

?
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3.3 STIFTELSER

För att finansiera verksamheten finns det ett antal stiftelser som din 
organisation kan söka medel från. Listan nedan är inte uteslutande 
utan redovisar endast ett urval av olika stiftelser i Sverige. Fler stiftel-
ser går att finna genom exempelvis Länsstyrelserna.112

Alla som driver någon form av barn- och ungdomsverksamhet i Göte-
borg med omnejd, till exempel ideella föreningar, är välkomna att an-
söka om bidrag för sin verksamhet hos Stiftelsen Göteborgs Barnhus. 
Stiftelsen delar ut pengar två gånger om året.113

Stiftelsen Idéer för Livet, Skandia stödjer projekt som aktiverar och 
involverar barn och ungdomar (upp till 25 år) i Sverige. Projektet 
bör bland annat främja jämställdhet och likabehandling, visa på ett 
samhällsengagemang, ge möjlighet att umgås och träffa nya vänner. 
Ansökan sker flera gånger per år.114

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger bidrag till föreningar 
och organisationer med social inriktning. Verksamheter som priori-
teras är till exempel att minska drogmissbruk, motverka utstötning, 
öka förståelse och solidaritet mellan folkgrupper, främja social ge-
menskap för unga som av olika skäl har behov av stöd och uppmunt-
ran. Ansökan sker en gång per år.115

Ideella föreningar som drivs av, med eller för unga kan söka stöd 
från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond till att stödja, stärka och 
utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbild-
ning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande 
över gränser. Stiftelsen tar emot ansökningar två gånger per år.116

112 Länstyrelserna, Länstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas, 
 http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx

113 Göteborgs Barnhus, http://www.goteborgsbarnhus.se 

114 Skandia, Idéer för livet, http://www.ideerforlivet.se

115 Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Bångs stiftelse ger bidrag till   
 barn- och ungdomsverksamhet, http://www.bangs-stiftelse.se

116 Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond,       
 En stiftelse för ideell ungdomsverksamhet, http://gv90.se
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Föreningar och institutioner vars verksamhet kan vara allmännyttigt 
kan ansökan om medel för inhemska sociala och välgörande ändamål 
hos Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Medel utdelas av 
minnesfonden en gång per år.117

Kronprinsessparets Stiftelse siktar på att satsa på projekt som strävar 
efter att motverka utanförskap och ohälsa bland barn och unga. Stif-
telsen tar emot ansökningar en gång per år.118

Två gånger om året kan medel från Olof Palmes Minnesfond sökas för 
projekt som involverar eller riktar sig till unga. Fonden är främst till 
för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitio-
ner. Projektets syfte ska vara att arbeta för fred, internationell förstå-
else och/eller antirasism.119

Prins Carl Gustafs Stiftelse ämnar främja bland annat välgörande, so-
ciala och konstnärliga allmännyttiga ändamål. Barn- och ungdom-
sverksamhet har prioritet och verksamheter som stöds av stiftelsen 
kan till exempel vara lägerskolor, studieresor och skolresor. Stiftelsen 
tar in ansökningar kontinuerligt under året.120

Organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar kan söka 
bidrag för projekt som genomförs för barn och ungdomar hos Prins 
Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond. Ansökning sker två 
gånger om året.121

Från Drottning Silvias Stiftelse kan etablerade ideella organisationer 
söka bidrag för projekt med syfte att stödja ”utsatta barn i deras ut-
veckling, ökad trygghet och förbättrad hälsa”.122

117 Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond,      
 http://www.margaretas-minnesfond.org

118 Kronprinsessparets Stiftelse, http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se

119 Olof Palmes Minnesfond, http://www.palmefonden.se

120 Sveriges Kungahus, Prins Carl Gustafs Stiftelse,      
 http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/prinscarlgustafsstiftelse

121 Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, http://www.gafonden.com

122 HM Drottning Silvias Stiftelse, http://drottningsilviasstiftelse.se/
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3.4 STÖD FRÅN MYNDIGHETER

Allmänna arvsfonden fördelar stöd inom det civila samhället till orga-
nisationer som jobbar med barn, unga och personer med funktions-
nedsättning, främst genom projektstöd men även för upprustning av 
lokaler.123 Organisationer som vill satsa på projekt för nyanlända barn 
och unga kan söka stöd genom Arvsfondens nyanländasatsning vars 
målsättning är att stödja minst 150 nya projekt under en treårsperi-
od. Stöd kan sökas för projektet, då utveckling av verksamhet, metod 
eller pedagogik är fokus eller för att bygga eller anlägga en lokal.124

Folkbildningsrådet, som är ansvariga för folkbildning, består av Stu-
dieförbunden i samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Eftersom folkbildning 
anses bidra till bland annat demokratiutveckling, engagemang och 
utjämning av klyftor i samhället finns det stöd att söka hos staten 
för folkbildning enligt vissa kriterier. Verksamheten består främst av 
kurser och kulturaktiviteter.125 Folkbildningsrådet har genom reger-
ingen fått uppdrag att satsa på nyanländas etablering. Detta har skett 
genom bland annat etableringskurser på folkhögskola och språkun-
dervisning för asylsökande hos studieförbunden.126

Folkhälsomyndigheten jobbar för att skapa god hälsa för hela befolk-
ningen genom att bland annat förebygga sjukdomar och analysera 
befolkningens hälsoläge. Genom Folkhälsomyndigheten kan det civi-
la samhället söka statligt stöd i form av organisationsbidrag för vissa 
typer av organisationer samt för särskilda utvecklingsprojekt.127

Sveriges 21 länsstyrelser har som målsättning att genomdriva det riks-
dag och regeringen fastställt i de olika länen. Detta görs inom en rad 

123 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Vem gör vad? 18 myndighe-
ters samverkan med det civila samhället, 2016, s. 6

124 Arvsfonden, Nyanländasatsningen, http://www.arvsfonden.se/node/36514

125 Vem gör vad? 18 myndigheters samverkan med det civila samhället, s. 12f

126 Folkbildningsrådet, Nyanländas etablering,       
http://www.folkbildningsradet.se/Folkbildning/Folkbildningspolitik/nyanlandas-etablering/
Se även: Förordning 2015:521 om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsö-
kande och vissa nyanlända invandrare

127 Vem gör vad? 18 myndigheters samverkan med det civila samhället, s. 14,
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olika samhällsområden såsom integration, jämställdhet och folkhäl-
sa. Länsstyrelserna kan bidra till civilsamhället genom projektmedel 
vilket sker bland annat inom integrationssektorn. Länsstyrelserna 
har här ett viktigt uppdrag från regeringen att stärka civilsamhällets 
roll i både mottagande och etablering av nyanlända. Det sker bland 
annat genom fördelning av statligt bidrag eller utvecklingsmedel för 
integrationsinsatser.128

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar och se-
dan fattar beslut om vilka som får uppehålla sig i Sverige och inte. 
Migrationsverket samarbetar med det civila samhället på olika sätt, 
till exempel genom att bjuda in till referensgrupper. Dessutom hjälper 
myndigheten gärna till att stödja organisationer som har aktiviteter 
för asylsökande. Denna hjälp kommer i form av betalning av material 
som behövs i aktiviteten, erbjuda lokaler, ordna möten med asylsö-
kande samt ge information om asylprocessen. Migrationsverket kan 
också betala ut reseersättning för asylsökande som vill delta i akti-
viteter i organisationers lokaler. För att Migrationsverket ska kunna 
hjälpa organisationen med ovanstående krävs det att ett avtal mellan 
parterna upprättas. Genom Migrationsverket kan civilsamhället an-
söka om EU-finansiering för projekt som behandlar asyl, integration 
och återvändande.129

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hanterar 
ungdomspolitiken och civilsamhällspolitiken och fungerar som en 
länk mellan regeringen och det civila samhället. Genom MUCF kan 
barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoor-
ganisationer och HBTQ-organisationer söka bidrag. MUCF ger ock-
så ut bidrag för andra aktiviteter såsom projekt inom vissa frågor.130 
Under 2016 har MUCF uppdraget att sprida information om lokala 
mötesplatser och nätverk som civilsamhället skapat mellan unga per-
soner, nyanlända såväl som andra unga med mål att lära av varandra 
och öka förståelse för annan bakgrund och kultur än sin egen. Upp-
draget innefattar också att sprida information om hur civilsamhället 
kan få tillgång till finansiering för verksamheterna mötesplatserna 

128 Vem gör vad? 18 myndigheters samverkan med det civila samhället, s. 22f

129 Vem gör vad? 18 myndigheters samverkan med det civila samhället, s. 24f

130 Vem gör vad? 18 myndigheters samverkan med det civila samhället, s. 28f
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och nätverken. Verksamheter som riktar sig till ensamkommande 
unga, svenskinlärning eller mentorskap har ett särskilt fokus inom 
uppdraget.131 MUCF har även tagit fram rapporter såsom en vägled-
ning för hur civilsamhället och kommuner kan samverka kring flyk-
tingmottagandet.132

Flera kommuner har olika sorters stöd för organisationer i kommu-
nen. I till exempel Arvidsjaurs kommun kan organisationer få ekono-
miskt stöd och tillgång att nyttja kommunens lokaler.133 I Malmö stad 
finns ett ekonomiskt bidrag för organisationer i kommunen som har 
sociala verksamheter.134 Vad som gäller i varje kommun går att läsa 
på respektive kommuns hemsida.

Idéburet och offentligt partnerskap (IOP) kan stiftas mellan en idé-
buren organisation och det offentliga, till exempel en ungdomsor-
ganisation och en kommun. Tillsammans driver partnerna en social 
verksamhet som bidrar till den lokala utvecklingen och delaktighet i 
samhället, på initiativ av den idéburna organisationen. Båda partner-
na finansierar verksamheten på lika villkor, den idéburna organisa-
tionen ska fortsätta vara självständig och inte bli en underleverantör 
till det offentliga.135

131 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Mötesplatser för unga nyan-
lända och andra unga, http://www.mucf.se/motesplatser-unga-nyanlanda-och-andra-unga

132 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor,      
 Vägledning för samverkan kring mottagandet av nyanlända,     
 http://www.mucf.se/vagledning-samverkan-kring-mottagandet-av-nyanlanda

133 Arvidsjaurs Kommun, Föreningar och organisationer,      
http://www.arvidsjaur.se/sv/BoLeva/Fritid-och-idrott/Foreningar-och-organisationer/ 

134 Malmö stad, Stöd till sociala organisationer,       
http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Forvaltningar/Sociala-resursforvaltningen/
Verksamheter/Fler-verksamheter/Organisationsstod.html

135 Forum Idéburna organisationer med social inriktning, Idéburet offentligt  
partnerskap, http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/
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