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SAMMANFATTNING 
I denna delrapport redovisas preliminära resultat från en utvärdering av AIHIAS-projektet 
(Alternative Initial Handling of Iraqi Asylum-Seekers). Syftet med rapporten är främst att un-
dersöka handläggningstid, beslut och beslutsskäl för irakier som sökt asyl i Sverige under 
2008 och vars ärenden handlagts inom AIHIAS, samt att undersöka hur de asylsökande upp-
levt den initiala asylprocessen. Delrapporten kommer att ligga till grund för den slutrapport 
som presenteras i juni. 
 
Delrapporten visar att AIHIAS-projektets förutsättningar ändrades när projektet skulle 
genomföras vilket medförde att målsättningen och projektets uppläggning inte helt kom att 
motsvara de faktiska förutsättningarna. Den nya praxis som infördes med krav på fördjupad 
individuell prövning bidrog till ett minskat söktryck. I delrapporten har tre slutsatser dragits: 
 

1. Målet att processa 5000 asylsökande irakier enligt AIHIAS rutiner har inte uppfyllts. 
Det samma gäller målet att snabbutreda enklare ärenden på ett rättssäkert sätt inom 14 
dagar.  

 
Trots att handläggningstiden för enklare ärenden eller klara bifallsärenden som det formuleras 
i målsättningen inte har gått att urskilja i statistiken kan man dra den slutsatsen eftersom en-
dast tre ärenden har avslutats inom 14 dagar. Alla tre var ärenden som avskrevs, dvs. inget 
bifallsärende kom till beslut. 

 
2. Drygt hälften av alla AIHIAS-utredda ärenden hade avslutats inom 60 dagar, vilket 

kan bedömas som ett relativt bra resultat när hänsyn tas till de reella förutsättningarna. 
 

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla avgjorda asylärenden i Sverige 2008 visar att 
31 % klarade det generella målet om sex månader. Motsvarande siffra för AIHIAS-utredda 
ärenden är 66 %, det vill säga dubbelt så många ärenden har utretts och avslutats inom ett 
halvår.  

 
3. Knappt hälften av de asylsökande är inte nöjda med hur Migrationsverket arbetat med 

deras asylärenden och svaren är i hög grad kopplade till var i asylprocessen den sö-
kande befinner sig. 

 
De som väntar på besked eller fått avslag på asylansökan är generellt sett mer negativa till 
asylprocessen och Migrationsverkets hantering av deras ärende, medan de som fått uppehålls-
tillstånd är mer positiva. Asylsökande som mår dåligt eller mycket dåligt (drygt häften av alla) 
upplever också asylprocessen mer negativt. Hur asylprocessen upplevs skiljer sig inte påtag-
ligt med avseende på utbildningsbakgrund. Något fler med universitetsutbildning är dock 
missnöjda med Migrationsverkets hantering av deras ärende i stort jämfört med personer utan 
eller med låg utbildning. 
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1. INLEDNING 
På uppdrag av Migrationsverket genomför Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid 
Umeå universitet en utvärdering av projektet “Alternative Initial Handling of Iraqi Asylum-
Seekers (AIHIAS) och projektet Joint Iraqi Migration Movements Strategy and Analysis Pro-
ject” (JIMMSA). Syftet med utvärderingen är att undersöka om målen och de förväntade re-
sultaten med projekten har uppnåtts och att söka förklaringar till måluppfyllelse och resultat, 
samt att undersöka om det finns andra effekter och konsekvenser av den nya handläggningsru-
tin som prövats inom AIHIAS-projektet. 
 
I denna delrapport redovisas preliminära resultat från utvärderingen av AIHIAS-projektet med 
utgångspunkt i Migrationsverkets egen statistik och en enkät som UCER skickat till alla iraki-
er över 18 år som sökt asyl i Sverige under 2008 och som deltagit i AIHIAS-projektet. Enkät-
frågorna handlar främst om hur de asylsökande har uppfattat asylprocessen (se bilaga 1). Del-
rapporten kommer att ligga till grund för den slutrapport som presenteras i juni. I slutrappor-
ten kommer delrapportens resultat att analyseras tillsammans med bland annat intervjuer med 
handläggare och juridiska biträden. Där kommer också tre nyckelaktörers erfarenheter av AI-
HIAS-projektet och den nya handläggningsrutinen att jämföras.  
 
Bakgrunden till AIHIAS-projektet har en politisk sida. Migrationsministern vände sig till EU-
kommission på grund av att Sverige under flera år hade en väldigt hög andel asylsökande från 
Irak jämfört med övriga Europa. Något direkt stöd kunde inte kommissionen ge med anled-
ning av detta, men EU skulle kunna bistå Sverige om man kunde presentera ett projekt som 
kunde vara användbart i andra EU-stater. AIHIAS-projektet utvecklades därför med sikte på 
att vara relevant för övriga EU-stater (intervju med projektledaren). I AIHIAS-projektets pro-
blembeskrivning är utgångspunkten de stora flyktingströmmarna från Irak och de problem och 
utmaningar som följde av detta. Det var till exempel svårt att alltid göra en korrekt bedömning 
av de asylsökandes nationalitet och identitet och att kunna erbjuda en värdig levnadsstandard 
när många sökte asyl samtidigt. Ett annat problem som uppmärksammades var att det bland 
de asylsökande kan finnas personer som gjort sig skyldiga till brott, till exempel krigsbrott. 
Ett ytterligare problem som nämnts var att handläggningstiden ofta var lång och att många 
asylsökanden upplevde väntan på beslut som påfrestande.  
 
Diagram 1 visar antalet asylsökande till Sverige under perioden 1990 till och med 2008. I 
botten på staplarna anges antalet sökande från Irak. Som framgår av diagrammet har antalet 
irakier som sökt asyl i Sverige varierat avsevärt under perioden. Efter flera år i slutet av 1990-
talet och i början av 2000-talet med en relativt hög andel asylsökande från Irak sjönk andelen 
påtagligt för att öka kraftigt 2006 och 2007. Det var den kraftiga tillströmningen 2006/2007 
som var huvudskälet till att AIHIAS-projektet utvecklades. 
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Diagram 1. Antal asylsökande till Sverige 1990-2008, totalt samt från Irak. 
Källa: www.migrationsverket.se 
 
Projektet har genomförts under 2008 som svar på ovan nämnda problem och utmaningar. AI-
HIAS handlar i första hand om att införa en förkortad handläggningsprocess för irakiska asyl-
sökande och att i samverkan med andra aktörer utveckla den initiala fasen i asylhandlägg-
ningen. Tiden mellan ansökan om asyl och beslut om uppehållstillstånd rörde sig ofta om 
många månader och med den nya handläggningsrutinen var målet att kunna förkorta hand-
läggningstiden väsentligt. En viktig förutsättning för att möjliggöra en snabbare process, som 
tas upp i projektdirektiven, är att utgången av en ansökan i många fall kan förutses tidigt i 
ärendet (Projektdirektiv odaterad, sid 5).  
 
Migrationsverkets mål för asyl- och återvandringsfrågor är att möjliggöra en human flykting-
handläggning och att svara för en enhetlig, snabb och effektiv hantering av asyl- och åter-
vandringsärenden i enlighet med gällande lagstiftning. AIHIAS-projektet ligger därmed helt i 
linje med verkets övergripande målsättning. Utmaningen och dilemmat är att försöka korta 
handläggningstiden och samtidigt upprätthålla en human och rättssäker (initial) asylprocess. 
Projektet har genomförts i en organisation med många pågående projekt med liknande syfte 
och där Migrationsverket parallellt arbetat med att utveckla den ordinarie asylprocessen. 
 
I kapitel 2 beskrivs AIHIAS-projektet närmare. Delrapportens syfte, material och metod redo-
visas i kapitel 3. Därefter beskrivs, i kapitel 4, gruppen irakier som sökt asyl i Sverige under 
2008 med fokus på handläggningstid och beslut för ärenden som hanterats i AIHIAS-
projektet. I kapitel 5 undersöks hur de asylsökande upplevt asylprocessen och om det finns 
skillnader mellan sökande som fått uppehållstillstånd, väntar på beslut eller fått avslag, samt 
om hälsotillstånd och utbildningsbakgrund haft betydelse för hur den sökande upplevt asyl-
processen. 
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2. AIHIAS-PROJEKTET 
Projektet har haft en budget på knappt 4,9 miljoner EUR varav EU-kommissionen svarat för 
knappt 70 procent av finansieringen. Den exakta siffran är ännu inte klar. 
 
I projektbeskrivningen har följande mål och förväntningar ställts upp för projektet: 
 
Visionen var att prövningen av asylärenden skulle kunna ske på kort tid även vid stor inström-
ning av asylärenden och att prövningen kunde ske på ett rättssäkert sätt med beaktande av de 
säkerhetsrisker som nämnts i inledningen. 
 
Fyra uttalade mål har ställts upp för AIHIAS-projektet:  

1. att utveckla och genomföra en ny övergripande initial asylhandläggningsprocedur för 
irakiska asylsökanden 

2. att processa och erbjuda stöd till de asylsökande irakierna  
3. att etablera och driva ett lokalt nätverk av kompetenta svenska intressenter för hanter-

ing av relevanta frågor i den första fasen av asylprocessen  
4. att sjösätta och driva en irakisk ”support desk” bestående av experter av olika slag 

(bland annat med kompetens om lagstiftning, juridik och statistik) 
 
De förväntade resultaten var: 

1. att utföra 5000 korrekt processade asylärenden 
2. att i klara bifallsärenden ska rättssäkra beslut fattas inom 14 dagar 
3. att i de fall inte uppehållstillstånd kan beviljas utan ytterligare utredning ska ärendena 

överlämnas till ordinarie prövningsenheter 
4. att resursåtgången för handläggningen minimeras 

 
Andra förväntade resultat är: 

5. att den nya asylansökningsproceduren ska vara tillämpbar för stora flyktingströmmar 
6. att ett mer varaktigt och handlingsinriktat nätverk mellan Migrationsverket och svensk 

polis skapas 
7. att ”support desken” fungerar väl 

 
Som framgår gäller målen konkreta insatser och de förväntade resultaten att i den initiala 
asylprocessen upprätthålla rättssäkerhet (1-3) och öka att effektiviteten i handläggningen (2, 
4-7).1

 
På medellång sikt förväntas att projektet ska bidra till en förbättrad metod som ska kunna 
användas av andra europeiska länder i hanteringen av stora flyktingströmmar. På lång sikt 
förväntas projektet bidra med kunskap om och erfarenhet av hur man bygger upp en effektiv 
gemensam initial asylhandläggningsprocedur inom EU. 
 
Projektet startade 1 januari 2008 och den nya handläggningsrutinen kom att tillämpas från den 
1 februari 2008 till den 31 december. Under hela denna period gällde för beslut om uppehålls-
tillstånd att varje ärende skulle prövas individuellt och att det förelåg ett skyddsbehov. 
 

                                                 
1 På kort sikt eftersträvas också en förbättring i kvaliteten av legala ansökningar tillsammans med en förkortad 
handläggningstid i den initiala (irakiska) asylhandläggningen. 
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Asylprocessen genom AIHIAS-projektet 
I detta avsnitt beskrivs den initiala asylprocessen i enlighet med de rutiner som utvecklats 
inom AIHIAS-projektet. I figur 1 beskrivs översiktligt relationen mellan AIHIAS-projektet 
och den ordinarie asylprocessen och vilka beslut som kan fattas. Av de 12 steg som vi urskil-
jer och som illustreras i figuren omfattar AIHIAS de första sju stegen. I samband med beslut 
om att överföra ärendet till den ordinarie asylprocessen (steg 7) förordnas också den asylsö-
kande ett juridiskt biträde.  
 
 
 



 

1. Asylansökan 
lämnas in 

2. En handläggare 
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utredning görs 
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Förkortningar: AVV/UTV=Avvisning/Utvisning; UAT/PUT=Uppehålls- och arbetstillstånd/Permanent uppehållstillstånd Förkortningar: AVV/UTV=Avvisning/Utvisning; UAT/PUT=Uppehålls- och arbetstillstånd/Permanent uppehållstillstånd 

Figur 1. Asylprocessen i AIHIAS -projektet  i AIHIAS -projektet 
Steg 1 och 3: Information om AIHIAS och den asylsökandes rättigheter Steg 1 och 3: Information om AIHIAS och den asylsökandes rättigheter 
Steg 7: Den sökande ”bokas ut” ur AIHIAS-projektet, förordnas ett offentligt biträde och utredning fortsätter i den ordinarie asylutredningsprocessen. Steg 7: Den sökande ”bokas ut” ur AIHIAS-projektet, förordnas ett offentligt biträde och utredning fortsätter i den ordinarie asylutredningsprocessen. 
Steg 10: Omfattar två steg om Migrationsdomstolen beslutat om avvisning/utvisning och beslutet överklagats och behandlats av Migr.överdomstolen. Steg 10: Omfattar två steg om Migrationsdomstolen beslutat om avvisning/utvisning och beslutet överklagats och behandlats av Migr.överdomstolen. 
Anm. Heldragna pilar=ska alltid göras; Streckade pilar= möjliga beslut/kan göras. Anm. Heldragna pilar=ska alltid göras; Streckade pilar= möjliga beslut/kan göras. 

 



I rutinhandboken för AIHIAS redovisas i detalj ärendegången och de rutiner som gäller för 
olika moment i den initiala asylutredningsprocessen. Handboken har varit ett levande doku-
ment och reviderats flera gånger under projektets genomförande. Rutinerna har också ändrats 
ett flertal gånger, men den ärendegång som illustreras i figur 1 har i stort legat fast. Den första 
versionen av Rutinhandboken som vi haft tillgång skickades till oss den 11 juni 2008. Efter-
som rutinhandbokens olika versioner saknat datering har det inte gått fastställa under vilken 
period en rutin har gällt. Praxis har också ändrats utan att Rutinhandboken uppdaterats. Det 
har heller inte gått att helt tidsbestämma när vissa rutiner gällt och mindre ändringar i hand-
läggningsrutiner har också skett löpande.  
 
Ser man närmare på detaljerna för ett ärendes gång i AIHIAS-projektet finner man att samma 
rutiner från ansökan (steg 1) till påbörjade utredning (steg 2) har använts under första halv-
året. Asylsökanden som ansökt vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter (Solna, 
Märsta, Göteborg eller Malmö) och som valt anläggningsboende (ABO) har skickats till AI-
HIAS via fördelningsfunktionen i Gävle, medan sökande i Solna som har valt eget boende 
(EBO) vid ansökningstillfället direkt kallats till projektets prövningsenhet i Flen. AIHIAS var 
till en början helt inriktat på asylsökande som valt anläggningsboende, men den gruppen blev 
väldigt liten. Migrationsverket omförhandlade därför den delen i projektplanen med EU-
kommissionen. Detta drog ut på tiden, men under sommaren fick verket klartecken att också 
inkludera de som valt EBO. Rutinhandboken reviderades så att också dessa, oavsett var ansö-
kan lämnats in, skulle omfattas av rutinerna.  
 

Projektets förändrade förutsättningar 
Som framgår av Diagram 1 var tillströmningen av asylsökande från Irak stor 2006 och 2007, 
men söktrycket minskade radikalt då projektet skulle sjösättas under 2008. Likaså kom mål-
gruppen för projektet också att ändras till att inkludera också dem som valt eget boende. Mi-
grationsverket omförhandlade detta med kommissionen vilket tog längre tid än väntat. Projek-
tet startade medan verket låg i förhandlingar om att revidera den del av projektet som rörde 
EBO (se ovan). Projektledaren betonar att AIHIAS har varit ett utvecklingsprojekt och att det 
har förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Projektstarten var planerade till den 15 
november 2007, men av flera skäl blev den senarelagd. I projektplanen sas att erfarna hand-
läggare skulle rekryteras, men det gick inte att flytta över 20-25 handläggare från den ordina-
rie processen eftersom den då skulle ha dränerats på kompetens. Istället valde man att nyre-
krytera och utbilda handläggare. Ett annat skäl till den framskjutna starten var att lokaler inte 
fanns färdiga utan måste iordingställas. Projektstarten flyttades därför fram till 1 januari 2008 
och den första månaden användes för utbildning. Rutinerna kom efterhand att anpassas för att 
inkludera eget boende från början av sommaren. Att också ta in dem som valt eget boende i 
AIHIAS innebar att rutinerna delvis måste läggas om.  
 
”Logistiskt påverkade det här att ta in eget boende i systemet ganska mycket, därför vi hade 
en grundförutsättning att vi skulle ge dem en kallelse innan de lämnade ansökningsenheten 
dag 1. Då skulle de veta när de skulle utredas i Flen och de skulle också ha tågbiljett med 
bokningsnummer, innan de lämnade ansökningsenheten.”  
 
I praktiken fick handläggarna prioritera EBOs framför ABOs efter sommaren för att få det att 
logistiskt gå ihop, enligt projektledaren. ”... projektbeskrivningen var ramen för vad vi fick 
göra … utan att först omförhandla detta med EU. Det var sådana bitar som var svårstyrda, 
på grund av att det var ett EU-projekt.” 



Kännetecknande för projektet var också att handläggare och beslutsfattare samverkade i ut-
redningsprocessen och att projektet fick support av ett lokalt nätverk och en irakisk support 
desk. Handläggarna organiserades i team med en beslutsfattare kopplad till varje team. Att 
utreda och komma till rättssäkra beslut om uppehållstillstånd eller fortsatt utredning inom 14 
dagar (i enklare ärenden eller klara bifallsärenden som det står i målsättningen) antogs under-
lättas om det skedde samverkan i teamet och med beslutsfattare och support desken. Det var 
viktigt att skapa ett kreativt arbetsklimat, enligt projektledaren. Detta arbetssätt skiljer sig från 
den ordinarie processen där handläggaren utreder ärendet på egen hand och när det är klart 
lämnas ett förslag för beslut över till beslutsfattaren.  
 
När det gäller AIHIAS-projektets målsättning talas om att komma till rättssäkra beslut i klara 
bifallsärenden inom 14 dagar. Målsättningen kan, som vi har tolkat det, uppnås antingen ge-
nom beslut om uppehållstillstånd, avskrivning av ärendet eller fortsatt utredning i den ordina-
rie processen. Inga avslagsbeslut fattas inom projektet utan då tveksamheter finns överförs 
ärendet till den ordinarie processen. Vad innebär då enklare ärenden (klara bifallsärenden)? 
Någon förklaring till eller definition av enklare ärenden finns inte varför frågan ställdes till 
projektledaren. Han förklarar först att målsättningen om 14 dagar var direkt kopplad till de 
förutsättningar och den praxis som rådde när projektet skrevs fram. Under 2007 fick cirka 70 
% av alla irakier asyl och då gällde praxis att många grupper hade klara skyddsskäl. Den för-
ändrade praxis som fick genomslag i februari 2008 där individuell prövning skulle ske i alla 
ärenden innebar: 
 
”… att från tidigare vara mer eller mindre gruppbeslut, att är du irakier med den här bak-
grunden så hade du rätt att få ett tillstånd. Den praxis som slog igenom var individuell pröv-
ning av varje sökandes skäl och varje sökandes utsatthet, som skulle gälla i fortsättningen. 
Men det innebar att man var tvungen att gå in och göra en mycket djupare utredning för att få 
fram just det om den här personen…” 
 
Sammantaget ändrades förutsättningarna för AIHIAS-projektet både beträffande Migrations-
verkets bedömning av förhållandena i Irak och den där till hörande praxisen för utredning av 
asylansökningar från Irak. Detta minskade andelen enklare ärenden och ställde högre krav på 
utredningen än vad som ursprungligen var tänkt. AIHIAS var riggat som ett utvecklingspro-
jekt för att pröva nya rutiner för hantering av stora flyktingströmmar samtidigt som förutsätt-
ningarna förändrades då projektet skulle omsättas i praktiken. 
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3. SYFTE  
Delrapportens första syfte är att beskriva AIHIAS-projektet och dess förutsättningar. Det 
andra syftet är att närmare beskriva gruppen irakier som sökt asyl i Sverige under 2008 och 
undersöka handläggningstid, beslut och beslutsskäl för ärenden som hanterats i AIHIAS-
projektet. Det tredje syftet är att undersöka hur de asylsökande upplevt den initiala asylpro-
cessen och kontrollera om det finns skillnader med avseende på var i asylprocessen den asyl-
sökande befinner sig (väntar på beslut, har fått tillstånd eller avslag), hälsotillstånd och ut-
bildningsnivå. 
 
Rapporten söker svar på fyra frågor: 

1. Vad kännetecknar AIHIAS-projektet och under vilka förutsättningar har det initierats 
och sjösatts? 

2. Vilka irakier har sökt asyl i Sverige 2008?  
3. Vilka handläggningstider, beslut och beslutsskäl framträder i materialet?  
4. Hur upplever de asylsökande irakierna asylprocessen? 

Material och metod 
Dokument och rapporter 
I rapporten har projektbeskrivningen för AIHIAS, Rutinhandboken och projektets delrapport, 
samt andra relevanta rapporter använts. Projektbeskrivningen och rutinhandboken har använts 
för att beskriva mål och intentioner, samt rutiner som har utvecklats för AIHIAS-projektet. 
 
Migrationsverkets internstatistik 
Rapporten baseras dels på årsstatistik för Irak 2008, dels på ett uttag ur verkets internstatistik 
(redovisningssystem) för ärenden som inkommit under perioden 27 juli 2007 till och med 1 
december 2008 avseende asylsökande irakier och asylärenden som lett till beslut av något slag 
(uppehållstillstånd, avskrivning, avslag). Urvalet omfattar ärenden som någon gång handlagts 
inom AIHIAS-projektet under perioden februari -december. Dessa datafiler har bearbetat i 
statistikprogrammet SPSS.  
 
De resultat som redovisas i delrapporten baserat på internstatistiken omfattar inte hela pro-
jektperioden. Ett uttag som omfattar hela perioden skulle troligtvis bara marginellt kunna på-
verka resultatet. Statistiken kommer att analyseras ytterligare inför slutrapporten och då också 
öppna ärende (1 321 stycken vid tidpunkten för datakörningen).  
. 
 
Enkät 
De asylsökande irakiernas erfarenheter och upplevelser av asylprocessen har undersökts ge-
nom en enkät som skickades ut i december 2008 till alla asylsökande irakier över 18 år vars 
ärenden någon gång processats i AIHIAS-projektet.  
 
Enkätfrågorna utarbetades först på svenska utifrån AIHIAS-projektets målsättning. Frågorna 
och ett informationsbrev översattes därefter till arabiska av en tolkförmedling. Den översatta 
enkätens och informationsbrevets kvalitet kontrollerades sedan av ett par oberoende personer 
som har arabiska som modersmål och som också talar flytande svenska. Kvalitetskontrollen 
avsåg överensstämmelsen med det svenska originalet och översättningen bedömdes hålla hög 
kvalitet. 
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Enkät med informationsbrev (se bilaga 1) har skickats ut med bifogat svarskuvert från Umeå 
universitet. I informationsbrevet beskrevs syftet med utvärderingen och enkäten, samt att ut-
värderarna/forskarna genomför utvärderingen på Migrationsverkets uppdrag. I brevet betona-
des också att forskarna inte har någon koppling till Migrationsverket och inte heller till någon 
irakisk organisation, att forskarna inte kan påverka asylärendet samt att svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt. Enkäten innehåller bland annat frågor om var i asylprocessen de 
asylsökande befinner sig när de besvarar enkäten, hur länge de väntat på besked från Migra-
tionsverket och hur de upplever bemötandet och asylprocessen i stort (se bilaga 1). 
 
Enkäten skickades ut till 2 042 personer i december 2008. En påminnelse gick ut i januari. 
Utvärderarna har varit tillgängliga via mail och telefon och svarat på frågor om undersökning-
en och enkäten. En del personer har hört av sig till oss och i fyra fall har enkäter skickats ut på 
svenska. 522 enkäter har kommit tillbaka eftersom adressaten varit okänd eller flyttat. Dessa 
enkäter har räknats bort, vilket innebär att enkäten nåtts av 1 520 personer. 
 
Totalt har 862 personer besvarat enkäten hittills, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 57 % 
(beräknat på 1 520). Svarsfrekvensen kan sägas vara god. Cirka en tredjedel av alla asylsö-
kande har ett annat språk än arabiska som modersmål vilket förklarar en del av bortfallet.  
 
Totalt har (68 %) män respektive (37 %) kvinnor svarat på enkäten (tabell 1). Under 2008 var 
andelen män 72 % och andelen kvinnor 28 % av alla asylsökande irakier. Det tyder på att nå-
got fler kvinnor har besvarat enkäten förutsatt att könsfördelningen är den samma under hela 
2008. Under 2008 var andelen över 18 år 76 %  och det är till den gruppen som enkäten har 
skickats ut. Majoriteten av de som besvarat enkäten är mellan 18 och 35 år.  
 
Drygt hälften som besvarat enkäten har grundskola (25 %) eller gymnasieskola (28 %) som 
högsta utbildning och drygt en tredjedel universitet (27 %) eller teknisk skola (11 %). Sam-
mantaget har en majoritet en hög eller mycket hög utbildningsnivå. Som framgår av tabell 1 
är knappt hälften (44 %) ensamstående. 
 
Tabell 1. Ålder, utbildningsnivå och civiltillstånd hos asylsökande irakier som besvarat enkä-
ten 

Ålder Procent Antal 
18-25 år 25 204 
26-35 år 34 275 
36-45 år 20 161 
46-55 år 12 94 
56-65 år 6 49 
66- år 4 31 

Utbildningsnivå   
Grundskola 25 204 

Gymnasieskola 28 224 
Universitet 27 221 

Teknisk skola 11 87 
Ingen utbildning 9 72 

Civilstånd   
Ensamstående2 46 393 

Gift eller samboende 54 455 

                                                 
2 Asylsökande som angett att de var änka/ änkeman har inkluderats i kategorin ensamstående. 
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För att kunna tolka svaren är det viktigt att veta var i asylprocessen som de asylsökande be-
finner sig när de besvarar enkäten. Knappt hälften (49 %) väntade fortfarande på beslut om 
uppehållstillstånd, medan knappt en tredjedel (30 %) hade fått avslag och överklagat beslutet 
eller avsåg att överklaga det. Drygt en av tio (14 %) hade beviljats uppehållstillstånd och en 
mindre andel (6 %) hade fått veta att deras ärende överförts till den ordinarie asylprocessen. 
En procent hade antingen bestämt sig för att återvända frivilligt (innan beslut hade fattats) (< 
1 %) eller bestämt sig för att återvända efter att de fått avslag (<1%). 
 
Tabell 2. Var de asylsökande befinner sig i asylprocessen när de besvarar enkäten 
 Procent  
Väntar på beslut om uppehållstillstånd 48 
Har fått besked om att ärendet förts över till den ordinarie processen 6 
Har fått uppehållstillstånd 14 
Har beslutat sig för att återvända frivilligt 0,4 
Har fått avslag och har överklagat/kommer att överklaga 30 
Har fått avslag och kommer att återvända till Irak 0,6 
Totalt 100 
 
Jämförs andelen som fått uppehållstillstånd och som besvarat enkäten (14 %) med alla i vårt 
material som någon gång handlagts i AIHIAS-projektet (1 256) och fått uppehållstillstånd 
under 2008 är det är det betydligt fler i hela materialet (32 %). Andelen som fått uppehållstill-
stånd är med andra ord underrepresenterad och övriga är överrepresenterade (de som väntar 
på besked, har får sitt ärende överfört till ordinarie processen eller som fått avslag). Skevheten 
påverkar genomsnittsvärdenas representativitet, det vill säga när alla svar redovisas. Men sva-
ren kommer också att redovisas uppdelat på de grupper som anges i tabell 2 och när så görs 
försvinner denna skevhet. 
 
När enkätsvaren redovisas kommer procenten att beräknas på alla som besvarat frågan. 
 
Eftersom enkätsvar fortsätter att komma in ska de resultat som redovisas i delrapporten be-
traktas som preliminära. Även om de nya svaren bara marginellt kan komma att påverka re-
sultatet kommer de exakta procenttalen att uppdateras i slutrapporten. Enkäten kommer också 
att analyseras ytterligare inför slutrapporten. 
 
Intervju med projektledaren 
En telefonintervju har gjorts med projektledaren för AIHIAS och där har frågor ställts om 
bland annat projektets bakgrund, om betydande förändringar skett i genomförandet av pro-
grammet, samt om andra förhållanden kan ha påverkat projektets genomförande och resultat. 
Intervjun har bandats och transkriberats. I delrapporten används intervjun främst för att be-
skriva bakgrunden till AIHIAS och som ett av underlagen för att beskriva handläggningsruti-
nerna. 
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4. ASYLSÖKANDE 2008 
I detta kapitel beskrivs gruppen irakier som sökte asyl i Sverige under 2008. Vidare undersöks 
handläggningstid, beslut och beslutsskäl för ärenden som handlagts någon period inom  
AIHIAS-projektet. 
 
Som framgick av Diagram 1 svarade asylsökande irakier för en stor del av alla asylansök-
ningar till Sverige 2006 och 2007, men 2008, det år då AIHIAS-projektet sjösattes, minskade 
andelen dramatiskt.  
 
Det är inte bara antalet asylansökningar från irakiska medborgare som har varierat över tid. 
Det har också antalet beviljade uppehållstillstånd för irakiska medborgare, gjort. Diagram 2 
visar antalet asylsökande irakier under perioden 1990 till och med 2008. Av diagrammet 
framgår också antalet beviljade uppehållstillstånd för irakiska medborgare under samma peri-
od. I början av perioden översteg antalet beviljade uppehållstillstånd antalet asylansökningar 
under ett år.3 Under 2000-talet har emellertid antalet asylansökningar överstigit antalet bevil-
jade uppehållstillstånd (med undantag av år 2000).  
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Diagram 2. Asylsökande från Irak samt beviljade uppehållstillstånd för irakiska medborgare 
1990-2008. 
Källa: www.migrationsverket.se 

Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2008  
Om man tittar närmare på år 2008 ansökte 24 353 personer om asyl i Sverige. Av dessa kom 
ungefär hälften från ett land i Asien. Ungefär var fjärde asylsökande kom från ett afrikanskt 
land. 16 % av de asylsökande var européer. Endast en mycket liten andel, 1 %, kom från ett 
amerikanskt land. Det var fler män än kvinnor, 65 % respektive 35 %, som sökte asyl i Sveri-

                                                 
3 De som beviljats asyl under ett år kan ha sökt asyl under tidigare år, vilket förklarar att antalet beviljade uppe-
hållstillstånd kan överstiga antalet ansökningar. 
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ge under 2008. Ungefär var fjärde av hela gruppen asylsökande var barn i åldern 0 till och 
med 17 år. Ungefär var fjärde av dessa var i sin tur barn utan vårdnadshavare.  
 
Av de inkomna asylansökningarna under år 2008 kom var fjärde från en irakisk medborgare 
(6 083 stycken). Under året minskade emellertid de inkomna asylansökningarna från irakier 
så att det från de 1 348 under januari månad inkom mindre än en fjärdedel så många under 
december månad (331 stycken). Somalier var en annan stor grupp asylsökande under 2008 
och under december var de för första gången under året fler än de irakiska asylsökandena (348 
stycken). Av diagram 3 framgår också hur mycket antalet asylsökande kan variera under ett 
och samma år. 
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Diagram 3. Inkomna asylansökningar under 2008, irakier respektive övriga. 
Källa: www.migrationsverket.se 
 
För att få perspektiv på asylansökningar och beviljade uppehållstillstånd kan de irakiernajäm-
föras med övriga länder i regionen. Enligt Migrationsverkets statistik inkom det under 2008 
asylansökningar från nio länder i Mellanöstern. 74 % av de asylsökande från Mellanöstern var 
irakier. Som framgår av tabell 3 så är skillnaderna inte bara mycket stora i antalet asylsökande 
från länder i området utan också i hur stor andel av asylansökningarna som beviljas. Vad gäll-
er Egypten så var det ett mindre antal asylärenden som avgjordes under året och ingen av des-
sa ansökningar beviljades. Det var något fler asylärenden som avgjordes beträffande jordans-
ka medborgare och här var bifallsprocenten 36 %. Bifallsprocenten för de asylärenden rörande 
irakiska medborgare som avgjordes under 2008 låg mellan dessa båda ”ytterligheter”, 29 %.4

 

                                                 
4 Av de uppehållstillstånd som beviljades i Sverige under år 2008, drygt 11 000, gällde knappt 60 % medborgare 
i ett asiatiskt land. Ungefär var fjärde av de beviljade uppehållstillstånden gällde medborgare i ett afrikanskt 
land. 6 % av de beviljade uppehållstillstånden gällde europeiska medborgare och endast 1 % medborgare i ett 
land i Sydamerika. 
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Tabell 3. Asylsökande och avgjorda asylärenden 2008, avseende sökande från Mellanöstern.  
Land Antal asylsökande Avgjorda asylären-

den 
Andel beviljade 

Egypten 82 102 0 % 
Irak 6 083 13 758 29 % 
Iran 799 784 18 % 
Israel 17 36 11 % 
Jordanien 99 176 36 % 
Libanon 302 553 4 % 
Syrien 551 595 12 % 
Turkiet 254 357 9 % 
Yemen 132 97 12 % 
Totalt 8 319 16 458  14 % (medel) 
Källa: www.migrationsverket.se 
 

Beviljade uppehållsstillstånd 
En jämförelse mellan asylsökande från Afrika respektive Asien visar att grunderna för de be-
viljade uppehållstillstånden skiljer sig något åt (Tabell 4). Det är en större andel afrikanska 
medborgare som fått sitt uppehållstillstånd beviljat på grund av flyktingstatus samt skyddsbe-
hövande på grund av tortyr, dödsstraff med mera. Det är å andra sidan en större andel av de 
asiatiska medborgarna som är kvotflyktingar samt skyddsbehövande på grund av väpnad kon-
flikt eller svåra inre motsättningar med mera. Det är emellertid en lika stor andel i de båda 
grupperna som har beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande skäl. 
 
Tabell 4. Skäl till beviljade uppehållstillstånd 2008. 
Skäl till bi-
fall/värlsdel 

Afrika Amerika Asien (Irak) Europa Övriga 

Flyktingstatus 
(A3) 

648 7 1 030 (704) 98 151 

Kvotflyktingar 433 84 1 228 (221) 44 420 
Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 1 p (A7) 

780 4 1 138 (828) 70 38 

Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 2 p (A8) 

731 0 2 321 (2 105) 47 149 

Synnerligen öm-
mande skäl 

337 11 732 (367) 353 138 

Verkställighets- 
hinder 

13 9 52 (4) 40 22 

Tidsbegränsade 
uppehållstillstånd 

6 0 18 (8) 14 26 

Övrigt 4 2 29 (11) 8 2 
Totalt 2 952 117 6 548 (4 248) 674 946 
Källa: Migrationsverket 
 
Totalt sökte 6 083 irakier asyl i Sverige 2008. Under året beviljades 4 248 uppehållstillstånd, 
vilket även inkluderar ansökningar som lämnats in år 2007 eller tidigare. Av de 4 248 fick 
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hälften uppehållstillstånd då de var skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt eller svåra 
inre motsättningar med mera. Ungefär 20 % fick uppehållstillstånd på grund av att de var 
skyddsbehövande på grund av tortyr, dödsstraff med mera. En något mindre andel, 17 %, er-
höll uppehållstillstånd med grunden flyktingstatus.  
 

AIHIAS-projektet 
Detta avsnitt baseras på ett uttag ur Migrationsverkets internstatistik och omfattar alla ärenden 
som någon gång processats inom AIHIAS-projektet och där det fattats ett beslut under perio-
den 19 mars 2008 till och med 22 december 2008. Totalt omfattar materialet 1 256 ärenden 
där det fattats ett beslut.  
 
Det finns flera förklaringar till att inte alla asylsökande från Irak (6 083) 2008 kom att omfat-
tas av AIHIAS-projektet. Projektet startade officiellt den 1 januari 2008, men den operativa 
verksamheten kom igång först den 1 februari. Enligt projektledaren för AIHIAS togs den för-
sta sökanden emot i Flen den 7 februari. Under januari 2008 ansökte 1 353 irakier om asyl. 
Dessa omfattas alltså inte av projektet. Fram till maj-juni ingick inte heller personer som valt 
att bo i eget boende. Projektledaren uppskattar att cirka 1 700 personer valt eget boende under 
första halvåret och därmed inte ingått i AIHIAS-projektet. Återstår cirka 1 000 personer som, 
enligt projektledaren, varit så kallade Dublinärenden, direktavvisats eller av annan anledning 
inte kommit in i AIHIAS-projektet5. 
 
Beslut  
De beslut som är aktuella bland de asylsökande som vi tittat närmare på här är; att ansökan 
avvisas, att ansökan avskrives, att ansökan beviljas samt att ansökan lämnas utan bifall, det 
vill säga avslås. Inom AIHIAS-projektet har prövningsenheten6 endast fattat beslut om att 
avskriva eller bevilja ansökningar (där det varit uppenbart att tillstånd ska beviljas). Inom 
projektet har det alltså inte fattats några beslut där den asylsökandes ansökan avslagits. Ären-
den som handlagts inom AIHIAS och som visat sig vara komplicerade har överförts till den 
ordinarie processen och där kunnat få ett beslut om avslag eller tillstånd. 
 
I materialet som omfattar 1 256 individer har man inom AIHIAS-projektet fattat beslut för 
159 individer (13 %) (tabell 5). För de resterande 87 % har en annan enhet fattat beslutet. Av 
de 159 ansökningarna avskrevs 29 (18 %) och 130 (82 %) beviljades. Bland övriga enheter 
avskrevs 6 % av ansökningarna, 24 % beviljades och 69 % avslogs. Här kan det emellertid 
finnas stora skillnader inom kategorin ”övriga enheter”.  Av samtliga 1 256 asylärenden bevil-
jades 397 stycken eller 32 %, varav 130 inom AIHIAS (10 %). Att relativt sett få beslut om 
uppehållstillstånd kunnat fattas inom AIHIAS (eller avskrivas) visar att de flesta (87 %) inte 
varit enkla ärenden (uppenbara tillståndsärenden).  
 

                                                 
5 I AIHIAS-projektet delrapport (Progress Report, odaterad) redovisas en högre siffra (2 852) avseende personer 
som processats i AIHIAS-projektet fram till 08-11-14. 2164 personer angesi rapporten ha processats med ”AI-
HIAS-modellen”. 
6 APFA är den enhet som handlagt ärenden inom AIHIAS. 
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Tabell 5. Beslut fattade inom AIHIAS respektive inom andra enheter. 
Enhet/Beslutskod Avvisas Avskrives Beviljas Utan bifall (an-

sökan avslås) 
Totalt 

AIHIAS 0 29 130 0 159 
Övriga enheter 11 61 267 758 1 097 
Totalt 11 90 397 758 1 256 
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
 
Skäl för bifall 
Av de 397 ansökningar i materialet som beviljades klassades 132 som flyktingstatus. 60 per-
soner bedömdes vara skyddsbehövande enligt 3 kap 3 § 1 p, det vill säga fruktan för döds-
straff, tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Tre gånger fler, 178 personer, be-
dömdes vara skyddsbehövande enligt 3 kap 3 § 2 p, det vill säga på grund av yttre eller inre 
väpnad konflikt eller inre motsättningar. 10 personer beviljades asyl på humanitära grunder. 
Av de 397 fick med andra ord 96 % sin ansökan beviljad av asyl- eller asylliknande skäl. De 
resterande ansökningar fick ansökan beviljad med grund i någon ”anhörig-kategori”. 
 
Tabell 6 visar att det är en betydligt större andel av de beslut som tagits inom AIHIAS där 
skälet till bifall har varit att den sökande bedömts ha flyktingstatus. Inom övriga enheter 
(sammantaget) är det vanligaste skälet till bifall istället att den sökande bedömts vara skydds-
behövande enligt 3 kap 3§ 2p, det vill säga på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller 
inre motsättningar. Ansökningar som bifallits med hänvisning till flyktingstatus har i prakti-
ken behandlats som enkla ärenden eftersom beslut kunnat tas inom AIHIAS. 
 
Tabell 6. Skäl till bifall inom AIHIAS respektive inom övriga enheter. 
Skäl till bifall/enhet AIHIAS Övriga enhe-

ter 
Totalt 

Flyktingstatus (A3) 88 (68 %) 44 (16 %) 132 (33 %) 
Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 1 p (A7) 

12 (9 %) 48 (18 %) 60 (15 %) 

Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 2 p (A8) 

30 (23 %) 148 (55 %) 178 (45 %) 

Anhöriga till boende i Sverige exkl 
personer under K (B) 

0 5 (2 %) 5 (1 %) 

Annan anhörig (B4) 0 1 (< 1 %) 1 (< 1 %) 
5 kap 3 ½ 1 EC-directive (B5) 0 1 (< 1 %) 1 (< 1 %) 
Humanitära grunder (G) 0 10 (4 %) 10 (3 %) 
Anhöriga till personer boende i Sve-
rige som själva erhållit tillstånd med 
klassning A3, A7-A9, AK eller G (K) 

0 10 (4 %) 10 (3 %) 

Totalt 130 267 397 
Källa: Migrationsverkets interna statistik 
  
Handläggningstider 
Hur lång har handläggningstiden varit för ärenden som utretts med AIHIAS-rutiner? Hand-
läggningstid är här definierat som tidsdifferensen i antal dagar mellan ärendets inkomstdatum 
och beslutsdatum. 
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Migrationsverkets interna statistik över 1 256 avslutade asylärenden under perioden 19 mars 
2008 till och med 22 december 2008 visar att en mycket liten andel av ärendena, en halv pro-
cent, avslutades inom 14 dagar. Fördubblas tiden till 28 dagar hade ytterligare ungefär en pro-
cent av de dryga 1200 ärendena avslutats. Först i intervallet fyra till fem månader hade det 
fattats beslut i hälften av de aktuella ärendena (se tabell 7). Handläggningstiden för dessa 
ärenden varierade från 6 dagar till 406 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för de 1 
256 ansökningarna var 157 dagar. Medianvärdet för handläggningstiden var 142 dagar. 
 
Tabell 7. Avslutade ärenden som någon gång utretts i AIHIAS uppdelat på tidsintervaller.    
Tid Avisas Avskrives Beviljas Avslås Totalt Kumulativ 

procent 
 - 14 dagar 0 6 0 0 6 <1
15 - 28 dagar 0 4 5 0 9 2
29 – 60 dagar 0 16 77 10 103 10
61 – 90 dagar 3 13 69 71 156 22
91 – 120 dagar 2 16 69 139 226 40
121 – 150 dagar 1 15 49 118 183 55
151 – 180 dagar 5 9 32 95 141 66
181 – 365 dagar 0 11 95 311 417 99
365 dagar -  0 0 1 14 15 100
Totalt 11 90 397 758 1 256 
Källa: Migrationsverkets interna statistik 

Som vi kunnat se ovan (jämför tabell 5) så fattades det under perioden beslut angående 159 
ansökningar inom AIHIAS-projektet, varav 29 avskrevs och 130 beviljades. De asylansök-
ningar som haft kortast handläggningstid inom AIHIAS är sådana där beslutet har varit att 
ansökan avskrivits. Tre ansökningar har avskrivits inom två veckor (tabell 8). Inte någon an-
sökan har beviljats inom 14 dagar men 5 stycken har beviljats inom 28 dagar och ytterligare 
68 ansökningar om tiden utsträcks till två månader.  Handläggningstiden för dessa ärenden 
varierade från 4 dagar till 287 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för de 159 an-
sökningarna var 75 dagar. Medianvärdet för handläggningstiden var 51,5 dagar. Jämförs 
handläggningstiden för ärenden som avslutats inom AIHIAS med alla ärenden som handlagts 
helt eller delvis inom AIHIAS, även de som avslutats av annan avdelning, är den totala ge-
nomsnittliga handläggningstiden ungefär dubbelt så lång. 
 
Tabell 8. Tidsramar för avskrivna och beviljade ansökningar där beslut fattats inom AIHIAS. 
Tid Avskrives  

 
Beviljas  
 

Totalt Kumulativ 
procent 

 - 14 dagar 3 0 3 2
15 - 28 dagar 3 5 8 7
29 – 60 dagar 9 68 77 55
61 – 90 dagar 4 19 23 70
91 – 120 dagar 1 19 20 82
121 – 150 dagar 3 8 11 89
151 – 180 dagar 4 3 7 94
181 – 365 dagar 2 8 10 100
Totalt 29 130 159 
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
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I materialet finns också möjlighet att se tidsdifferensen i antal dagar mellan det att handläg-
garperioden avslutades inom AIHIAS och det att ett beslut fattades på en annan enhet. Av de 
drygt 1 000 ansökningar i materialet där det fattades ett beslut har det i 85 fall kommit ett be-
slut inom 14 dagar. I drygt hälften av dessa fall handlade det om att ansökan avslogs (se tabell 
9). Som framgår av tabellen har nästan hälften av alla ärenden (45 %) krävt mer än tre måna-
ders ytterligare utredning innan beslut kunnat fattas. Det är förhållandevis många beslut som 
fattats på kort tid i den ordinarie processen. Den utredning som först gjorts inom AIHIAS, 
men där beslut inte kunnat fattas, har uppenbarligen möjliggjort att många beslut kunnat fattas 
inom 14 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden efter att ärendet förts över från AI-
HIAS till den ordinarie processen var 95 dagar. Sammantaget innebar besluten (efter att ären-
det överlämnats till den ordinarie processen) i nära 70 % av fallen att ansökan lämnades utan 
bifall, det vill säga avslogs. I 24 % av fallen fattades det ett beslut som innebar att ansökan 
beviljades. Resterande asylansökningar antingen avvisades eller avskrevs.  
 
Tabell 9. Tidsramar för beslut fattade efter det att handläggarperioden avslutades inom  
AIHIAS och det att ett beslut fattades på en annan enhet. 
Tid Avvisas Avskrives Beviljas Avslås Totalt Kumulativ 

procent 
 - 14 dagar 0 11 26 48 85 8
15 - 28 dagar 4 2 12 9 27 10
29 – 60 dagar 3 14 83 168 268 35
61 – 90 dagar 2 15 55 149 221 55
91 – 120 dagar 1 11 30 130 172 71
121 – 150 dagar 1 5 29 77 112 81
151 – 180 dagar 0 0 16 78 94 90
181 – 365 dagar 0 3 16 95 114 100
365 dagar -  0 0 0 0 0 100
Totalt 11 61 267 754 1 093 
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
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5. ASYLSÖKANDES ERFARENHETER AV ASYLPROCESSEN  
Detta kapitel baseras på den enkät som beskrivits under metodavsnittet och som bifogas rap-
porten (bilaga 1). Som redan sagts kommer resultaten som presenteras i delrapporten att kom-
pletteras i slutrapporten. Nedan redovisas en del av de asylsökandes upplevelser av asylpro-
cessen baserat på svaren på några av enkätfrågorna. 
 
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att den asylsökande informeras om sina rättigheter. 
Det är också viktigt att den asylsökande får veta när och vilken typ av beslut som kommer att 
kunna fattas. Beträffande AIHIAS-projektet kan, som redan framgått, tre beslut eller besked 
lämnas inom ramen för projektet: beslut om uppehållstillstånd, besked om fortsatt utredning 
eller att ärendet avskrivs.   
 
När asylsökande uppmanas svara på frågor om till exempel hur de upplevt informationen om 
asylsökandes rättigheter är det deras bild av den information som lämnats som återspeglas. 
Det utesluter inte att information kan ha lämnats, men informationen kan av olika skäl inte ha 
nått fram.  
 
Alla asylsökande ska underrättas om sina rättigheter i samband med att de lämnar in sin ansö-
kan (jfr kap 3). Om det har skett i samtliga fall har inte undersökts, men det kan antas att den 
skriftliga information som finns om vilka rättigheter man har också har lämnats över till den 
sökande i samband med att en asylansökan lämnas in. Under utredningen ska handläggaren 
informera om och fråga om sökanden ansöker om flyktingförklaring och/eller resedokument, 
samt informera om och fråga om sökanden har önskemål om offentligt biträde för det fall det 
skulle komma att förordnas (AIHIAS Rutinhandbok).  
 
Enkäten visar emellertid att alla inte har upplevt att de fått information om vilka rättigheter 
man har under ärendehandläggningen. Drygt en av fyra (28 %) upplever inte att de har fått 
sådan information. Tittar vi närmare på svaren utifrån var i processen den asylsökande befin-
ner sig svarar en av tre (36 %), inom gruppen som fått avslag, att de inte fått sådan informa-
tion, vilket kan jämföras med gruppen som fått uppehållstillstånd där relativt sett få har upp-
levt detta (7 %).  
 
Enkätsvaren visar också att majoriteten (54 %) av dem som sökt asyl inte fått information om 
att de kan förvänta sig ett beslut om uppehållstillstånd eller fortsatt utredning inom 14 dagar. 
Mer än hälften 57 %, inom gruppen som väntar på uppehållstillstånd, svarade att de inte har 
fått sådan information. Det kan jämföras med hur gruppen som redan fått uppehållstillstånd 
svarat på samma fråga. Här är det färre (42 %) som angett att de inte fått sådan information. 
Det finns en tendens till skillnader i svaren beroende på var i processen den asylsökande be-
finner sig. Har man redan fått uppehållstillstånd upplevs tillgången till information mer posi-
tiv jämfört med om man väntar på beslut eller har fått avslag på sin ansökan. 
 
Samma mönster framträder också när det gäller svaret på frågan om den asylsökande fått kon-
tinuerlig information om hur långt deras ärende kommit i processen. Drygt hälften (59 %) av 
alla, oavsett var de befinner sig i processen, tycker inte att de fått kontinuerlig information om 
sitt ärende. Också här är det fler inom gruppen som väntar på beslut (64 %) och inom gruppen 
som fått avslag (66 %) som, jämfört med dem som fått uppehållstillstånd (34 %), upplever det 
så. En förklaring till dessa skillnader kan vara att de som har fått uppehållstillstånd inte be-
hövt vänta så länge och därmed inte behövt den typen av information. Har man fått uppehålls-
tillstånd har också asylprocessen uppfattats positivare.  
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Om asylprocessen ska kunna beskrivas som human och rättssäker bör de sökande också upp-
leva att asylhandläggaren tar sig tid att lyssna och tar deras berättelse på allvar. Tre av fyra 
(74 %) upplevde att asylhandläggaren tog det de berättade på allvar. Majoriteten av de asylsö-
kande som väntar på uppehållstillstånd upplever också de att handläggaren har tagit deras 
berättelse på allvar (82 %). Inte helt överraskande har i stort sett alla (99 %) som fått uppe-
hållstillstånd upplevt att handläggaren tagit deras berättelse på allvar. Men bara hälften (51 %) 
inom gruppen som fått avslag tycker det. Minst nöjda är de som fått avslag. 
 
Ett liknande resultat kan noteras i frågan om hur de upplevt tiden de har fått för att berätta om 
sina asylskäl. De flesta (84 %) upplevde att de fått tillräckligt med tid att berätta om varför de 
sökt asyl i Sverige. Alla som fått uppehållstillstånd har upplevt att de har fått tillräckligt med 
tid, men långt ifrån alla som har fått avslag (70 %) tyckte det. 
 
När de asylsökande uppmanades att ge en samlad bedömning av hur de upplevt att Migra-
tionsverket arbetat med deras asylärende går uppfattningarna isär på motsvarande sätt. Drygt 
hälften (54 %) av alla har svarat att de är nöjda med hur Migrationsverket har arbetat med 
deras asylärenden. Alla utom en person som fått uppehållstillstånd (99 %) är nöjda med han-
teringen av ärendet, men bara 15 % av dem som fått avslag är nöjda (tabell 10). Inom gruppen 
som väntar på beslut är två av tre nöjda (66 %) med Migrationsverket så långt, vilket i stort 
sett är samma svar som inom gruppen där ärendet förts över till den ordinarie processen (61 
%). Det visar att utfallet av beslutet starkt påverkat hur de i slutändan upplevt att Migrations-
verket har arbetat med deras ärende. Sammantaget tyder svaren på att bedömningen av asyl-
processen i hög grad påverkas av var i asylprocessen den sökande befinner sig. 
  
Tabell 10. Hur asylsökanden upplever Migrationsverkets hantering av asylärendet i relation 
till var de befinner sig i asylprocessen. 

 Nöjd (%) Missnöjd (%) Totalt 
Väntar på beslut om uppe-
hållstillstånd 

66 34 394 

Ärendet har överförts till den 
ordinarie processen 

61 39 49 

Har fått beslut om uppehålls-
tillstånd 

99 1 124 

Har fått avslag och har över-
klagat/ kommer att överklaga 

15 85 255 

 
 
Hur den asylsökande upplevt asylprocessen kan också ha påverkats av den asylsökandes häl-
sotillstånd. Över hälften som sökt asyl har angett att de mår dåligt eller mycket dåligt (55 %). 
Asylprocessen är en tid då den sökande befinner sig under massiv stress. Även inom gruppen 
som har beviljats uppehållstillstånd är det ganska många som mår dåligt (tabell 11). Två av tio 
(20 %) har angett att de mår dåligt eller mycket dåligt. Det ska jämföras med gruppen som fått 
avslag där inte mindre än tre av fyra (76 %) mår dåligt eller mycket dåligt. Något färre mår 
dåligt inom gruppen som väntar på besked (52 %), men även här är det betydligt fler som sva-
rat så jämfört med gruppen som fått uppehållstillstånd.  
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Tabell 11. Hälsotillståndet hos asylsökanden kopplat till var i asylprocessen de befinner sig. 
 Väldigt 

dåligt  
(%) 

Dåligt 
 (%) 

Bra 
(%) 

Väldigt 
bra 
(%) 

Totalt 

Väntar på uppe-
hållstillstånd 

23 29 41 7 406 

Ärendet överfördes 
till ordinarie pro-
cess 

26 20 52 2 50 

Fått beslut om up-
pehållstillstånd 

3 16 66 14 122 

Fått avslag och 
överklagat / kom-
mer att överklaga 

48 29 21 2 255 

Anm. Procenten summerar inte alltid till 100 % beroende på decimalerna. 
 
Enkätsvaren har också undersökts med avseende på den asylsökandes utbildningsbakgrund. 
En analys av asylsökandens utbildningsnivå i relation till deras erfarenhet av asylprocessen, 
visar att de som har högre utbildning (gymnasieutbildning, universitet eller teknisk skola) i 
många fall är aningen mer kritiska i sina svar om asylprocessen. Något fler med universitets-
utbildning (52 %) är missnöjda med Migrationsverkets hantering av ärendet i stort jämfört 
med personer utan utbildning (29 %) eller grundskola som högsta utbildning (40 %). Men det 
framträder inte några stora skillnader i svaren beträffande hur de har uppfattat information om 
vilka rättigheter man har i asylprocessen eller om hur långt ens ärende kommit i utrednings-
processen. Skillnaderna med avseende på utbildningsnivå är också små när det gäller frågan 
om asylhandläggaren tagit deras berättelse på allvar och om de tycker att de har fått tillräck-
ligt med tid på sig att berätta om skälen till varför de sökt asyl.  
 
Samtliga enkätsvar har ännu inte sammanställts och analyserats (jfr kapitel 3). Inför slutrap-
porten kommer samtliga svar och fler frågor att analyseras. 
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6. SLUTSATSER  
 
AIHIAS-projektets förutsättningar ändrades när projektet skulle genomföras vilket medförde 
att målsättningen och projektets uppläggning inte helt kom att motsvara de faktiska förutsätt-
ningarna. Det minskade söktrycket tillsammans med ny praxis med krav på fördjupad indivi-
duell prövning och att AIHIAS var ett EU-projekt innebar försvårande omständigheter för 
måluppfyllelsen. Utifrån denna delrapport har vi dragit tre slutsatser: 
 

1. Målet att processa 5000 asylsökande irakier enligt AIHIAS rutiner har inte uppfyllts. 
Det samma gäller målet att snabbutreda enklare ärenden rättssäkert inom 14 dagar.  

 
Trots att handläggningstiden för enklare ärenden (som i målsättningen uttrycks som klara bi-
fallsärenden) inte har gått att urskilja i statistiken kan man dra den slutsatsen eftersom endast 
tre ärenden har avslutats inom 14 dagar. Alla tre var ärenden som avskrevs, dvs. inget bifalls-
ärende kom till beslut. 

 
2. Drygt hälften av alla AIHIAS-utredda ärenden hade avslutats inom 60 dagar, vilket 

kan bedömas som ett relativt bra resultat när hänsyn tas till de reella förutsättningarna. 
 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden handlagda med AIHIAS-rutiner och av-
slutade vid enheten var 75 dagar. Räknar man också med den genomsnittliga handläggnings-
tiden för alla ärenden som utretts med AIHIAS-rutiner och som också avslutats vid annan 
avdelning ökar motsvarande siffror. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla avgjorda 
asylärenden 2008 i Sverige visar att 31 % klarade målet om sex månader. Motsvarande siffra 
för AIHIAS-utredda ärenden är 66 %, det vill säga dubbelt så många ärenden har utretts och 
avslutats inom ett halvår. I årsredovisningen för 2008 anges att siffran 31 % också inkluderar 
en del gamla ärenden vilket bidragit till att förlänga handläggningstiden. Även med det i be-
aktande framstår AIHIAS-projektet som ett framsteg och visar att det går att minska hand-
läggningstiden radikalt.  

 
3. Knappt hälften av de asylsökande (45 %) är inte nöjda med hur Migrationsverket arbe-

tat med deras asylärenden och svaren är i hög grad kopplade till var i asylprocessen 
den sökande befinner sig. 

 
De som väntar på besked eller som fått avslag är generellt sett mer negativa till asylprocessen, 
medan de som fått uppehållstillstånd är övervägande positiva. Asylsökande som mår dåligt 
eller mycket dåligt (55 % av alla) upplever också asylprocessen mer negativt. Hur asylproces-
sen upplevs skiljer sig inte påtagligt med avseende på utbildningsbakgrund. Något fler med 
universitetsutbildning är dock missnöjda med Migrationsverkets hantering av deras ärende i 
stort jämfört med personer utan eller med låg utbildning. 

 
För att uppnå målet om en rättssäker och human asylhandläggning är det problematiskt att en 
stor andel asylsökande inte upplever att de har fått information om sina rättigheter under 
ärendehandläggningen. Likaså att många upplever att de inte fått information om när och vil-
ket beslut som kommer att fattas inom AIHIAS och heller inte fått kontinuerlig information 
hur långt deras ärende har kommit i processen. 
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV OCH ENKÄT 
 

Information om Umeå universitets utvärdering av asylprocessen 
Detta informationsbrev vänder sig till dig som har fått uppehållstillstånd, väntar på besked 
om uppehållstillstånd eller har överklagat eller kommer att överklaga Migrationsverkets be-
slut. 
 
Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet genomför en utvärdering av asyl-
processen för alla irakier som ansökt om asyl i Sverige under 2008. Syftet med utvärderingen 
är bl.a. att undersöka om en kortare handläggningstid kan uppnås samtidigt som rättssäkerhe-
ten garanteras. För att kunna undersöka om asylprocessen har varit human och rättssäker har 
vi utarbetat en enkät som vi ber dig besvara. Vi respekterar dig högt och vill med enkäten få 
en så rättvisande bild av dina och andra irakiers erfarenheter och upplevelser som möjligt. Vi 
vill betona att vi har full respekt för din situation och att vi sätter stort värde på den tid som 
du lägger ner på att besvara enkäten.  
 
Vi vill först presentera oss kort genom att säga att vi är tre forskare som är verksamma vid 
Umeå universitet. Jag heter Dr. Anders Hanberger och kommer tillsammans med mina kolle-
gor Dr. Gunilla Mårald och Dr. Mehdi Ghazinour att genomföra utvärderingen. Vi genomför 
utvärderingen på Migrationsverkets uppdrag, men vi vill understryka att vi inte har någon 
koppling till Migrationsverket och inte något med ditt asylärende att göra. Dina svar kommer 
inte heller att påverka ditt ärende. Vi behöver inte veta ditt namn och personnummer. Dina 
svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Resultaten kommer 
att presenteras så att enskilda personer inte kan identifieras. Vi vill också upplysa om att det 
nummer som står på svarskuvertet används av oss för att veta till vem vi ska skicka ut påmin-
nelsebrev om enkäten. Det är bara vi tre forskare som kommer att läsa och analysera svaren. 
Vi vill också betona att vi inte har någon koppling till Irak eller till någon irakisk organisa-
tion. 
 
Vi vill tacka Dig på förhand för att du tar dig tid och besvarar våra frågor! Dina svar är myck-
et viktiga för att vi ska kunna utvärdera hur asylprocessen fungerar och kunna föreslå åtgärder 
till förbättringar om det behövs. Vår studie kommer att presenteras i mitten av 2009 på cen-
trets hemsida www.ucer.umu.se.  
 
Stort tack på förhand för att du delar med dig av dina upplevelser och erfarenheter! 
 
Har du frågor om enkäten kan du fråga någon av oss: 
Anders.hanberger@ucer.umu.se 090-7866598 
Gunilla.marald@ucer.umu.se  090-7867178 
Mehdi.ghazinour@socw.umu.se 090-7869872 
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Enkät till asylsökande irakier i Sverige 

 
Vi ber dig vänligen besvara frågorna genom att kryssa för det svarsalternativ som stämmer 
bäst med din uppfattning och erfarenhet. Nedan ett exempel.  
 
Jag har fått utförlig information om Sverige. 

 
Ja            
Nej            

 
 
När du fyllt i enkäten skickar du tillbaka den till oss i bifogat svarskuvert. 
 
 

Frågor att besvara: 
 
1) Ange hur långt du har kommit i asylprocessen när du besvarar enkäten 

 
Jag väntar på beslut om uppehållstillstånd        
Jag har fått besked om att mitt ärende har förts över till den ordinarie processen       
Jag har fått beslut om uppehållstillstånd          
Jag har ansökt om uppehållstillstånd men har beslutat att återvända till Irak frivilligt  
Jag har fått beslut om avslag och har överklagat/kommer att överklaga beslutet      
Jag har fått beslut om avslag och kommer att återvända till Irak        
 
2) Ange hur lång tid du fick vänta på beslut om uppehållstillstånd efter att du lämnat in asyl-
ansökan:  
 
Mindre än 14 dagar   
15-30 dagar    
31-45 dagar    
46-60 dagar    
2-6 månader    
Mer än 6 månader   
Väntar fortfarande på beslut  
  
Om du svarat ”väntar fortfarande på beslut” besvara fråga 3 annars gå vidare till fråga 4. 
 
3) Ange hur lång tid du hittills har fått vänta på beslut om uppehållstillstånd efter att du läm-
nat in asylansökan:  
 
Mindre än 14 dagar  
15-30 dagar   
31-45 dagar   
46-60 dagar   
2-6 månader   
Mer än 6 månader  
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4) Migrationsverket informerade mig i början av utredningen att beslut om uppehållstillstånd 
eller fortsatt utredning kommer att fattas inom 14 dagar. 

 
Ja            
Nej            
 

5) Jag har fått kontinuerlig information om hur långt mitt ärende har kommit i processen. 
 
Ja            
Nej            

 
6) Jag har fått information om mina rättigheter under ärendehandläggningen. 

 
Ja            
Nej            
 

7) Jag upplevde att handläggaren tog det jag berättade på allvar. 
 
Ja            
Nej            

 
8) Jag fick tillräckligt med tid på mig att berätta om mina skäl för asyl i Sverige.  

 
Ja            
Nej            
 

9) Jag är nöjd med hur Migrationsverket har arbetat med mitt asylärende. 
   
Ja            
Nej            

 
Om du samtidigt ansökt om asyl för ett eller flera barn besvara fråga 10 annars gå vidare till 
fråga 11.   
 
10) Jag anser att Migrationsverket har tagit hänsyn till barnens rättigheter i ärendehand-
läggningen (mottagning, utredning, prövning av asyl, beslut med mera). 

 
Ja            
Nej            

 
Om du fått avslag på din asylansökan besvara frågorna 11-13 annars fortsätt med fråga 14. 
 
11) Jag anser att det fanns tillräckligt med tid för att ställa frågor och diskutera beslutet. 

 
Ja            
Nej            
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12) Jag fick en tillfredställande motivering till det beslut som fattats. 
 

Ja            
Nej            

 
13) I samband med utredningen och beslut fick jag tillräckligt stöd av mitt ”juridiska om-
bud”. 
 

Ja            
Nej            

 
14) Jag har under asylutredningen till störst del bott i 
 

Eget boende             
Anläggningsboende            
Kombination eget och anläggningsboende           
Annan form             
 

15) Är du på det hela taget nöjd med boendeförhållandena? 
 

Ja            
Nej            

 
16) Är du på det hela taget nöjd med det stöd och den hjälp du har fått av andra myndigheter 
(gäller ej Migrationsverket) och kommunen? 
 

Ja            
Nej            

 
17) Hurdant är ditt hälsotillstånd? 

 
Väldigt dåligt            
Dåligt           
Bra              
Väldigt bra       
 

18) Har du fått den hälso- och sjukvård som du behöver? 
 
Ja            
Nej            

 
19)Har du ett fungerande socialt nätverk? 

 
Ja            
Nej            
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FAKTA OM DIG SJÄLV 

 
Jag är:  
 
Man     
Kvinna    
 
Jag är:  
 
18-25 år   
26-35 år   
36-45 år   
46-55 år   
56-65 år   
66- år   
 
Vilken är den högsta utbildning du genomgått? 
 
Grundskola    
Gymnasieskola   
Universitet    
Teknisk skola/yrkesskola   
Jag har inte någon skolutbildning  
 
Civilstånd: 
 
Ensamstående   
Gift eller sammanboende   
 
 
TACK för att du har besvarat våra frågor!  
 
Stoppa den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet och posta det. Det behövs inget fri-
märke. 
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BILAGA 2: INFORMATIONSBREV OCH ENKÄT (ARABISKA) 
 معلومات عن التقييم الذي تقوم به جامعة أوميو حول عملية اللجوء

 

إن الرسالة اإلعالمية هذه موجهة للشخص الذي حصل على تصريح اإلقامة أو ينتظر الحصول على إجابة حول تصريح 
 .اإلقامة أو طعن في قرار مصلحة الهجرة أو سيطعن في القرار

 
و بتقييم لعملية اللجوء بالنسبة لجميع العراقيين الين طلبوا اللجوء في السويد خالل يقوم مرآز أبحاث التقييم في جامعة أومي

من بين األهداف الكامنة وراء هذا التقييم هناك مثال إذا آان باإلمكان التوصل إلى تقصير لعملية التعامل بقضية . 2008عام 
اء البحث للتوصل إذا آانت عملية طلب اللجوء قد ولكي نتمكن من إجر. اللجوء وفي الوقت نفسه ضمان األمان القانوني

نكن لك آل . تمت بصورة إنسانية وتوفر األمان القانوني فقد قمنا بعمل استمارة استبيان نرجو أن تقوم باإلجابة عليها
االحترام ونود عن طريق هذا البحث الحصول على أآثر صورة واقعية ممكنة عن التجارب التي عايشتها وعايشها 

آما نود أن نؤآد أننا نكن آل االحترام لوضعك وأننا سنكون لك من الشاآرين على الوقت الذي . اقيين اآلخرينالعر
 .خصصته لنا ولإلجابة على هذا االستبيان

 
اسمي .  نود أوال أن نعّرف بأنفسنا بصورة مختصرة عن طريق القول أننا ثالثة من الباحثين الناشطين ضمن جامعة أوميو

سنقوم . ندرس هانبارير وسأقوم سويا مع زمالئي الدآتورة جونيلال مورالد والدآتور مهدي غازي نور بتنفيذ التقييمالدآتور أ
بعمل التقييم بناء على مهمة أسندتها لنا مصلحة الهجرة ولكن نود أن نؤآد لك أنه ليس لنا أي عالقة ارتباط بمصلحة الهجرة 

آما إن اإلجابات التي تقدمها لن تؤثر بأي شكل من األشكال على التعامل . وال أي عالقة بقضية اللجوء الخاصة بك
ستكون إجاباتك محاطة بسرية تامة ولن يتم التعرف على هوية من قدمها أو ربطها بشخصك بأي شكل من . بقضيتك
 . األشكال

تعرف على من سنقوم بإرسال آما نود أيضا أن نعلمك أن ما هو مدون على مغلف اإلجابة لن يستعمل إال من قبلنا لكي ن
لن يتمكن أي شخص آخر من قراءة وتحليل إجاباتك غير البحاثة الثالثة القائمين على .  االستبيانحولخطاب تذآير له 

 .آما نود أن نؤآد على أنه ليس لنا أي عالقة أو ارتباط بالعراق أو بأي منظمة عراقية.  المشروع
 

إن إجاباتك تعتبر مهمة للغاية لكي ! قة ألنك خصصت وقتا لإلجابة على أسئلتناآما نود أن نقدم لك الشكر بصورة مسب
. نتمكن من تقيم آيفية سريان األمور ضمن عملية اللجوء ولكي نتمكن من اقتراح بعض اإلجراءات للتحسين إذا لزم ذلك

se.umu.ucer.www .. في موقع المرآز على شبكة اإلنترنت 2009سيتم تقديم نتيجة دراستنا في منتصف عام 
 

.شكرا جزيال لك ألنك سمحت لنا أن نتقاسم معك التجارب التي عايشتها والخبرات المستمدة منها
 

 إذا آانت توجد لديك أي تساؤالت عن هذا االستبيان فال تتوانى طرحها على أحد المذآورين أدناه 
se.umu.ucer@hanberger.Anders 7866598-090 
se.umu.ucer@marald.Gunilla  7867178-090 
se.umu.socw@ghazinour.Mehdi 7869872-090 
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استبيان لطالبي اللجوء العراقيين في السويد
 

في خانة اإلجابة التي تتوافق بأفضل صورة مع رأيك × نرجو أن تقوم باإلجابة على األسئلة عن طريق وضع عالمة 
 على سبيل المثال السؤال التالي. والتجربة التي عايشتها

 
 .لقد حصلت على معلومات مفصلة عن السويد

 
نعم            
ال            

 
 

 .بعد أن تقوم بملء االستبيان يرجى أن تقوم إعادته في مغلف اإلجابة المرفق طيا
 
 

األسئلة التي نرجو أن تقوم باإلجابة عليها
 

 ان على أسئلة االستبيالذي تجيب فيهأذآر إلى أي حد وصلت معاملة اللجوء الخاصة بقضيتك في الوقت ) 1
 

 ال زلت أنتظر قرار يتعلق بتصريح اإلقامة        
  لقد وصلتني إجابة تفيد أنه تم تحويل  قضيتي إلى مسار بدء التعامل بها

      
لقد حصلت على قرار يتعلق بتصريح اإلقامة          

ة ولكن قررت أن أعود إلى العراق بصورة اختيارية                       لقد طلبت الحصول على تصريح اإلقام 
 سأطعن في القرار/لقد حصلت على قرار الرفض ولكني طعنت في القرار      

   لقد حصلت على قرار الرفض وسأعود إلى العراق 
      

 
 :ة التي انتظرت خاللها حتى حصلت على قرار تصريح اإلقامة بعد تقديم طلب اللجوءأذآر طول الفتر) 2

 
  يوما14أقل من    

 يوما30 – 15    
 يوما45 – 31    
 يوما60 – 46    

 أشهر6 – 2    
  أشهر 6أآثر من    
 ال زلت أنتظر القرار  

  
 .4 وإال فانتقل إلى السؤال 3أجب على السؤال رقم " ال زلت أنتظر القرار"إذا آانت إجابتك 

 
 :أذآر طول الفترة التي تنتظر فيها حتى اآلن الحصول على قرار حول تصريح اإلقامة منذ أن قمت بتقديم طلب اللجوء) 3
 

  يوما14أقل من    
 يوما30 – 15    
 يوما45 – 31    
 يوما60 – 46    

 أشهر6 – 2    
  أشهر 6أآثر من    
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 يوما اتخاذ قرار حول تصريح اإلقامة أو االستمرار 14تم خالل لقد أبلغتني مصلحة الهجرة في بداية التحقيق أنه سي) 4

 .في التحقيق
 

نعم            
ال            

 
لقد حصلت على معلومات مستمرة عن تطور األمور بالنسبة للتعامل بقضيتي وإلى أين وصلت ضمن مراحل عملية ) 5

 اللجوء  
 

نعم            
ال            

 
 .لقد حصلت على معلومات عن حقوقي خالل فترة التعامل بالقضية) 6

 
نعم            
ال            

 
 .لقد رأيت أن الموظف المسؤول عن القضية يصغي إلى أحاديثي بصورة جدية) 7

 
            نعم
   ال

          
 .لقد حصلت على وقت آاف للتحدث عن أسباب لجوئي إلى السويد) 8

 
            نعم
            ال
 

 .أشعر بالرضاء بالنسبة لكيفية تعامل مصلحة الهجرة بقضيتي) 9
   
            نعم
            ال

 
 أيضا وإال فاستمر إلى 10 فيرجى أن تجيب على السؤال أطفالإذا آنت في الوقت نفسه قد طلبت اللجوء لطفل أو لعدة 

 .11السؤال 
 

لتحقيق، التعامل االستقبال، ا(أعتبر أن مصلحة الهجرة أخذت بعين االعتبار حقوق األطفال خالل التعامل بالقضية ) 10
 ).بقضية اللجوء، القرار وأمور أخرى

 
            نعم
     ال

        
 .14 وإال فانتقل إلى السؤال 13 – 11إذا آنت قد حصلت على رفض لطلبك فيرجى أن تجيب على األسئلة 

 
 .لقرار والتناقش بخصوصهأعتبر أنه تم تخصيص وقت آاف لطرح األسئلة حول ا) 11

 
            نعم
            ال
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 .حصلت على تعليل آاف عن القرار الذي تم اتخاذه) 12
 

            نعم
      ال

       
 . القانونيخالل التحقيق والقرار حصلت على دعم آاف من قبل وآيلي) 13

 
            نعم
            ال
 

 خالل فترة التحقيق عن قضية اللجوء سكنت أطول مدة في ) 14
 

             سكن خاص
             سكن ضمن مؤسسة

            ما بين سكن خاص وسكن في مؤسسة
            شكل آخر من أشكال السكن

 
 هل تشعر بصورة عامة بالرضاء عن ظروف سكنك؟) 15

 
            نعم
     ال

        
غير مصلحة (رى هل تشعر بصورة عامة بالرضاء عن الدعم والمساعدة التي حصلت عليها من قبل سلطات أخ) 16

 ومن قبل البلدية؟) الهجرة
 

            نعم
          ال
   

 آيف تعتبر حالتك الصحية اآلن؟) 17
 

           سيئة للغاية
            سيئة
              جيدة

       جيدة جدا
 

 هل حصلت على الرعاية الصحية والطبية التي تحتاج إليها؟) 18
 
            نعم
            ال
 

 هل توجد لديك شبكة اجتماعية فّعالة؟) 19
 
            نعم
            ال
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 :ومات عن شخصكمعل
 
  :أنا
 

     ذآر
    أنثى

 
 :عمري اآلن

 
    سنة25 – 18
    سنة35 – 26
    سنة45 – 36
    سنة55 – 46
    سنة65 – 56
    سنة66

 
 ما هي أعلى دراسات قمت بممارستها؟

 
   المدرسة األساسية
    المدرسة الثانوية

    الجامعة
   معهد مهني/ معهد هندسي

    أنا لست متعلما
 

 :الحالة االجتماعية
 

    أعزب
   متزوج أو متعايش

 
 

 !مة في اإلجابة على األسئلةشكرا على مساهمتك القّي
 

 .ال يلزم وضع طوابع بريدية عليه. يرجى وضع االستبيان بعد ملئه في مغلف اإلجابة المرفق طيا
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