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Utlysning av projektmedel för en komparativ
studie om skyddssökande i EU
Härmed utlyser Delegationen för migrationsstudier (Delmi) projektmedel för en
komparativ studie om skyddssökande i EU.
Hur ser regelverken kring migration ut i EU:s medlemsstater och hur ser det svenska
regelverket ut i jämförelse? Delmi utlyser projektmedel för en komparativ studie som ska
systematisera och beskriva regelverken för skyddssökande i alla EU:s-medlemsstater samt
sätta de svenska regelverken i relation till dessa. Studien ska inkludera regler för asyl,
uppehållstillstånd på humanitära grunder, tidsbegränsade- och permanenta
uppehållstillstånd, krav på till exempel försörjning och språkkunskaper, samt regler för
anhöriginvandring.
I den politiska och allmänna debatten finns det stora skillnader i hur man ser på
migrationspolitiken, ofta används argument som handlar om hur migrationspolitik förs på
andra håll i Europa. Dessa typer av jämförelser i debatten riskerar att vara både vilseledande
och felaktiga då de ofta är byggda på partiella jämförelser, och på jämförelser som inte avser
samma tidsperiod. Studien ska tydlig och strukturerat jämföra de svenska regelverken
rörande skyddsökande med regelverk från alla EU:s medlemsländer.
Delmi utlyser härmed projektmedel om max 200 000 SEK (exklusive sociala avgifter) för att
författa studien. Studien ska vara mellan 35 000–46 000 ord lång och färdig för publikation
under våren 2022. Studien ska vara författad på svenska och språket ska vara avsett för en
bred publik.

Ansökan
Ansök genom att skicka en sammanfattning tillsammans med ditt CV till
ju.delmi@regeringskansliet.se. Sammanfattningen ska innehålla frågeställning, syfte, metod,
budget och tidsplan. Uppge diarienummer Komm2021/00681/Ju 2013:17 i ansökan.
Sista ansökningsdag är den 15 september 2021.

Bedömningskriterier och villkor
För att söka bör du vara disputerad forskare och knuten till ett lärosäte eller motsvarande.
Bidragen kommer att bedömas utifrån kvalité och genomförbarhet, samt sökandes tidigare
publikationer. Ansökningarna kommer att bedömas av en ansvarig utredningssekreterare vid
Delmis kansli i samråd med en ansvarig ledamot i Delmi. Formellt beslut fattas av Delmis
ledamöter.
Ett första utkast av studien ska vara klart under december 2021 och vara helt klar under mars
2022. Under processen följer sedvanlig vetenskaplig granskning. För mer information, se
Delmis program- och strategidokument. Alla som erhåller projektmedel förväntas delta i
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Delmis utåtriktade aktiviteter så som: rundabordssamtal, seminarium eller poddavsnitt för att
presentera sina resultat.

Om Delmi
Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och
förmedlar forskningsresultat. Mer information om Delmi finns på vår hemsida
(www.delmi.se).

Frågor?
Vid frågor, kontakta:
Suzanne Planchard, suzanne.planchard@regeringskansliet.se
Mattias Wahlstedt, mattias.wahlstedt@regeringskansliet.se
eller ju.delmi@regeringskansliet.se
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