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Utlysning av projektmedel för en
kunskapsöversikt om skuggsamhället
Härmed utlyser Delegationen för migrationsstudier (Delmi) projektmedel för en
studie om skuggsamhället.
Uttrycket skuggsamhälle har under de senare åren använts för att beskriva det samhälle som
vuxit fram och befolkas av människor som lever irreguljärt i landet, dvs saknar giltigt tillstånd
att vistas i Sverige. Delmi utlyser projektmedel för en kunskapsöversikt som kan kartlägga
skuggsamhällets omfattning och sammansättning och därtill bidra med en begreppsmässig
analys. Studien ska belysa den forskning som gjorts i olika ämnen om gruppens omfattning,
levnads- och arbetsvillkor, myndigheters möte med dessa människor och följderna av olika
slags politik och insatser för att stödja, upptäcka eller påverka de som lever i skuggsamhället.
I den politiska och allmänna debatten finns det två bilder av skuggsamhället som innehåller
två olika begreppsapparater och konnotationer. I den ena förknippas gruppen som lever i
skuggsamhället med utsatthet, otrygghet och därmed blir behovet ofta formulerat i termer
av sociala insatser och legalisering. Då kallas gruppen ofta för ”papperslös”. I den andra
förknippas skuggsamhällets innevånare med social oro och kriminalitet varvid behovet från
samhällets sida snarare blir bättre verktyg för upptäckt, att kunna beivra brott och verkställa
beslut om utvisning. Då benämns gruppen ofta som ”illegala invandrare”. Därför är en
begreppslig analys önskvärd i studien.
Delmi utlyser härmed projektmedel om maximalt 100 000 SEK (exklusive sociala avgifter) för
att skriva en studie om skuggsamhället. Studien bör inte vara längre än 22,500 ord och ska
vara färdig för publicering under våren 2022. Studien ska vara författad på svenska och
avsedd 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 Komm2021/00682/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. Bidragen kommer att
bedömas utifrån kvalitét 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.
Ett första utkast av studien bör vara klart under december 2021 och studien bör vara helt klar
under april 2022. För mer information, se Delmis program- och strategidokument. Alla som
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erhåller projektmedel förväntas delta i Delmis utåtriktade aktiviteter så som:
rundabordssamtal, seminarium eller poddavsnitt för att presentera studien.

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:
Henrik Malm Lindberg: henrik.malm.lindberg@regeringskansliet.se
Mattias Wahlstedt: mattias.wahlstedt@regeringskansliet.se
eller ju.delmi@regeringskansliet.se
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