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Antal asylsökande och beviljade uppehållstillstånd
Som flyktingar eller motsvarande 1992–2006 (exkl. anhöriga). Beslut av UN, migrationsdomstol och 

Migrationsverket. 
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Beviljade uppehållstillstånd 2006

Familjeanknytning 26 668 
EU/EES-avtalet 20 198

Arbetsmarknad 6 094

Flyktingar m.fl. 19 037

Gäststuderande 7 331

Kvotuttagna 1 626

Adoptivbarn 623

Tidsbegränsade 4 433

Övriga 426

Totalt 86 436

Varav 10 689 enligt
tillfällig lag

*

* Varav 4 134 enligt
tillfällig lag



Hur går ett asylärende till?



Migrationsverket tar emot asylsökande

Asylsökande kan välja att

• bo i de lägenheter som vi hyr

• ordna sitt eget boende, 
t.ex. flytta in hos släkt eller vänner



Boende och stöd

Asylsökande

• bor kostnadsfritt i lägenheterna 
som Migrationsverket hyr

• kan ordna sitt boende själva

• erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning

• utan pengar kan söka dagersättning 

• som fått avslag på ansökan 
kan få hjälp med återresan



• I väntan på beslut i asylärenden erbjuder vi aktiviteter 
som är till nytta för den sökande oavsett om svaret blir 
ja eller nej 

• Vi behandlar vuxna asylsökande som ansvarstagande 
personer – det innebär bl.a. att vi inte har personal 
dygnet runt för att ”se till” asylsökande

• Personer som väntar på beslut använder den service 
som samhället erbjuder alla som bor eller vistas här

Värderingar i mottagandet av asylsökande



I väntan på beslut

Väntetiden ska utnyttjas på bästa sätt

• barn har rätt att gå i skolan 

• vuxna måste delta i någon form av organiserad 
sysselsättning, t.ex. svenskundervisning eller praktik

• om behandlingen av ansökan beräknas ta 
mer än fyra månader har den asylsökande 
rätt att arbeta

• om arbetet finns på en ort där Migrationsverket inte 
har några bostäder kan de asylsökande få
bostadsersättning



Vilka asylsökande får uppehållstillstånd?

• Flyktingar

• Skyddsbehövande 

• De som har synnerligen ömmande 
omständigheter



Vem är flykting?

Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, 
är den som har välgrundade skäl 
att vara rädd för förföljelse p.g.a:

• ras

• nationalitet

• religiös eller politisk uppfattning

• kön 

• sexuell läggning eller

• tillhörighet till viss samhällsgrupp



Vem är skyddsbehövande 
och vad är synnerligen ömmande omständigheter?

Skyddsbehövande är den som

• har anledning att vara rädd 
för t.ex. dödsstraff och tortyr

• behöver skydd p.g.a. krig 
eller andra svåra motsättningar 
i sitt hemland

• inte kan återvända till sitt 
hemland p.g.a. miljökatastrof

Andra skäl än asyl (skydd)
– synnerligen ömmande 
omständigheter 

Omständigheter direkt knutna till 
individens hälsa, anpassning till 
Sverige och situationen i hemlandet. 

En samlad bedömning av sådana 
omständigheter kan ge 
uppehållstillstånd. 



Andelen uppehållstillstånd 2007
(flyktingar, skyddsbehov, synnerligen ömmande skäl)

Synnerligen 
ömmande skäl

21 %

Flyktingar
6 %

Skydds-
behövande

56 %

Kvotflyktingar
10 %

Totalt: 18 414

Övrigt t.ex. 
verkställighets-

hinder
7 %



Vad händer vid ja på en asylansökan?

• Kommunerna ansvarar för det fortsatta
mottagandet när uppehållstillstånd har 
beviljats

• Personen har samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra invånare



Vad händer vid nej på en asylansökan?

• Vi försöker få personen att acceptera beslutet 
och frivilligt lämna landet

• Vi hjälper till med hemresan, men om personen
vägrar lämna landet blir det polisens ansvar 
att se till att han reser hem

• Personen kan tas i förvar



Asylsökande 2007

Irak ………………………………... 18 559 
Somalia ……………. ....................... 3 349
Serbien ……………………………… 2 500 
Statslös………………………………… 1312 
Eritrea ………………………………. 878 
Ryssland ………………………….. 788 
Afghanistan …………………………… 609 
Bolivia ………………………………… 567 
Libanon ……………………………... 523 
Mongoliet ………………………….…. 519 
Övriga länder…………………………. 6 603

Total ……………………………..……36 207



• Ingegerd.thorell@migrationsverket.se


