
Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar  

  
INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSONER (SAMHÄLLSAKTÖRER)  
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information 

om projektet och om vad det innebär att delta.  

 

Vad forskningsprojektet handlar om och varför vi vill att du medverkar  

För att kunna genomföra avvisningar och utvisningar av asylsökande barn krävs i stor 

utsträckning olika slags tvångsmedel, t.ex. förvar, kroppsbesiktning och tagande av fingeravtryck. 

Eftersom tvångsmedel ofta innebär intrång i grundläggande mänskliga rättigheter och friheter 

krävs det lagstöd för att sådana åtgärder skall vara tillåtna. Frågan är dock om den lagstiftning 

som reglerar tvångsmedel vid av- och utvisningar är utformad på bästa sätt. Detta 

forskningsprojekt syftar till att analysera den rättsliga regleringen av tvångsmedelsanvändning vid 

av- och utvisningar av asylsökande barn och tillämpningen av denna reglering samt hur reglering 

och tillämpning påverkar barnen. En av projektets frågeställningar är vilka svagheter, styrkor och 

möjligheter med den aktuella lagstiftningen (t.ex. utlänningslagen) och dess tillämpning som de 

centrala aktörerna på asylområdet upplever. Vi kommer därför att intervjua personer som på olika 

sätt i sin professionella roll kommer i kontakt med tvångsmedelsanvändning mot asylsökande 

barn. Vi har fått kännedom om att du tillhör denna kategori personer genom kontakter med din 

arbetsgivare eller någon annan person som i sin professionella roll kommer i kontakt med 

tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. Forskningshuvudman för projektet är Juridiska 

institutionen vid Umeå universitet och projektet bedrivs i samarbete med polisutbildningen vid 

Umeå universitet.  

 

Hur intervjun går till  

Intervjun sker individuellt och beräknas ta ungefär en timme. Vi kommer inledningsvis att ställa 

ett antal mer allmänna frågor om vilken erfarenhet du har av asylsökande barn och 

tvångsmedelsanvändning mot dessa barn. Därefter kommer vi framför allt att ställa frågor om hur 

du upplever den aktuella lagstiftningen på området, exempelvis vilken kunskap du har om denna 

lagstiftning, hur du upplever att den tillämpas och vilka eventuella problem som du ser. Vilka 

konkreta frågor som blir aktuella avgörs av din specifika yrkesroll.  

 

Hantering av de uppgifter som du har lämnat och uppgifter om din person  
Både de uppgifter som du lämnar och uppgifter om din person kommer att hanteras datoriserat. 

Eftersom vi kommer att hantera personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR) tillämplig. 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är forskning och behandlingen görs med 

stöd av art. 6.1.e i EU:s dataskyddsförordning, d.v.s. på den rättsliga grunden att det är en uppgift 

av allmänt intresse.  

Dina personuppgifter kommer att hämtas genom kontakter med dig, din arbetsgivare eller andra 

personer med professionell anknytning till tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. De 

personuppgifter som blir aktuella är din arbetstitel samt din roll i förhållande till de asylsökande 

ungdomarna (t.ex. advokat, offentligt ombud). I övrigt kommer personuppgifter som rör dig att 

handla om din yrkesgärning, se typ av frågor ovan, och hämtas från intervjun med dig. 

Intervjuerna kommer att spelas in; inspelningarna och transkribering av dessa kommer att förvaras 

inlåsta i ett arkivskåp på Enheten för polisutbildning, Umeå universitet, och förstöras efter tio år. 

Inga andra än de forskare som nämns längst ner på denna sida kommer att ha tillgång till din 

intervju. Om du vill kan vi dock ge dig en utskrift av intervjun. Ditt namn och all information som 

kan identifiera dig kommer att uteslutas från utskriften och från de publikationer där vi redovisar 

resultat från studien.  

Både de uppgifter som du lämnar och uppgifter om din person kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 



studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas 

samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 

kontakta Mattias Hjertstedt, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå, 

mattias.hjertstedt@umu.se. Dataskyddsombud nås på pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur 

dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet.  

 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun; om du väljer att 

avbryta din medverkan under intervjun raderar vi även den del av intervjun som har hunnit 

genomföras. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta intervjun behöver du inte uppge varför.  

 

Ansvariga för studien  
Ansvarig för studien (projektledare) är universitetslektor Mattias Hjertstedt, Juridiska 

institutionen, Umeå universitet. De forskare som genomför intervjuerna är – förutom Mattias 

Hjertstedt – Mehdi Ghazinour, Malin Eriksson, Jonas Hansson och Martina Reinius som samtliga 

är verksamma vid Umeå universitet. 

 

Hur får jag information om resultatet av studien?  
Studien kommer att pågå fram till hösten 2023. Du är välkommen att kontakta Mattias Hjertstedt 

om du har frågor om studien eller om resultaten av denna.  

 

Samtycke till att delta i studien  
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 

Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Att använda tvång mot asylsökande barn: 

Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar”  

 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 
Plats och datum Underskrift 

  

 


