
 
 

Verksamhetsberättelse  
Barn, migration, integration (BMI) 2017 

 
 

Inledning 
 
Efter ansökan från vicerektor Karin Helander beslutade rektor vid Stockholms universitet 
(SU) i februari 2016 att bevilja 15 miljoner för den tvärvetenskapliga och 
fakultetsöverskridande satsningen Barn, migration, integration (BMI) och att den skulle 
förvaltas och administreras av Barnrättscentrum (BRC) vid Juridiska fakulteten. Initiativet 
motiverades utifrån det höga antalet asylsökande år 2015, varav många var ensamkommande 
barn och unga. Satsningen bestod framför allt i att anställa sex postdoktorer. Den 1 februari 
2017 tillträdde således sex postdoktorer sina anställningar; Lisa Berg, Centre for Health 
Equity Studies (CHESS), Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
(BUV), Daniel Hedlund, BUV, Kavot Zillén, Juridiska institutionen, Katrin Lainpelto, 
Juridiska institutionen och Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik (ISD). 

Ledning 
 
BMI samordnas av en särskilt tillsatt styrgrupp med representanter från de tre fakulteterna 
inom det humanvetenskapliga området på SU. Styrgruppen har under 2017 bestått av följande 
ledamöter: Karin Helander, vicerektor SU som ordförande samt följande ledamöter, som 
också är ledamöter i Barnrättscentrums styrelse: Pernilla Leviner, docent Juridiska 
institutionen SU, Ann-Christin Cederborg, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen SU, Tommy Lundström, professor Institutionen för socialt arbete SU, Wiweka 
Warnling, professor Juridiska institutionen SU, Boel Westin, professor Institutionen för kultur 
och estetik SU.  
 
Uppföljningsmöten där postdoktorerna presenterat status i sina projekt för styrgruppen har 
under året hållits tre gånger; 10 februari, 10 maj och 30 oktober. 
 
Det operativa arbetet med BMI har under 2017 letts av Karin Helander och Pernilla Leviner. 
Projektets koordinator har varit Daniel Hedlund. Denna arbetsgrupp har haft flera möten men 
har också haft regelbunden kontakt via e-post och telefon. 
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Postdoktorerna 
 
Postdoktorerna tillträdde sina anställningar den 1 februari med följande projekt:  
 

 Berg, Lisa, medicine doktor i epidemiologi, Traumatisk stress hos flyktingföräldrar - 
hur påverkas barnen?, Centre for Health Equity Studies. 

 Hedlund, Daniel filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap, Godmanskap för 
ensamkommande barn, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Daniel Hedlund 
fungerar också som projektets koordinator. 

 Lainpelto, Katrin, docent i processrätt, Rättsväsendets bemötande av unga 
lagöverträdare med utländsk bakgrund, Juridiska institutionen. 

 Lundkvist, Erik, filosofie doktor i psykologi, Idrott och fysisk aktivitet som del i en 
positiv ungdomsutveckling av ensamkommande flyktingungdomar, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen. 

 Vuorenpää, Sari, filosofie doktor i svenska, Litteracitet – en dörröppnare till livet, 
Institutionen för språkdidaktik. 

 Zillén, Kavot juris doktor i medicinsk rätt, Underåriga EU-migranters rätt till hälsa 
och sjukvård i Sverige, Juridiska institutionen. 

 
Forskningen som bedrivs av postdoktorerna beskrivs närmare på hemsidan: 
www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/bmi där det också finns länkar till respektive forskare med 
publikationslistor osv.  
 
Huvudregeln är att postdoktorernas anställningar som löper till och med den 31 januari 2019, 
med möjlighet till förlängning till och med 30 mars 2019, innefattar 80 procent forskning och 
20 procent undervisning.  
 
Postdoktorerna har under året organiserat interna workshops där aktuella teman diskuterats 
utifrån ett urval av vetenskapliga artiklar eller andra texter. Dessa workshops, som kommer 
att fortsätta ordnas också under 2018, har haft både en vetenskaplig och en social funktion och 
har roterat mellan de olika deltagande heminstitutionerna i form av ”värdskap”. 
 

 Daniel Hedlund, 4 april. Temat var ”Begrepp för barn och migration”. 
 Sari Vuorenpää, 7 september. Temat var ”Tvärvetenskaplighet”. 
 Lisa Berg, 26 oktober. Temat var: ”Antologiskrivande”. 
 Katrin Lainpelto, 7 december. Temat var ”Antologi och ansökningar”. 
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Seminarieserie 
 
Inom ramen för satsningen har en så kallad ”vandrande” seminarieserie anordnats. Olika 
institutioner har tagit på sig värdskap och bjudit in till seminarium på olika teman där 
forskning som relaterar till nyckelorden barn, migration och integration har presenterats. 
Under året har följande sju seminarier anordnats: 
 
21 februari – Juridiska institutionen 
Migrationsrättens grunder 
Doktorand Louise Dane. 
 
30 mars – Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) 
Barn, migration och integration 
Professor Ann-Christin Cederborg, professor Nihad Bunar och postdoktor Daniel Hedlund. 
 
4 maj – Centre for Health Equity Studies (CHESS) 
Trauma, exile and mental health in young refugees 
Dr. Edith Montgomery, Danish Institute against torture (DIGNITY) i Köpenhamn och Danish 
Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU) vid Københavns Universitet. 
 
1 juni – Institutionen för språkdidaktik 
Literacitet i flerspråkiga kontexter 
Docent Susanne Duek, Karlstad universitet, postdoktor Sari Vuorenpää (ISD) och Elisabeth 
Zetterholm (ISD). 
 
11 oktober – Socialantropologiska institutionen 
Barn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering. 
Dr. Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 
 
30 november – Institutionen för svenska och flerspråkighet 
Aspekter på flerspråkighet i tolkning och utbildning 
Professor Judith Crystal, professor Cecilia Wadensjö, fil dr Maria Lim Falk, fil dr Helena 
Bani Shoraka och fil dr Elisabet Tiselius. 
 
14 december – Institutionen för socialt arbete 
Ensamkommande flyktingbarn i den sociala barnavården 
Tommy Lundström, Åsa Backlund och Katarina Thorén. 
 
Seminarieserien har generellt varit välbesökt med deltagare från flera olika institutioner vid 
Stockholms universitet. Seminarierna har fyllt en viktig funktion för att samla forskare med 
intresse för temat. De flesta institutioner som har velat presentera sin forskning i ”vandrande” 
seminarieform har gjort det. Vid det senaste uppföljningsmötet med styrgruppen den 30 
oktober beslutades därför att styrgrupp och postdoktorer gemensamt kommer att ta initiativ 
till seminarier i fortsättningen. Se vidare nedan under planerade seminarier och 
gästforskarbesök. 
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Forskarbesök 
 
Gästföreläsning med professor Jacqueline Bhabha, Harvard Kennedy 22 september  
Jacqueline Bhabha besökte Stockholms universitet och höll en gästföreläsning på temat Non-
Discrimination in Practice: The Child Migrant Challenge to Migration and Child Rights 
Experts. Föreläsningen ägde rum i Aula Magnas vänstra hörsal och cirka 100 personer deltog.  
 
Föreläsningen spelades in av SU:s mediaproduktionsteam och har gjorts tillgänglig på BMI:s 
hemsida: 
www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/bmi/nyheter/did-you-miss-the-lecture-with-jacqueline-
bhabha-watch-the-film-1.349869 
 
Workshop med Hilde Lidén, Institutt for Samfunnsforskning, 12 oktober 
Postdoktorerna fick möjlighet att presentera sina projekt och få kommentarer från Hilde Lidén 
i workshopformat. Från Socialantropologiska institutionen deltog också professorerna Annika 
Rabo och Karin Norman. 
 
Samverkan, uppdrag och medverkan i media 
 
Hemsida m.m. 
Susanna Lindberg på Områdeskansliet för humanvetenskap konstruerade en ram för en BMI-
sida som fyllts med innehåll med hjälp av Daniel Hedlund. Hemsidan finns under BRC:s 
hemsida vid Juridiska fakulteten på länken www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/bmi. Där finns 
kalendarium, nyhetssida, presentationer av postdoktorernas projekt, kontaktuppgifter osv. 
Sidan uppdateras kontinuerligt. 
 
Vidare kontakt med Jacqueline Bhabha 
Vid sitt besök förde Jacqueline Bhabha en diskussion om framtida samarbete, exempelvis 
kring en större ansökan som skulle kunna involvera seniora forskare från olika institutioner 
vid Stockholms universitet. En workshop planeras under 2018. 
 
Barnrättsdagarna 
Postdoktorerna deltog i Barnrättsdagarna 25-26 april. Temat för 2017 var barnrättsperspektiv 
på migration, integration och inkludering. 
 
Antologi 
Planering för en antologi som avslutning på projektet har inletts under 2017. Tanken är att den 
ska ges ut i samband med den ”slutkonferens” på temat som planeras till mars 2019. 
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Postdoktorernas samverkan 
 
Lisa Berg har presenterat sin forskning på en workshop som anordnats gemensamt av CHESS 
och Stockholm University Demography Unit (SUDA) vid Sociologiska institutionen. 
 
Daniel Hedlund har presenterat sin forskning för Sociologiska institutionen vid Åbo 
universitet och TRUST-projektet (projekt om asylmottagande av ensamkommande barn) vid 
Tammerfors universitet. Daniel har också föreläst om sin forskning för Norrköping kommun 
och Kommunförbundet Skåne. Han har också anlitats som rapport-kommentator på DELMI 
och som migrationsexpert/diskutant på ett seminarium i IDEA:s regi. Daniel har också 
samarbete med forskare vid Lunds universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola 
genom samförfattande av vetenskapliga artiklar. 
 
Katrin Lainpelto har presenterat sin forskning på Polishögskolans vidareutbildning för barn- 
och ungdomsutredare. Hon har också kontakt med en forskargrupp vid Malmö högskola som 
har avslutat ett projekt på området "Diskrimineras invandrare i rättsväsendet?" (projektledare 
Philip Lalander). Katrin har utbytt litteratur med och ska senare skicka sin forskning till 
Torun Elsrud vid Linnéuniversitetet som också ingår i forskargruppen. Katrin samarbetar 
också med Tove Pettersson från Kriminologiska institutionen vid SU för att diskutera ett 
eventuellt samarbete kring Katrins empiriska material 
 
Erik Lundkvist samverkar med Stiftelsen Sverige United som arbetar med fotboll och 
integration. De hjälper till med att hitta informanter i utbyte mot att Erik kommer och 
presenterar sin forskning när han är färdig. 
 
Sari Vuorenpää samarbetar med tre skolor, tre skolledare och 15 lärare samt presenterar 
regelbundet sitt projekt för föräldrar och skolor. Hon har också anordnat två studiedagar på 
skolorna hon arbetar med. Sari besökte Malmö stadsbibliotek för samtal om samverkan 1 
mars. Hon föreläste på ”Flerspråkighet i fokus – Identitet, språk och lärande”, en konferens 
anordnad av Gothia Fortbildning den 20 mars. Sari anordnade tillsammans med docent Pirjo 
Harjanne en temadag vid Helsingfors universitet (HU) 23 september: ”Interkulturell 
kommunikation i språkklassrummet”. Lärarstudenter från SU och HU deltog. 
 
Kavot Zillén presenterade sin forskning vid MR-dagarna i Jönköping som ägde rum 9-11 
november. Kavot Zillén har därtill fått en artikel accepterad inom ramen för projektet i 
Nordisk Socialrättslig Tidskrift. 

Planerade seminarier och gästforskarbesök 2018 
 
Föreläsning av Livia Johanesson 5 februari 2018 
Vid uppföljningsmötet den 30 oktober beslutades att bjuda in filosofie doktor Livia 
Johannesson att presentera sin avhandling som handlar om hur rättsäkerheten fungerar i 
praktiken i migrationsdomstolarna. Livia accepterade och ska hålla en föreläsning den 5 
februari klockan 15-17 i Bergsmannen. 
 
Gästföreläsning av Jason Pobjoy 1 juni 2018 
Advokat (Barrister) och filosofie doktor Jason Pobjoy som skrivit boken The Child in 
International Refugee Law (Cambridge University Press 2017) har accepterat en inbjudan 
från BMI och ska hålla en gästföreläsning den 1 juni i Bergsmannen.  


