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Finansiering: Denna forskningsstudie är finansierad av Europeiska Kommissionen;  
utlysning H2020-SC6-MIGRATION-2019 

Huvudman: Malmö Universitet 

 

Forskningsprojekt 
MIMY - Egenmakt (empowerment) genom flytande integration för unga 

migranter i utsatta situationer 

 

Du har blivit inbjuden att delta i en fokusgrupp som en del i ett forskningsprojekt. Innan du bestämmer dig för 
att delta eller inte är det viktigt att du förstår syftet med din medverkan. Därför ber vi dig att läsa igenom 

följande information noggrant och ta upp eventuella frågor med forskaren. Ta dig tid och överväg om du vill 
delta. Tack för att du läser detta. 

 

Sammanfattning av och syfte med projektet 

MIMY är ett treårigt (2020-2023) forskningsprojekt som finansieras av Europeiska Kommissionen och där 9 
olika länder och 10 forskningsinstitut i Europa deltar.  

MIMY projektet undersöker och stödjer integrationsprocessen för unga migranter från icke-EU länder som lever 
under utsatta förhållanden i Europa, och syftar till att förbättra deras sociala och ekonomiska situation. 

Forskare från Malmö Universitet arbetar tillsammans med kollegor från andra europeiska länder för att studera 
integrationspolitik på EU, nationell och lokal nivå. Vi vill också förstå unga migranters perspektiv på integration, 
deras egna strategier, samt identifiera faktorer som främjar eller försvårar integrationsprocessen. Därutöver vill 
vi förstå hur samhällets aktörer och institutioner kan stödja unga migranter genom att främja deras motståndskraft 
och ge resurser för att bli en aktiv medlem i samhället. När projektet är avslutat är förhoppningen att vi har samlat 
innovativa idéer om unga migranters integration, och utarbetat forskningsbaserade rekommendationer till 
intressenter och politiker för att främja integrationen.    

Våra forskare vid Malmö Universitet är ansvariga för att bedriva den forskning som sker i Sverige.  

 

Frivilligt deltagande 

Det är helt frivilligt att delta i forskningsprojektet. Om du väljer att delta får du detta informationsblad och ombeds 
att skriva på ett samtycke. Oavsett om du skriver på och deltar kan du när som helst ta tillbaka ditt medgivande 
utan några konsekvenser. Om du väljer att ta tillbaka medgivandet kommer alla dina kontaktuppgifter att tas bort 
och makuleras. All data vi samlar in genom ditt medgivande kommer bara att tas bort om du tar tillbaka ditt 
medgivande före vi påbörjar analysen av data (datum ej bestämt). Efter det datumet kommer vi att använda den 
data du gett oss under pseudonym (se medgivande). 

 

Vad innebär det om jag deltar? Vad ska jag göra? 

Om du väljer att delta i studien kommer vi inom kort att kontakta dig för att komma överens om en tid och plats. 
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Du kommer att delta i en fokusgrupp med mellan 5-10 deltagare där ni gemensamt kommer att diskutera ett antal 
frågor. Detta innebär att vi som forskare inte kan garantera sekretess i relation till de andra deltagarna då ni 
kommer att interagera med varandra i en öppen dialog. Det finns alltid en risk att känsliga diskussioner uppstår i 
en fokusgrupp som kan upplevas som obehagliga. Du kan därför avbryta din medverkan när du vill. Med ditt 
medgivande kommer fokusgruppen att spelas in. Under fokusgruppen finns det inga rätta eller felaktiga svar, och 
du väljer själv om du vill besvara frågorna och dela med dig av dina erfarenheter till oss och de andra i gruppen. 
Fokusgruppen kommer att pågå i cirka 90-120 minuter. 

 

Personuppgifter. Vad samlar ni in och varför?  

Vid deltagande i forskningsprojektet kommer vi att samla in viss information om dig, vilken är personlig.  

Det gäller dina kontaktuppgifter (namn, e-post). Det gäller också de uppgifter du delar med dig av under  
fokusgruppen, vilken kommer att spelas in och skrivas ner. Beroende på vad du är bekväm med att dela med dig, 
vi kan komma att samla in data som enligt lagstiftningen anses som mer känslig (information om etnicitet, 
politiska åsikter, religiös tro, hälsa, sexuell läggning).  

Det är nödvändigt att använda dina personuppgifter för att nå upp till målen i detta forskningsprojekt, vilket vi 
genomför för det offentligas bästa och för att främja akademisk forskning (art. 6.1e och art. 9.2j av 
dataskyddsförordningen). 

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö Universitet. Dina personuppgifter behandlas endast om samtycke 
ges, och i syfte att besvara de forskningsfrågor som projektet ställer. Personuppgifterna behandlas i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679), 
samt kompletterande svensk lagstiftning. 

 

Är jag anonym när jag deltar i studien? 

Ditt deltagande i projektet är strikt konfidentionellt. Det betyder att bara forskarna i projektet på Malmö 
Universitet och de andra deltagarna i fokusgruppen vet om att du är med i studien. Alla filer som berör dig (som 
inspelningen av fokusgruppsintervjun, din kontaktinformation, och eventuella noteringar under fokusgruppen) 
kommer bara att användas i detta forskningsprojekt. Informationen sparas och analyseras genom en kod där du 
tilldelas ett påhittat namn (pseudonym). Det betyder att ditt riktiga namn aldrig kommer att nämnas i någon 
rapport eller publikation. All annan information som skulle kunna identifiera dig kommer också att tas bort eller 
ändras så att det inte kan kopplas till dig.  

Du kan alltid be oss att ta bort all information som berör dig, före, under eller efter fokusgruppsintervjun (fram 
till dess vi börjat att analysera materialet någon gång under hösten 2021).  

Vänligen notera att det är obligatoriskt att rapportera brottslig aktivitet eller intention i de fall liv står på spel för 
deltagare eller andra, eller vid grovt våld gentemot person. Om information om våldsam brottslighet framkommer 
under forskningens datainsamling, men bara i dessa fall, får forskaren bryta löftet om konfidentialitet och 
rapportera till lämplig myndighet.   

 

Vad händer med den insamlade informationen, och med forskningens resultat? 

Personuppgifterna kommer att förvaras på en intern lösenordsskyddad server vid Malmö Universitet, under 
pseudonym (med undantag för kontaktuppgifter), och endast tillgänglig för medarbetare i projektet vid Malmö 
Universitet. De sparade filerna med personuppgifter kommer att sparas på servern under en 10-årsperiod efter att 
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projektet avslutats i januari 2023, för att sedan makuleras.  

Inga obehöriga kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Bara sammanfattningar och mindre utdrag från 
transkriberingarna (under pseudonym) kommer att delas med de andra institutionerna som deltar i projektet. 

Dina personuppgifter kommer inte att spridas utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Vid förfrågningar om information relaterat till hantering av dina personuppgifter hos Malmö 
Universitet, kontakta dataskyddsombudet via epost: dataskyddsombud@mau.se Slutligen har du rätt att klaga 
över hur dina personuppgifter behandlas hos Dataskyddsinspektionen. Information om detta finns på deras 
hemsida: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 

Resultaten av studien kommer att användas i rapporter, akademiska artiklar och presentationer vid konferenser, 
workshops och andra evenemang. Vi delar också gärna med oss av resultaten till dig. 

 

Finns det möjliga risker och negativa konsekvenser av att delta? 

Vissa av frågorna kan komma att upplevas negativt och leda till att du blir arg, stressad eller upprörd. Om detta 
händer får du gärna kontakta någon av forskarna (se nedan) så att de kan hänvisa dig till någon som kan hjälpa 
dig. Kom också ihåg att du inte behöver svara på frågorna om du inte vill.  

Projektet har genomgått etisk prövning vid Etikprövningsmyndigheten, vilken har granskat och godkänt 
forskningen. 

 

Finns det fördelar med att delta? 

Det finns inga direkta fördelar för dig att delta i projektet, men vi hoppas att detta arbete främjar kunskapen om 
vad som främjar integration för unga migranter i Sverige och hjälper dem som arbetar med service för denna 
grupp. Genom ditt deltagande bidrar du också till projektets mål att ge forskningsbaserade rekommendationer till 
intressenter som arbetar med unga migranter. Deltagandet kommer inte att påverka din asylprocess om du 
befinner dig i en sådan, varken i positiv eller negativ riktning. 

 

Vi uppskattar verkligen om du vill delta och kommer att göra vårt bästa för att göra det till en positiv och intressant 
upplevelse för dig.  

Tack så mycket för att du överväger att medverka i detta projekt. 
Om du har några frågor, hör gärna av dig till oss. 

 

Kontaktinformation till projektmedarbetarna i MIMY vid Malmö Universitet 

 

Namn: Jacob Lind    Tel: 0707975945 

Position: Projektforskare  Email: jacob.lind@mau.se  


