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1. Inledning 

”Att människor tvingas på flykt är ett globalt problem som tillhör de mest 

kontroversiella politiska områdena. Flyktingarna själva har inte så många 

möjligheter att påverka denna politik.” (s.15, Norström, 2004).  

  

Sverige har under de senaste tre decennierna globaliserats mer och mer, på grund av ett antal 

faktorer, varav en är invandring. Under slutet av 1940-talet utvecklades ett internationellt 

arbete för att hantera den desperata flyktingsituation som uppkommit till följd av kriget 

(Holborn, 1975, refererad ur Montesino 1975). Svanberg och Tydén skriver i Tusen år av 

invandring (2005) att det var under den tidsperioden som Sverige blev ett invandrarland. 

Mottagningen av flyktingar skedde då främst genom frivilligorganisationer och stora 

insamlingar gjordes för att kunna hjälpa de tiotusentals flyktingar som kom från 

grannländerna. Montesino (1975) tar upp att de som antogs var flyktingar med arbetsförmåga 

och att grupper som inte var arbetsföra placerades i läger och bedömdes som handikappade. 

Detta blev ett problem då inget land var intresserat av att ta emot den gruppen. En ansats till 

att lösa problemet var att ett antal länder tog emot ett begränsat antal av dessa flyktingar. Ett 

av dessa länder var Sverige, där antagningen ledde till åtgärder inom socialt arbete. 

 

Norström (2004) skriver att under 1950-talet och fram till 1960-talet hade människor 

möjlighet att flytta och arbeta i Sverige utan något krav på uppehållstillstånd, men i samband 

med att invandringen korrigerades år 1967 ändrades lagstiftningen till att innebära att alla 

som inte är medborgare i Norden måste ha ett uppehållstillstånd innan de flyttar till Sverige. 

Detta ledde till att människor som var på flykt inte längre kunde komma till Sverige och 

arbeta och nya krav ställdes på asylprövningen. På grund av detta grundades år 1969 ”Statens 

invandrarverk” som var en statlig organisation för Sveriges flykting- och migrationspolitik 

(Prop. 1968:142;1968:158;1969:53, refererad ur Norström, 2004) som hade i uppgift att 

pröva asyl, tillstånds- och medborgarskapsärenden (Norström, 2004). Statens invandrarverk 

bytte år 2000 namn till Migrationsverket (Migrationsverket, 2010).  

 

Under de senaste 50 åren har visserligen mycket ändrats, men Sverige är fortfarande ett 

invandrarland som enligt Svanberg och Tydén (2005) är på väg att formas till ett 

mångkulturellt samhälle. Sverige har fortsatt att vara ett mottagarland för flyktingar, även om 
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flyktingarna idag flyr på grund av många olika anledningar och kommer från andra delar av 

världen än tidigare. 

 

1.1 Sverige 

Sverige tog redan under andra världskriget emot stora mängder kvotflyktingar (Ekberg, 

2007). Kvotflykting är en flyktingstatus som ges till människor som befinner sig under svåra 

omständigheter (Migrationsverket, 2010). Sveriges regering väljer årligen ut hur stor 

flyktingkvot Sverige kommer att ta emot under året och avgör hur stora medel 

Migrationsverket ska tilldelas. Regeringen har även möjlighet att använda de tilldelade 

medlen för att till exempel underlätta för personer i flyktingläger att bosätta sig i närområdet 

samt för medicinska insatser. Flyktingkvoten har under de senaste åren omfattat cirka 1700-

1900 kvotflyktingar per år. Vilka länder och nationaliteter som berörs under det aktuella året 

beslutas i samråd med United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

(Migrationsverket, 2010). 

 

I Sverige är det Migrationsverket som hanterar uttagningarna av kvotflyktingar. Processen 

vid uttagningen av kvotflyktingar ska kunna likställas med asylprövningar inom Sverige. 

Juridiskt regleras uttagningen av kvotflyktingar främst genom Utlänningslagen. Sveriges 

asylregler påverkas även av EU-direktiv, samt av FN:s flyktingkonvention - som är inarbetad 

i Utlänningslagen (Migrationsverket, 2010). 

 

Intresset för detta område grundar sig delvis på vår egen erfarenhet av arbete med 

kvotflyktingar i Sverige. I den dagliga kontakten med dessa människor samt i arbetet med 

dossieruttagningar har det ofta väckts fungeringar hos oss i ett större perspektiv. Att handha 

ärenden där personalen gör en aktiv bedömning av vilka människor som ska få svenskt 

uppehållstillstånd är en ytterst stark maktsituation. Det är viktigt att ställa sig frågan vad detta 

innebär, vilka risker och hinder som kan försvåra handläggarnas arbete. 

 

Sverige och Europa överlag har utvecklat en alltmer restriktiv flyktingpolitik, men landet har 

ändå en lagstiftning som ger flyktingar ett relativt starkt skydd (Rosengren, 2009).  Idag är 

det regeringen och riksdagen som fastslår den inriktning migrationspolitiken som Sverige ska 

utgå ifrån. Den svenska migrationspolitiken omfattar Sveriges flykting- och invandrarpolitik, 
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återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling på 

nationell nivå samt det internationella samarbetet kring migrationsfrågor (Regeringen, 2011). 

 

En framgångsrik migrationspolitik innebär en hållbar och human flyktingpolitik, med hänsyn 

till internationellt och europeiskt samarbete. Ett av den svenska regeringens huvudmål för 

den svenska migrationspolitiken är att nå gemensamma regler för asyl inom den europeiska 

unionen, där ansvaret delas av alla medlemsländer (Regeringen, 2011). 

  

Migrationsminister Billström skriver att det tidigare i princip enbart varit möjligt att komma 

till Sverige som asylsökande, vilket har lett till en bild av anländande människor som en svag 

grupp. För att motverka detta har regeringen kompletterat migrationspolitiken med 

arbetskraftsinvandring (Billström, 2010). Målet med arbetskraftinvandringen är att underlätta 

rekrytering av arbetskraft från andra länder (Regeringen, 2011). 

  

På Regeringens hemsida behandlas migrations- och asylpolitiken, som menas vara 

gränsöverskridande, då människor ständigt är i rörelse, vare sig det är av ekonomiska-  

sociala- eller förföljelseskäl. Varje år söker cirka 30 000 människor asyl i Sverige och av 

dessa beviljas cirka 30 % asyl (Regeringen, 2011). 

 

1.2 EU 

Migrationsfrågan har under senare år fått en mer framträdande roll i EU:s externa relationer. 

EU hjälper bland annat till, i partnerskap med tredje länder, att bygga upp institutioner, 

lagstiftning och annan kapacitet för att hantera migrationen i ursprungs- och transitländerna 

(Regeringen, 2010). 

 

Sedan år 1999 är asylfrågor en del av gemenskapsrätten. År 2004 togs beslut om att 

medlemsstaterna skulle utveckla ett gemensamt asylsystem. Fem år senare beslutades det att 

ett gemensamt asylförfarande ska upprättas senast 2012. Målet är att skapa ett mer likvärdigt 

skydd inom EU, och att en högre solidaritet mellan medlemsstaterna ska säkerställas. Inom 

EU finns det så kallade RIF-rådet, där ministrar från medlemsländerna träffas för att behandla 

rättsliga- och inrikesfrågor (Regeringen, 2010). 
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EU Global Approach to Migration är EU:s strategi för arbete med tredje-länder gällande 

migration. Målet med strategin är att skapa en heltäckande och integrerad insats inom alla 

områden som är relevanta för migration och att hantera migration på ett effektivt, rättssäkert 

och humant sätt. Strategin antogs 2005, då med fokus på Afrika och Medelhavsområdet, men 

numera tillämpas den globala ansatsen även i samarbete med EU:s grannländer i öst och 

sydöst (Regeringen, 2010). 

 

1.3 FN/UNHCR 

Flyktingkommissariatet, eller UNHCR bildades ur det tidigare FN-organet IRO (the 

International Refugee Organization). IRO hade som huvuduppgift att hjälpa de människor 

som var på flykt efter andra världskriget. Idag strävar UNHCR efter att skydda flyktingar och 

att hjälpa dem att återuppbygga sina liv i en trygg och säker miljö. Ett av sätten detta görs på 

är genom att ge flyktingar kvotflyktingstatus (UNHCR, 2010). Det finns för närvarande elva 

länder som årligen tar emot kvotflyktingar för vidarebosättning; Australien, Kanada, 

Danmark, Finland, Irland, Holland, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Storbritannien samt USA. 

Därutöver finns det flera länder som är i ett uppstartningsskede när det gäller 

vidarebosättning av kvotflyktingar. Kriterier som används vid urvalet av kvotflyktingar och 

antalet flyktingar som antas varierar från stat till stat, men alla länder tar försvårande 

omständigheter i beaktande, vilket exempelvis kan handla om familjeåterförening, flyktingar 

i speciella riskgrupper och flyktingar med funktionshinder och allvarliga medicinska problem 

(UNHCR, 2001). 

 

UNHCR har även egna kriterier vid urvalet av potentiella kvotflyktingar: 

 Legal and Physical Protection Needs 

 Survivors of Violence and Torture 

 Medical Needs 

 Women-at-Risk 

 Family Reunification 

 Children and Adolescents 

 Older Refugees 

 Refugees without Local Integration Prospects 

(kap.4, UNHCR:s Resettlement handbook, 2009). 
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1.4 Begrepp   

För att ge en ökad förståelse för uppsatsens innehåll nämns nedan för arbetet relevanta 

definitioner.  

 

Migrationsverket definierar flykting enligt följande: 

”Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som 

han/hon är medborgare i därför att han/hon känner välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön 

eller sin sexuella läggning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte 

vill begagna sig av detta lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut 

på kvoten.” (Migrationsverket, 2010).  

 

Den definition av begreppet kvotflykting som används i uppsatsen är tagen från 

Länsstyrelsen och lyder:  

”Utlänning som före inresan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den av 

regering och riksdag årligen fastställda flyktingkvoten. Resan hit organiseras 

och betalas av Migrationsverket.” (Jung, 2010). 

 

Begreppet vidarebosättning används för att beskriva den process som behandlar 

uttagningarna och överföringen av flyktingarna till det nya landet (eng. resettlement) 

(Migrationsverket, 2009). 

 

Enligt Migrationsverket beviljas inte alltid en kvotflykting flyktingstatus, utan kan även 

definieras som skyddsbehövande. Alla kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd, men 

en flyktingstatus innebär en starkare rättslig ställning. Migrationsverket nämner bland annat 

att personer med flyktingstatus och skyddsbehövande har olika stöd till familjeåterförening 

och att personer med flyktingstatus snabbare kan ansöka om svenskt medborgarskap; efter 

fyra år i jämförelse med fem år för skyddsbehövande (Migrationsverket, 2010). 

 

UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) är ett FN-organ som 

grundades år 1950 och vars roll idag är att skydda och hjälpa flyktingar. UNHCR är verksam 

i 116 länder (UNHCR, 2010). 
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Dossieruttagningar innebär att material om de potentiella kvotflyktingarna skickas från 

UNHCR till mottagarlandet. Denna typ av uttagning står för cirka 60 % av Sveriges 

uttagningar av kvotflyktingar (Eliasson, 2009). 

 

Delegationsuttagningar, vilket är den uttagning vi kommer att fokusera på i uppsatsen, 

innebär att Migrationsverket skickar en grupp handläggare till de länder som de potentiella 

kvotflyktingarna befinner sig i, för att intervjua dessa. Bedömningarna utförs enligt samma 

kriterier som asylärenden, det vill säga svensk lagstiftning (Eliasson, 2009). 

 

1.5 Tidigare forskning 

Det saknas studier om handläggares upplevelser av sitt arbete under 

delegationsuttagningarna. Däremot finns studier om asylprocessen och om de handläggare 

som arbetar med asylprövningar i Sverige. Sådan forskning är relevant för uppsatsen, då 

uttagningarna av kvotflyktingar görs på samma grund och utifrån samma kriterier som 

asylprövningar i Sverige. Annan relevant forskning är studier kring hur enskilda ärenden 

handläggs. 

 

Eva Norström har skrivit en avhandling om den svenska asylprocessen, där hon har undersökt 

hur en asylutredning går till; hur handläggarna bedömer fallet och vem som tar beslut om att 

flyktingen ska få stanna eller inte (2007). 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) tar i sin avhandling upp biståndshandläggare och deras 

handlingsutrymme. Författarna skriver att ”Handlingsutrymmet regleras främst genom 

lagstiftningen.” (s.59). De menar dock att det finns fler variabler som påverkar 

handlingsutrymmet, exempelvis den beslutsmodell som organisationen är uppbyggd av.  En 

annan författare som tar upp handlingsutrymmet hos handläggare är Lisa Skogens (2007). 

Författaren skriver om socialarbetarens handlingsutrymme och menar att inom de 

organisatoriska områdena finns det stor plats för handlingsutrymme och utrymme där 

handläggare kan använda sin professionella kunskap. 
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1.6 Relevanta lagrum 

I Utlänningslagen finns ett antal paragrafer som är relevanta för uttagningen av 

kvotflyktingar. De nedanstående paragraferna är de mest övergripande och behandlar 

flyktingar och skyddsbehövande. 

 

Utlänningslag (2005:716) 4 kap.  

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller 

hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av religiös eller politisk 

uppfattning, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot 

förföljelse från enskilda. Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och 

som 

-  av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller 

hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och 

- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit. 

 

Utlänningslag (2005:716) 4 kap.  

2 § Med skyddsbehövande i övrigt aves i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 

eller hon 

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, 

2. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga 

övergrepp, 

3. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof, eller  
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4. känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön eller sin 

homosexualitet. 

Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller 

hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

 

1.7 Problemformulering 

Det förekommer alltid hinder och utmaningar i arbetet med människor, om än till varierande 

grad, men medvetenhet om situationen möjliggör förändringar och förbättringar. Socialt 

arbete handlar ofta om att hjälpa människor i en utsatt situation. Men när det gäller 

asylprövningar och uttagningar av kvotflyktingar handlar det inte bara om att ge hjälp utan 

också att bedöma vilka som ska få hjälp. Hur gör man urvalet utifrån generella kriterier när 

det handlar om individuella bedömningar? Delegationsuttagningar av kvotflyktingar som sker 

på plats, i exempelvis flyktingläger påverkas dessutom av andra yttre omständigheter och 

logistiska problem än arbetet med asylprövningar som sker i Sverige. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur handläggare på Migrationsverket upplever de 

hinder och utmaningar de möter under delegationsuttagningen av kvotflyktingar. Detta 

undersöks genom nedanstående frågeställningar. 

 

 Vilka hinder och utmaningar möter handläggarna i sitt arbete?  

 Hur upplever handläggarna själva det stöd de har i form av anvisningar och 

instruktioner? 

 Vilka erfarenheter kan vara ett stöd/hinder? 

 Vilka variationer finns i de enskilda handläggarnas arbetssätt? 
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2. Metod 

Vi använder oss av en kvalitativ metod i arbetet. Vi är medvetna om att urvalet är alltför litet 

för att nå en generalisering, men vi hoppas med detta arbete att till viss del ge en bild av de 

hinder och utmaningar en handläggare i delegationsuttagningar kan uppleva. I 

undersökningen som ligger till grund för detta arbete används kvalitativa intervjuer.  

 

Kvale (1997) tar upp att en styrka med kvalitativa intervjuer är dess öppenhet. Halvorsen 

(1989/1992) menar att utförandet av intervjuer på plats, ger möjligheter att ställa följdfrågor 

och minskar risken för missförstånd. I detta fall var dock inte personliga intervjuer ansikte 

mot ansikte en möjlig lösning då handläggarna finns utplacerade på kontor över hela Sverige. 

Att göra en telefonintervju kändes också riskfyllt, då det inte ger samma möjlighet till 

eftertanke för respondenten. Därför togs ett aktivt beslut att göra undersökningen via e-

mailintervjuer.  

 

E-mailintervjuer är användbara i de fall då respondenterna inte har tid att mötas, eller i de fall 

då respondenterna befinner sig på annan ort. E-mailintervjuer möjliggör erhållandet av 

information som annars är svår att nå. Denna typ av intervju ger möjlighet för respondenten 

att svara när det passar och intervjun upplevs oftast inte som lika intim som en traditionell 

intervju. En nackdel med e-mailintervjuer är att svaren kan bli kortfattade och redigerade, 

men intervjutypen kan också innebära att respondenterna kan uttrycka sig tydligare än de 

hade gjort i tal (Gillham, 2008). Vi valde även att använda oss av ett fallexempel som ett stöd 

i intervjuerna. 

 

2.1 Tillämpning 

Att nå den önskvärda informationen från respondenterna var en utmaning, då alla 

intervjupersonerna förutom sina uppdrag utomlands även arbetar med asylfrågor i Sverige, 

vilket kan innebära att de upplever situationerna olika och använder olika perspektiv i de 

olika yrkesrollerna. Därför användes öppna intervjuer, med stöd i ett fallexempel för att nå 

respondenterna i deras yrkesroll som handläggare i kvotflyktinguttagningar och inte som 

asylprövare. Av de mottagna svaren går det att utläsa att denna strävan har lyckats, då alla 
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respondenterna tycks ha svarat utefter de förutsättningar och situationer de är bekanta med 

under sitt delegationsarbete. 

 

En stor risk med att använda e-mailintervjuer i detta fall är att respondenterna har haft 

möjlighet att kontrollera uppgifter och lagparagrafer utan den tidsbegränsning och de yttre 

omständigheter som kan förekomma under uttagningen på plats. En annan risk är att 

respondenterna kan känna varandra yrkesmässigt och därför ha möjlighet att diskutera fallet 

med varandra, vilket kan leda till att de insamlade svaren inte representerar den avsedde 

respondenten. Detta kan dock även vara en fördel, då handläggarna har den möjligheten i sitt 

dagliga arbete och vi strävade mot att nå svar som i största möjliga mån överrensstämde med 

verkligheten. För att undersöka om fallexemplet upplevdes som realistiskt och 

intervjufrågorna var användbara användes två testpersoner innan intervjuer gjordes med 

respondenterna. 

 

2.2 Analysmetod 

I arbetet har en hermeneutisk ansats använts. Kvale (2009) definierar begreppet enligt 

följande;  

”… I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av meningen det centrala temat, 

med specifikt fokus på det slags meningar som eftersöks och de frågor som 

ställs till en text. … Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en 

giltig och gemensam förförståelse av meningen i en text.” (s.66. 2009). 

 

Efter att undersökningssvaren sammanställts sorterades det insamlade materialet under 

kategorier som bedöms som centrala teman i undersökningen och materialet har sedan 

analyserats utifrån dessa. Gillham (2005) tar upp att kategorier inte skapas utifrån tidigare 

ramar, utan från vad forskaren bedömer är relevant. Detta är de teman som förekommer i 

texten:  

 Definition av välgrundad fruktan 

 Bedömningar vid enskilda fall 

 Hinder och utmaningar vid uttagning av kvotflyktingar 

 Tidigare- och känslomässiga erfarenheter 

 Respondenternas syn på riktlinjer/kriterier utformade av Migrationsverket 
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2.3 Urval av respondenter 

Alla de respondenter som besvarat undersökningen är anställda på Migrationsverket och har 

deltagit i en eller flera av Migrationsverkets delegationsuttagningar under de senaste åren. 

Efter att ha kontaktat Migrationsverket skickades kontaktuppgifter på handläggare inom 

verket som deltagit i Migrationsverkets delegationsuttagningar. Det var dessa handläggare 

som sedan blev våra respondenter. All kontakt med respondenterna skedde via e-mail. 

Urvalet är strategiskt då vi har valt respondenter som besitter den kunskap vi eftersökte. Det 

finns ett begränsat antal personer som innehar den kunskap vi efterfrågade. För att öka 

reliabiliteten i uppsatsen har respondenter från olika kontor tillhörande Migrationsverket 

använts och bland respondenterna finns variation i ålder, kön, utbildningsnivå och antal år 

som de varit anställda inom Migrationsverket.  

 

2.4 Bortfall 

Undersökningen skickades till åtta respondenter, varav sex fullföljde undersökningen. De 

övriga två respondenterna meddelade i ett sent skede att de på grund av tidsbrist inte hade 

möjlighet att delta i undersökningen. Vi kan därmed konstatera att det förekom ett externt 

bortfall i undersökningen.  Trots bortfallet fanns stora mängder material att hantera och vi 

bedömde därför att undersökningen trots detta var genomförbar, men det är givetvis svårt att 

bedöma i vilken utsträckning bortfallet påverkade och hur stor mängd ny information de sista 

två respondenterna hade haft möjlighet att bidra med. 

 

2.5 Etisk reflektion 

Det finns alltid en risk att intervjuer kan påverka respondenten emotionellt. Under 

undersökningen får respondenten tillfälle att tänka sig in i ett fall som om det vore en verklig 

situation och fallet ska i så stor utsträckning som möjligt vara realistiskt. Förhoppningsvis 

innebär inte detta någon större problematik, då respondenterna möter liknande fall i sin 

profession. Fallet innehåller inte heller alltför känslomässiga detaljer, då intentionen inte är 

att skapa obehag utan att nå respondenternas bedömning i en för dem vardaglig situation.  
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I arbetet har det tagits hänsyn till Personuppgiftslagen och därför har all den mottagna 

informationen behandlats konfidentiellt. Inga fiktiva namn har använts, men istället har 

intervjupersonerna benämnts som respondenter eller personer.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen kommer att utgå från ett gräsrotsbyråkratiskt perspektiv. Gräsrotsbyråkratin 

behandlar de tjänstemän som befinner sig i en yrkesroll där de å ena sidan har makt över en 

klient, men å andra sidan är underställda stat/myndigheter, klienter och samhället (Lipsky, 

1980). Trots att gräsrotsbyråkratin främst är ett koncept för andra yrkeskategorier så är teorin 

i högsta grad användbar i uppsatsen då den möjliggör en granskning av den situation 

handläggarna befinner sig i under uttagningsarbetet och kan visa på den press och påfrestning 

de kan uppleva under arbetet kring delegationsuttagningar. Gräsrotsbyråkratisk teori 

möjliggör en illustration av hur handläggarna fungerar och reagerar i konkreta situationer och 

kan ge en djupare förståelse för de hinder och utmaningar handläggarna möter. Norström 

(2004) tar upp att asylprövare kan ses ur ett gräsrotsbyråkratiskt perspektiv, på grund av den 

gränsväktarroll de befinner sig i. Johansson (1997) m.fl. behandlar det handlingsutrymme 

som handläggare möter. Detta utrymme finns även hos de aktuella respondenterna och 

gräsrotsbyråkratin kan därmed vara användbar för att uppmärksamma detta. 

 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Abrahamsson (2000) tar i boken Organisationsteori – moderna och klassiska perspektiv upp 

att byråkratibegreppet ofta innehåller kopplingar till egenskaper hos de tjänstemän som inom 

arbetet verkställer beslut, samt på de regler dessa förväntas lyda. Byråkrati är något Weber 

menar har funnits länge; ett exempel är Egypten under tiden för det nya kungariket, då en 

byråkratisk administration var nödvändig för att kunna organisera vattenbyggnationer med 

mera. Byråkratin har utvecklats och förändrats sedan dess och uppkom i den form som finns 

idag i Europa, bland annat med grund i den penningekonomi som utvecklades. Weber ville 

dock inte att penningekonomin skulle ses som den enda faktorn och betonade att byråkratin 

inte är beroende av detta för sin existens (Abrahamsson, 2000). 

 

Byråkrati är ett begrepp som behandlats av många stora samhällsvetenskapliga författare, 

däribland Marx och Weber. Begreppet har definierats på många olika sätt och det är svårt att 

finna gemensamma nämnare för alla definitioner (Sunesson, 1981). En definition av 

begreppet är att samhället i stort kan ses som en byråkrati, medan andra definitioner beskriver 

byråkrati som tjänstemannavälde eller som ineffektivitet inom organisationer (Abrahamsson, 
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2000). Weber har gjort en förteckning över vilka egenskaper som enligt honom karaktäriserar 

en ”byråkratisk” organisation. Förteckningen innehåller bland annat arbetsdelning, 

specialisering efter kompetens samt systematisk fördelning av ansvar och befogenheter på ett 

hierarkiskt sätt (Sunesson, 1981). Även Abrahamsson (2000) tar upp Webers resonemang; att 

styrningen av ett stort antal människor kräver någon form av stab. Detta för att kunna 

möjliggöra organisationens politik. Författaren skriver att detta är ett maktinnehav som kan 

existera med eller utan den större gruppens medgivande. Byråkratianalyser fokuserar dock 

främst på den accepterande makten, som blivit utdelad med målet att förbättra effektiviteten 

inom organisationen. Förvaltningsapparaten går dock inte alltid de vägar som var utsedda. 

 

Marx menar att byråkratin är ”… en social kraft genom vilken kapitalismens och 

bourgeoisins intressen genomförs.” (s. 40, Abrahamsson, 2000). Weber menar till skillnad 

från Marx att trots att kapitalismen påverkade utvecklingen av byråkratin så är den inte 

avgörande för byråkratins existens. Han menar att byråkratin utvecklades med påverkan från 

det moderna samhället och att byråkratin därför inte kan avskaffas, då det moderna samhället 

är uppbyggt på ”... komplex arbetsfördelning, centraliserad förvaltning och 

penningekonomi.” (s. 54, Abrahamsson, 2000). 

 

Moderna organisationer uppvisar ofta de drag som Weber pekar på i sin definition. 

Abrahamsson skriver ”Eftersom moderna organisationer så ofta uppvisar de drag som Weber 

pekade på (p 4) ligger frestelsen nära att jämställa byråkrati med organisation i allmänhet.” 

(s.21, 2000). Han tar upp tre problemområden inom organisationsteorin; hur en organisation 

kan göras effektiv, hur den kan göras representativ och, att i skärningspunkten mellan 

effektivitets- och representativitetskraven uppstår det tredje problemproblemområdet, 

byråkratiproblemet. Under den senare utvecklingen av organisationsteorin ses tydliga 

kopplingar till bland annat Webers byråkratiteori. En annan författare vars teorier kan 

kopplas till senare organisationsteori är Robert Michel, vars teori betraktar organisationen 

som ett system, som uppkommit mer spontant med anledning av behov inom systemet eller 

omgivningen. Weber ser organisationer som strukturerade och planerade, medan Michel 

betonar det spontana (Abrahamsson, 2000). 

 

Roine Johansson skriver i sin bok Vid byråkratins gränser (2007) om gräsrotsbyråkratin, ett 

begrepp som ursprungligen kommer från Michael Lipsky (1980), som myntade begreppets 



18 
Anna Englund & Madelene Jonsson 

engelska motsvarighet; ”Street-level-bureaucracy”. Lipsky använder i sin bok Street-level 

bureacracy följande definition av begreppet:  

”Public service workers who interact directly with citizens in the course of their 

jobs, and who have substainal discretion in the execution on their work are 

called street-level bureaucrats in the study.” (s. 3, 1980). 

 

Lipsky (1980) skriver att byråkratiska beslut tas med begränsad information och tid. Han 

menar att arbete med människor är komplext och att gräsrotsbyråkrater därför arbetar med en 

hög grad av osäkerhet. Det är inte alltid möjligt att få all information, dessutom är det 

tidskrävande och kostsamt. Gräsrotsbyråkraterna tvingas ofta ta beslut under stor press och 

utan möjlighet att undersöka om ytterligare information hade lett till ett annat resultat. 

Författaren skriver även att gräsrotsbyråkrater tenderar att ha många klienter samtidigt, vilket 

gör det ännu svårare att gå djupare in i varje fall. 

  

Några av de typiska gräsrotsbyråkrater som Lipsky (1980) nämner är socialarbetare, poliser 

och advokater. Personalen befinner sig i en pressad situation då de ofta har hårda krav inte 

bara från staten och chefen, utan även från de som mottar servicen och från samhällsgrupper 

som kräver ökad effektivitet. Lipsky menar att målen för verksamheten ofta är vaga, 

tvetydiga eller motstridiga. Författaren skriver även att tydliga mål och riktlinjer tenderar att 

leda till mindre skillnader mellan de olika individernas beslut, medan de vaga mål som ofta 

förekommer kan innebära att skillnaderna mellan de uppnådda resultaten blir större.  

 

Begreppet gränsväktare används inom gräsrotsbyråkratin och kan exempelvis vara 

beslutsfattare och asylhandläggare, det vill säga de personer som ”Vaktar gränserna” och 

innehar den svåra uppgiften att säga ja eller nej i asylärenden. Personalen har höga 

förväntningar på sig själva då riktlinjer för arbetet integreras med den professionella 

identiteten och därmed riskerar personalen att lägga skulden på sig själva när arbetet inte når 

önskad nivå, trots att de är medvetna om att det är systemets brister och egentligen inte det 

egna arbetet som ligger bakom. Det finns även en stor risk för att gränsväktare ses som 

känslokalla och okunniga och att denna syn ofta framställs i media (Norström, 2004). 

 

Enligt Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkrater trots detta en relativt stor handlingsfrihet och 

självständighet i sin arbetsroll och att det är grunden till den policy-skapande roll som 

gräsrotsbyråkraterna besitter. Dessa yrkeskategorier har stor makt över klienten; de har 
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möjlighet att hjälpa klienten, men kan även neka denne stöd. Gräsrotsbyråkrater har även 

makt genom att de besitter kunskaper om flera fält; de kan förmedla förståelse mellan staten 

och medborgarna (Lipsky, 1980). 

 

Även Roine Johansson behandlar det handlingsutrymme som finns hos personal inom en 

organisation:  

”Att agera som representant för en organisation medför både en ökning och en 

begränsning i handlingsfriheten. Resurstillgången medger ett större 

handlingsutrymme för organisationsrepresentanten än vad denne skulle ha som 

individ. Samtidigt är representanten inte fri att använda dessa resurser helt efter 

eget gottfinnande.” (s.109, 1997).  

Författaren tar även upp att människor inte är kapabla att agera som ”…en alltigenom styrd 

robot” (s.109,1997), utan att den anställde förutom att representera organisationen även 

agerar som en enskild individ (Johansson, 1997). Johansson (2007) skriver att i arbete med 

människor är det svårt att göra individuella tillämpningar och ha generella regler och direktiv 

som gäller alla. Författaren menar att det istället krävs sunt förnuft och en 

improvisationsförmåga i kontakten med människor.  

 

Skillnaderna mellan verkligheten och idealen är stora inom fältet för flyktingpolitik och 

därför är det viktigt att förstå den stora variation i handläggning som förekommer inom fältet 

beroende på personalens uppgifter. Forskning fokuserar på de skillnader som finns mellan 

visionen och praktiken och hur handläggarna i sitt arbete påverkas av andra faktorer än fallet 

i sig samt hur deras arbetsprocess ser ut i verkligheten (Norström, 2004). 

  

Norström tar upp Gerholms resonemang: 

”Det förväntas att utlänningsmyndigheternas beslutsfattare på en yrkesmässig 

grund producerar korrekt fattade beslut i utlänningsärenden och att de behärskar 

varje del i handläggningsprocessen, från ansökan till beslut. Detta ställer krav 

på skicklighet i fråga om teoretiska kunskaper (material och verktyg), konkret 

handlande (analys och tillverkning) och känsla för hantverket. Med tiden 

integreras dessa tre enheter till ett yrkeskunnande som beslutsfattaren ”äger” 

utan att exakt kunna redogöra för hur det gick till ” (Gerholm 1997, citerad ur 

Norström, s. 112, 2004).   
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Norström tar även upp Bryants resonemang angående lagens tillämpning under asylprövning. 

Bryant tar upp det komplicerade arbetet med att samla in fakta som sedan ska jämföras med 

relevanta kriterier i lagtexten: 

”Lagen har ingen automatik, utan är ett instrument vid beslutsfattandet. För att 

vara rättvis måste den sättas in i ett sammanhang där subjektiva element och 

etiska problem erkänns. Verklig rättvisa innebär många gånger att man måste 

göra undantag från lagen eftersom att vara ”legal” emellanåt medför att 

rättvisan förvrängs. Varken rättvisa eller moraliska förhållningssätt kan 

lagstiftas (Bryant, 1995:400, refererad ur Norström, s.133-134, 2004). 

 

Norström (2004) skriver vidare att varje asylsökande ska behandlas som en enskild individ 

och att handläggaren i sitt arbete ska utgå från personen. Hon menar dock att detta är svårt i 

praktiken, på grund av den stora mängd ärenden handläggaren behandlar. Dessutom innebär 

kategoriseringen i begrepp som ”Flykting” och ”Asylsökande” en distansering från individen.  

 

Karin Salomonsson behandlar i sin avhandling Fattigdomens besvärjelser den humanitära 

berättelsen, och menar att det är viktigt att man i arbetet med människor känner tillit. Hon 

menar dock att det är viktigt att vara medveten om att alla som söker asyl inte uppger 

sanningen och att alla inte är i behov av skydd (Salomonsson, refererad ur Norström, 2004).  

 

Norström (2004) skriver även att det finns en risk för att den asylsökande efter en lång tid av 

förföljelse betraktar situationen som vardag och tror att handläggaren förstår vidden av det 

upplevda, medan handläggaren enbart kan basera asylskälen på det som den asylsökande 

faktiskt berättar. 
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4. Resultatsammanställning och analys  

4.1 Välgrundad fruktan 

I undersökningen behandlas begreppet välgrundad fruktan för att nå respondenternas egen 

begreppsbedömning, vilket är i högsta grad relevant då begreppet används i den aktuella 

lagtext som behandlar kvotflyktingar och skyddsbehövande. I de erhållna svaren framgår det 

att begreppet främst bedöms utefter om det finns en objektiv och subjektiv fruktan. Flera av 

respondenterna menar att för att nå kunskap gällande objektiv fruktan krävs information om 

den aktuella situationen i landet. Respondenterna gör alla denna begreppsbedömning med 

stöd i den landinformation de har att tillgå, men en av respondenterna hänvisar även till 

UNHCR:s handbok. En av respondenterna konstaterar att det alltid finns en subjektiv fruktan, 

då personen annars inte skulle ha lämnat hemmet och begett sig till ett flyktingläger. De 

övriga respondenterna menar att bedömningen av den subjektiva fruktan görs med stöd av 

personernas egna berättelser, kopplat till landsinformation. En respondent skriver:  

”Om personen gör troligt att han råkat ut för X eller riskerar att råka ut för X 

och rapporteringen säger att det är vanligt förekommande i landet att man råkar 

ut för X då bedömer jag att personen gjort sannolikt att han råkar ut för X vid 

ett återsändande till hemlandet. Det är som att lägga ett pussel och se om alla 

delarna faller på plats för att rekvisiten i lagrummet ska vara uppfyllda.” 

Således skiljer sig respondenternas svar sig åt i bedömningen. Lipsky (1980) tar upp att vaga 

mål och riktlinjer leder till skillnader mellan individernas beslut. Respondenterna befinner sig 

i en pressad situation från alla håll och de riktlinjer som finns är otydliga. Att det förekommer 

betydande skillnader kan innebära att de riktlinjer/kriterier respondenterna tar del av i sitt 

dagliga arbete inte är tillräckligt omfattande. Det innebär ett större handlingsutrymme för 

respondenterna, där de måste göra en egen bedömning, vilken som Johansson (2007) nämner 

är ett arbete som måste göras med sunt förnuft och improvisation. I respondenternas fall 

handlar det om att själva bedöma objektiv och subjektiv fruktan, visserligen med stöd i 

information om det aktuella landet, men även efter eget huvud, med hjälp av erfarenhet. En 

av respondenterna betonar vikten av tidigare yrkeserfarenhet som ett stöd vid uttagningarna. 
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4.2 Bedömningar av enskilda fall 

De bakgrundsfakta och den information respondenterna uppger att de behöver i bedömningen 

av ett enskilt ärende är enligt de flesta av respondenterna en omfattande kunskap om det 

aktuella landet samt kunskap om Sveriges lagstiftning och kunskap om det aktuella fallet. 

Några respondenter uppger dock att landinformation inte alltid förekommer i tillräcklig 

utsträckning och några respondenter menar även att det förekommer fall som inte haft sin 

motsvarighet i Sverige och där det därmed inte finns någon tidigare lagpraxis att luta sig mot. 

En respondent berättar även att det kan vara svårt att nå all relevant information i ett fall, då 

flyktingen i fråga kan uppleva rädsla och undviker att berätta allt. Lipsky (1980) menar att 

byråkratiska beslut tas mot bakgrund av begränsad information och tid, något som är tydligt i 

respondenternas arbete, då handläggarna upplever att det saknas information om landet eller 

det aktuella fallet och där handläggarna tvingas göra en bedömning trots brist på 

bakgrundsfakta och information.  

 

Respondenterna upplever det aktuella fallexemplet som någorlunda realistiskt och 

verklighetsanknutet.  Möjligen hade fler detaljer i fallet förenklat bedömningen för 

respondenterna och gett tydligare svar, men syftet var att få en mer samlad bild av 

bedömningen och handläggarnas resonemang, inte huruvida uppehållstillstånd skulle beviljas 

eller ej. En av respondenterna skriver dock att; 

”Du har missat det svåra i ärendet. De tre barnen vars ena vårdnadshavare är 

försvunnen och därmed inte kan lämna sitt godkännande till att barnen flyttar 

till Sverige. Här behövs en grundlig utredning för att komma fram till att fadern 

är försvunnen och att det därmed inte går att få tag på honom för att ge sitt 

samtycke. Dessa ärenden är ofta rena trovärdighetsbedömningar där det gäller 

att hamna rätt så att inte ett skyddsbehövande barn(familj) lämnas kvar men inte 

heller någon förälder kidnappar sina barn och mot den andre vårdnadshavarens 

vilja flyttar med dem till andra sidan jordklotet. Bedömningen ska ske i enlighet 

med barnets bästa. Och ja, barnärenden är bland de som är känslomässigt mest 

arbetsamma.” 

Att undersökningen inte behandlar problematiken kring faderns vårdnadshavandeskap kan 

innebära att svaren inte i tillräcklig utsträckning representerar handläggarnas agerande i en 

verklig situation. Samtidigt hade alla respondenter möjlighet att själva ta frågan om 

vårdnadshavandeskap i beaktande, vilket de inte gjorde.  
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4.3 Utmaningar och svårigheter   

Utmaningarna och svårigheterna under en kvotuttagning är många och komplicerade. På 

frågan angående vad som är det svåraste vid en kvotuttagning varierar svaren kraftigt. En 

respondent menar att den största utmaningen är att uttrycka sig så att personen förstår:  

”Att på kort tid skapa förtroende hos en grupp mycket utsatta flyktingar som i 

en långdragen flyktingsituation blivit passiviserade och institutionaliserade och 

dessutom inte har en aning om hur det ser ut utanför lägerlivet. Då kan man 

t.ex. inte fråga ”Vilken sjukvård är du eventuellt i behov av om du får komma 

till Sverige?” utan måste fråga ”Är du frisk?” eller ”Har du ont någonstans?” 

”Har du varit sjuk?” etc…”  

En annan respondent menar att det svåraste är att lita på den bedömning som UNHCR gjort 

samtidigt som man utför en bedömning som är likvärdig med de asylprövningar som görs i 

Sverige.  Ytterligare en respondent skriver att den största svårigheten är att Sveriges kvot är 

så liten i förhållande till det stora antal flyktingar som är i behov av vidarebosättning. I en 

situation där inte kvoten kan överskridas men ett stort antal flyktingar omfattas av 

Utlänningslagen (2005:716) befinner sig handläggarna utan tvekan i en gräsrotsbyråkratisk 

situation och Lipskys (1980) idéer om att maktrelationer mellan gräsrotsbyråkrater och 

klienten, i detta fall flyktingarna, stämmer väl in, då handläggarna har makten att förändra 

klientens livssituation. Ett annat svar som framkom var svårigheten med att veta om en vuxen 

är en legal vårdnadshavare för minderåriga samt de logistiska problem som kan förekomma 

beroende på var uttagningen sker. Alla de svårigheter som respondenterna nämner är givetvis 

viktigt att ta i beaktande och ta hänsyn till under arbetet, men det kanske mest väsentliga av 

allt bör vara att flyktingen uppfattar frågorna på rätt sätt då grova missförstånd omöjliggör en 

korrekt bedömning. Sker missförstånd i samtal med flyktingen finns en uppenbar risk för att 

inte all relevant information kommer fram, eller att fel information sätts i fokus. Det finns 

även uppenbara svårigheter vid fastställandet av vårdnadshavandeskap då det i vissa länder 

saknas dokumentation. En annan utmaning som framkommer i undersökningen är i vilka 

situationer det är svårast att göra en bedömning om en person uppfyller Utlänningslagens 

kriterier eller ej. Norström (2004) tar upp svårigheten men att sätta sin tilltro till individen, 

men samtidigt undersöka om misstankarna stämmer är en stor utmaning i sig. Även 

respondenterna tar upp detta, en av dem skriver; ”Det är också svårt (att) träffa någon som är 

”expert” på tortyr och inte kunna undgå att hysa en misstanke om att det är en torterare man 

har framför sig.” Två andra personer hävdar att det svåraste är bedömningar där det saknas 



24 
Anna Englund & Madelene Jonsson 

landinformation. Ytterligare en respondent menar att fall där rättslig vägledning saknas är den 

största utmaningen och en annan respondent skriver att det svåraste är när den svenska 

utredningen inte är enig med UNHCR:s bedömning. Två respondenter tar upp situationer där 

det inte framkommer tillräcklig information för att bevilja uppehållstillstånd men de upplever 

att detta beror på svåra trauman eller oförmåga att förstå och förklara inträffade situationer. 

Även Norström (2004) behandlar svårigheten med att inte all information kommer fram och 

menar att flyktingar ofta drabbas av skuld på grund av att de, men inte vänner och familj, har 

överlevt. Det trauma och den skuld som uppstår efter förlust av de man älskar under sådana 

omständigheter kan försvåra eller omöjliggöra för en individ att lyckas berätta sin livshistoria 

och detta i sin tur leder till att beslut kan tas på felaktiga grunder. En annan anledning till att 

information inte kommer fram kan ha sin grund i det Norström (2004) tar upp angående att 

förföljelse kan börja ses som något vardagligt som flyktingen tar för givet att handläggaren 

förstår innebörden av utan att få detaljer. En respondent berättar att detta är en utmaning i 

uttagningsarbetet då handläggaren måste vara medveten om detta och ställa fler och mer 

konkreta frågor för att nå informationen som söks. 

 

4.4 Tidigare- och känslomässiga erfarenheter 

Alla respondenter menar att tidigare erfarenheter är ett stort stöd under uttagningarna. En 

respondent skriver enligt följande:  

”En välutbildad och skicklig utredare är en förutsättning under uttagningarna. 

Erfarenhet av utredningsarbete är naturligtvis en del i att nå den skickligheten. 

Den bästa delegationen har medlemmar med olika erfarenheter, utbildningar 

och specialområden för att på plats kunna hjälpas åt i såväl 

utredningssituationen som bedömningsdelen i svårare ärenden.” 

Känslomässiga erfarenheter är ett begrepp som behandlades i undersökningen, främst för att 

nå information om och hur respondenterna upplever att de påverkas under en uttagning som 

är emotionellt krävande. Alla respondenter menar att känslomässiga erfarenheter påverkar 

dem som människor, men att det är viktigt att vara professionell och inte låta känslorna 

påverka beslut. En av respondenterna förtydligar genom att säga att en juridisk bedömning 

alltid ska ligga till grund för alla beslut som tas. En respondent skriver: ”Ju mer professionell 

handläggare i avseendet förhållningssätt desto mindre påverkan har känslomässiga 

erfarenheter. Men vi är alla människor och ingen är en robot.” En annan respondent menar att 
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den subjektiva och objektiva bedömningen inte är någon absolut vetenskap, men att detta inte 

borde påverkas alltför mycket av känslomässiga erfarenheter då emotionellt svåra beslut 

fattas av två personer. En annan respondent skriver att ett stort mått av empati och förståelse 

för de trauman flyktingarna kan ha upplevt, är nödvändigt för att uppnå ett högkvalitativt 

arbete. En respondent skriver:  

”Problemet med känslomässiga erfarenheter kommer på prov när UNHCR 

presenterat flyktingar vars situation inte stämmer överens med svensk praxis i 

förhållande till ursprungslandet och/eller flyktingens situation i tillflyktslandet. 

När man fått ett presenterat fall av UNHCR, intervjuar familjen, ser att skälen 

till bosättningen i grannlandet inte var fruktan utan rationell reducering av en 

förhöjd risknivå eller försämrade yttre levnadsomständigheter och därutöver en 

situation i flyktlandet som inte är utsatt utan tämligen etablerad. Vad gör man 

då när UNHCR trycker på?” 

Norström (2004) tar upp det dilemma asylprövare kan uppleva då de befinner sig i en 

gränsväktarroll med uppdraget att släppa in vissa och inte andra. Respondenterna befinner sig 

i en pressad situation och risken är att de upplever att fel i systemet istället ligger på 

individen. Lipsky (1980) behandlar pressen som uppstår nät gräsrotsbyråkraterna slits mellan 

prestationskrav från olika enheter, främst från samhällsgrupper och staten. I respondenternas 

situation kan även UNHCR ses som en påtryckande enhet för handläggarna. På frågan om 

besluten påverkas av känslomässiga erfarenheter svarar en respondent: ”Inte specifikt för 

flyktingsituationen men alla människomöten är olika; Flyktingar är ingen homogen grupp.” 

Samma respondent skriver vidare att det alltid finns vissa människor som är svårare att utreda 

på grund av att det berör mer känslomässigt, men menar att med ett professionellt 

förhållningssätt och med gott stöd av kollegor kan hanteringen av dessa frågor underlättas.  

 

4.5 Riktlinjer/kriterier 

På grund av att bakgrundsinformationen inte alltid är tillräckligt omfattande valde vi att fråga 

våra respondenter om riktlinjer/kriterier utformade av Migrationsverket skulle kunna 

underlätta arbetet. Responsen på detta varierade kraftigt då två av respondenterna svarade att 

Migrationsverket har riktlinjer för hur uttagningarna ska bedömas. En av dessa två 

respondenter skriver att;  
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”Migrationsverket har utformat riktlinjer för uttagningarna med utgångspunkt 

från att det ska föreligga ett skyddsbehov och i enlighet med de av regeringen 

utfärdade besluten om vidarebosättning i förordning med instruktion för 

Migrationsverket”. 

De övriga respondenterna svarar nekande och en respondent förtydligar genom att poängtera 

att det inte finns någon nytta för sådana riktlinjer, då bedömningen ständigt ska göras i 

förhållande till Sveriges lagpraxis och UNHCR:s uttagningsprocess och att Migrationsverket 

inte kan avvika från dessa. Att det, som Johansson (2007) nämner, inte alltid går att ha 

direktiv och regler som gäller för alla individer och alla situationer stämmer väl in då 

respondenterna menar att det inte alltid finns svensk lagpraxis som går att tillämpa i alla 

situationer. Vi frågade även om respondenterna använder sig av något annat stöd än 

Utlänningslagen, varpå alla svarande att de även lutar sig på den landinformation som finns 

att tillgå. Tre hänvisar även till UNHCR:s handbok. 
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5. Diskussion 

En fråga som väckts vid genomgång av undersökningssvaren är vad en variation i bedömning 

av subjektiv fruktan kan innebära. Att personliga tolkningar påverkar bedömningen är kanske 

oundvikligt, men utgör ändå en risk för rättsäkerheten. 

 

Att det i vissa fall råder informationsbrist på ett eller flera fält är även det en riskfaktor som 

kan leda till olika bedömningar för olika handläggare, beroende på hur det tillgängliga 

materialet tolkas när bakgrundsfaktorer eller annan information saknas. Det kan vara svårt att 

veta hur fullständig eller ofullständig den insamlade informationen egentligen är. 

 

Vi menar att bedömningen av en persons livssituation kräver en balansgång mellan 

individualisering och generalisering. Det krävs att handläggaren generaliserar för att kunna 

koppla ett specifikt fall till relevant lagtext, men även en medvetenhet om att alla fall skiljer 

sig åt och att ingen situation är identisk med en annan. En respondent ger uttryck för detta 

genom att säga att det krävs ett stort mått av empati och förståelse för ett högkvalitativt 

arbete.  

 

Respondenterna uppgav ytterst varierade svar på frågor om de utmaningar och hinder de 

möter i sin yrkesroll. Variationerna handlade om allt från logistiska problem, svårigheter i 

bedömningssituationen och kommunikationssvårigheter. Detta kan ha sin grund i varierande 

förkunskaper, tidigare erfarenhet eller olika tolkningar av frågorna. När det gäller 

kommunikationsproblematiken tror vi att en bidragande orsak kan vara att det finns normer 

och traditioner som inte delas mellan handläggare och flykting. När insikt nås om att 

flyktingen har mer att säga behöver detta inte betyda att utmaningen är löst, då den största 

svårigheten måste vara att nå det förtroende och den förståelse som krävs för att uppmuntra 

någon att berätta hela historien. Om personalen i en sådan situation kan uppmärksamma 

denna problematik och är medveten om vad som ligger bakom tystnaden är detta dock ett 

steg i rätt riktning.  

 

Att UNHCR:s bedömning inte alltid överensstämmer med svenska asylprövningar är även det 

en svårighet att beakta. Framtiden får utvisa om det kommer utvecklas internationella 

asylregler. Något vi finner intressant är det som en respondent tar upp angående det upplevda 
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trycket då den svenska kvoten är liten i förhållande till behovet. Vi tror att det tryck 

respondenterna bevisligen upplever i kombination med fall med otillräcklig information 

skapar en svår beslutssituation där respondenter kan uppleva en press från Migrationsverkets 

sida att neka personer där en fördjupad informationsinsamling skulle innebära ett annat 

resultat. 

 

Bara en av respondenterna nämnde svårigheterna i bedömningen av vårdnadshavandeskap. 

Detta var något som vi inte hade behandlat djupare i undersökningen, men det borde vara en 

omständighet som ofta dyker upp i uttagningssituationen. Vi undrar vad som sker om ett par 

hävdar att ett barn är deras, men där dokument saknas för att bevisa att så är fallet? Att få 

höra att vi missat att fokusera på det problem som uppstår då en ensam förälder vill fly utan 

att den andra bevisligen har avlidit var intressant, då det var ett perspektiv vi inte hade haft i 

åtanke vid utformandet av undersökningen. Vi kan bara konstatera att vi saknade den 

kunskap som hade behövts för att konstruera heltäckande intervjufrågor. Trots att vi kommit i 

kontakt med kvotflyktingar på olika sätt hade vi inte fullständig information om vad 

personalen vid Migrationsverket undersöker under uttagningarna. 

 

Att vikt läggs vid erfarenhet och att handläggarna stödjer varandra i svåra beslut finner vi 

betryggande. Detta är enligt oss ett sätt att komma tillrätta med problematiken där 

bedömningar inte har tillräckligt beslutsunderlag. Men, det väcker frågor hos oss om det 

förekommer att handläggarna påverkar varandra i fel riktning. En handläggare med kortare 

erfarenhet kan uppleva ett krav att anpassa sig till beslut från en handläggare med längre 

erfarenhet. 

 

Empati är nödvändigt för att förstå en flyktings livssituation, men innebär samtidigt en risk då 

beslut inte får tas på känslomässiga grunder. Denna balansgång innebär en utmaning för 

handläggarna. Precis som en av respondenterna nämner är handläggarna inga robotar och 

arbetet kommer därför alltid till viss utsträckning att vara något de bär med sig i uttagningen. 

 

Att inte alla använder UNHCR:s handbok anser vi märkligt, då vi befarar att det kan leda till 

variationer i bedömningar.  Även om respondenterna konstaterar att Migrationsverket inte bör 

ha egna riktlinjer för uttagningarna gör detta att vi undrar om det inte hade varit en god idé att 

utforma en tydligare handlingsplan med vad som ska iakttas och på vilka grunder 

bedömningen ska göras. 
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En tanke som väcktes hos oss efter att ha läst svaren är att det måste vara svårt att trots 

landsinformation och bakgrundfakta veta hur stor risken är för att personen ska utsättas för 

tortyr eller dylikt. Det är en bedömning av ett tänkbart framtida scenario utifrån historiska 

fakta, en bedömning som aldrig kan vara möjlig att göra med full säkerhet då situationer 

ständigt förändras. Varje fall är dessutom unikt och individuellt och behöver inte innebära 

samma utgång som liknade ärenden. 

 

Utav de svar vi fick i undersökningen kan vi konstatera att vi hade behövt mer kunskap för att 

utforma mera täckande frågor och ett mer detaljerat fall. Våra respondenter behöver 

uppenbarligen landsinformation – information som saknades i undersökningen. Den lyckades 

i alla fall påvisa en situation som de flesta respondenter kände igen genom sitt arbete och 

kunde koppla till andra fall de stött på. Detta var av stor vikt för arbetet, då dessa handläggare 

i vanliga fall behandlar asylärenden i Sverige och vi ville att de skulle betrakta denna 

situation med det perspektiv och de upplevelser som en kvotuttagning och inte en nationell 

asylprövning innebär. Vi är dock medvetna om att risken är stor att det är svårt att koppla bort 

den svenska asylsituationen då respondenterna för närvarande befinner sig i Sverige. 

Visserligen ska bedömningen ske på samma grunder och kvotuttagningen ska vara likvärdig 

med svensk asylprövning, men det var för oss viktigt att handläggarna mentalt skulle befinna 

sig i rätt roll då två situationerna skiljer sig åt gällande kontext och för att vi även vill nå 

kontextbunden problematik vid kvotuttagningarna, problematik som respondenterna riskerar 

att förbise om de främst ser situationen ur ett asylprövande perspektiv. 

 

Den uppfattning vi har efter att ha tagit del av respondenternas svar är att Migrationsverket 

inte har några tydliga riktlinjer eller kriterier. Vi anser att detta leder till skillnader i de 

uppnådda resultaten, precis som Lipsky (1980) skriver. Att respondenterna inte svarar helt 

samstämmigt och att de kräver olika mycket information behöver visserligen inte innebära att 

de i sin vardag tar olika beslut, utan vi är medvetna om att detta kan bero på vår formulering 

av frågorna. Men, om så är fallet kan Lipskys (1980) teori tillämpas. Det är en utmaning att 

skapa riktlinjer som täcker allt, men det bör vara möjligt att ta fram en handledning som ger 

ett något mer detaljerat stöd än vad lagtexten kan ge.  

 

Att beslut tas med brist på information är något vi är övertygade om; att nå tillräcklig 

information, både om individen och landet är en verklig utmaning. Vi menar att även om 
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landsinformationen är detaljerad kan det trots detta finnas regionala skillnader eller andra 

bakomliggande faktorer som inte alltid dyker upp, varken i samtal med individen eller i 

materialet om det aktuella landet. 

 

Något som har kommit till vår insikt under arbetets gång är komplexiteten i arbetet med 

människor. Varje unikt fall skiljer sig i något avseende från alla andra och detta är en stor 

svårighet i bedömningsrollen. Vi menar att det är omöjligt att i lagtext täcka alla möjligheter 

och varje enskild individs livsöde, men att detta alltid är en risk i bedömningar. Att fråga sig 

var gränserna går och vilka gråzoner som finns är svårt. Lagtexten kan långt ifrån täcka in 

alla möjligheter och detta ställer höga krav på handläggarna.  

 

Balansgången mellan tron på individen och att på samma gång bedöma sanningshalten i det 

som sägs är motstridigt. I teorin kan det låta beaktansvärt men frågan är om det är praktiskt 

möjligt? 

 

Då det har varit svårt att nå information och material är ett önskemål från vår sida att det 

skulle utföras studier kring uttagningen på plats, då det skulle vara positivt att granska 

processen för att på så sätt kunna upplysa om vilken problematik som kan finnas och därmed 

nå lösningar och en förbättrad kvotflyktinguttagning. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur handläggare på Migrationsverket upplever de 

hinder och utmaningar de möter under delegationsuttagningen av kvotflyktingar. Att 

handläggarna möter hinder och utmaningar i sin yrkesroll är efter undersökningen uppenbart. 

Vi kan skönja undersökningen igenom att handläggarna alla är engagerade, bryr sig om 

individen och är stolta över sitt arbete. Detta är viktigt och vi tror och hoppas att trots de 

utmaningar som dessa handläggare ställs inför, kommer intresse för arbetet och 

medmänniskorna i sig att ge arbetet hög kvalité. 
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Bilaga  

 

E-mail intervju 

 

Nedan finns ett antal frågor samt ett fallexempel som vi vill att du läser. Det är viktigt för 

undersökningen att du tänker dig att du befinner dig på plats för en delegationsuttagning, 

detta rör sig inte om ett asylfall i Sverige. Efter att du har läst den första delen ber vi dig att 

besvara de följande frågorna innan du övergår till den andra delen. När du besvarar frågorna 

är det viktigt att du skriver ut hur du resonerar fram till ditt beslut.  

 

Innan ni börjar med uppgiften har vi några korta frågor: 

Uppge din ålder:  

Uppge ditt kön: 

Vilken utbildning har du?  

Hur många år har du arbetat inom Migrationsverket?  

Vilket/vilka år deltog du i delegationsutredningen?  

Vilket/vilka land besökte du under delegationsuttagningen? 

Har du språkkunskaper som gjorde att du kunde direktkommunicera med potentiella 

kvotflyktingar?  
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Frågor  

Hur bedömer du begreppet ”Välgrundad fruktan”?  

 

På vilka grunder gör du den begreppsbedömningen? 

 

Om en person uppger att de upplever fruktan; hur får du information för att kunna avgöra om 

denna fruktan är välgrundad eller inte? 

 

Vilka bakgrundsfakta och information krävs för att bedöma ett enskilt ärende? 

 

Hur bedömer du om det finns en grundad anledning till att anta att personen löper risk för 

negativa konsekvenser vid återvändandet? 

 

Vilka är enligt dig de största svårigheterna vid delegationsuttagningar? 

 

Tror du att tidigare erfarenheter hos handläggare kan vara ett stöd under uttagningarna? 

 

Kan känslomässiga erfarenheter påverka handläggarens bedömning? 

 

Tror du att det hade förenklat situationen om Migrationsverket hade utformat egna riktlinjer 

för uttagningarna? 

 

I vilka situationer upplever du att det är svårast att göra en bedömning om en person uppfyller 

de kriterier som finns i Utlänningslagen? 

 

Använder du dig av något annat stöd än Utlänningslagen när du deltar i uttagningar? 

 

 



 

iii 
Anna Englund & Madelene Jonsson 

Fallexempel, del ett 

Du befinner dig i Mae la Camp, Thailands största flyktingläger. Din uppgift är att, 

tillsammans med sex andra handläggare utreda 200 potentiella kvotflyktingar. Under 

din vistelse i lägret träffar du Fatima, en 36-årig kvinna från Burma som befunnit sig i 

lägret i tre år. Hennes make och äldste son försvann under flykten från hembyn. 

Fatimas tre yngsta barn befinner sig i lägret tillsammans med modern. Den yngsta 

dottern är fyra år och har hjärtproblem. Fatima är analfabet och har aldrig gått i skola. 

 

Fatima vill lämna lägret och åka med sina barn till Sverige då hon fruktar att den 

milisgrupp som gjorde att familjen var tvungen att fly kommer att döda henne och 

hennes barn om hon återvänder till Burma, eftersom att deras hem ligger beläget i ett 

osäkert område där familjen riskerar att hamna mellan två parter i en 

konfliktsituation. 

 

 

Frågor. 

Vilken bedömning skulle du göra i detta fall?  

Hur gör du den bedömningen? Resonera dig fram till ditt beslut. 

På vilka grunder skulle du göra den bedömningen? Var specifik. 

Känner du igen den situation Fatima befinner sig i, har du mött familjer som befinner sig 

under liknande omständigheter? 

Upplever du att du har känslomässiga erfarenheter som påverkar ditt beslut? 

 

 

 

 



 

iv 
Anna Englund & Madelene Jonsson 

Fallexempel, del två 

Under utredningen framkommer det senare att Fatimas familj tillhör en etnisk 

minoritet och att hon tror att det är därför familjen attackerades. Hon menar att om 

hon återvänder till Burma finns det risk att milisgruppen attackerar dem igen på grund 

av att de tillhör ”fel” grupp.  

 

Fatima menar att i Sverige har hennes barn en möjlighet till en trygg och säker framtid. 

Hon menar att det enda alternativet för hennes familj skulle vara att stanna i lägret 

under en lång tid, då hon är övertygad om att situationen inte kommer att förändras på 

länge. 

 

 

Frågor. 

Vilken bedömning skulle du göra nu?  

Hur gör du den bedömningen? Resonera dig fram till ditt beslut. 

På vilka grunder skulle du göra den bedömningen? Var specifik. 

Känner du igen den situation Fatima befinner sig i, har du mött familjer som befinner sig 

under liknande omständigheter? 

Upplever du att du har känslomässiga erfarenheter som påverkar ditt beslut? 

 

 


