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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur enskilda aktörer ser på sin 

egen delaktighet i lokal tolkning och översättning av policy; som policyaktörer eller 

mottagare av policy. Undersökningen består av tre semi-strukturerade intervjuer med HBT-

specialister på Migrationsverket och fokuserar på deras syn på sin egen delaktighet i lokal 

översättning av policy. Med avstamp i teori om positioner i policytolkning och genom 

narrativ analys studeras vilka positioneringar av HBT-specialisterna som går att urskilja. 

Resultaten visar att HBT-specialisterna intar olika positioner och har olika syn på hur stor del 

de själva har i policytolkning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fortfarande år 2015 är situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner mycket 

svår i stora delar av världen. Det som i vissa länders lagtexter kallas ”homosexuella 

handlingar” eller det än mer vaga ”onaturliga handlingar” är kriminaliserat i ett åttiotal länder. 

Straffen stäcker sig från böter till fängelse och i vissa fall även dödsstraff, och situationen för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) är mycket svår i många av 

världens länder (Hojem 2009:8). I dessa åttiotal länder förföljs hela grupper av människor av 

den stat som borde skydda dem, och av de myndigheter som enligt ett demokratiskt synsätt 

borde ha till uppgift att arbeta mot diskriminering och orättvisor. I Sverige och i stora delar av 

Europa har arbetet med diskrimineringslagstiftning, rättighetsfrågor och minoritetsfrågor 

pågått i många år, och genom Genèvekonventionen har Sverige lovat rättvis prövning för 

personer i behov av skydd. Som mottagarland finns ett ansvar för att se till att bedömningen 

av asylärenden sker på ett rättssäkert och tillfredsställande sätt och i Sverige ligger det 

uppdraget hos Migrationsverket (Migrationsverket 2015a).  

 Sedan 2002 ingår sexuell läggning som asylskäl i den svenska utlänningslagen. 

Migrationsverket för inte statistik på asylskäl men uppskattade 2002, på Regeringens uppdrag, 

att cirka 300 fall om året behandlas där sexuell läggning angivits som orsak till behovet av 

skydd och flyktingstatus (Hojem 2009:4). RFSL, som erbjuder stöd och rättshjälp för HBT-

personer som flytt till Sverige, talar dock om ett stort mörkertal. Detta eftersom sexualitet och 

könsidentitet är ämnen som ofta är belagda med skamkänslor hos den asylsökande vilket kan 

leda till att andra asylskäl uppges initialt (RFSL 2011:16). De senaste fyra åren har 

myndigheten totalt behandlat mellan 30 000 – 50 000 asylärenden per år (Migrationsverket 

2015b) vilket innebär att den del som rör så kallade HBT-ärenden utgör ungefär en procent av 

det totala antalet asylärenden.  

 Ett antal studier, både interna och externa, har under de senaste åren visat på allvarliga 

problem och brister i handläggning och bemötande i ärenden med sexuell läggning som 

asylskäl (Se Grandin & Sörberg 2010, Wolf-Watz m.fl. 2010, samt Migrationsverket 

2013:10). Migrationsverket har fått i uppdrag av Regeringen att arbeta med att åtgärda dessa 

brister och genom regleringsbrev har Regeringen ålagt Migrationsverket att särskilt rapportera 

om hur detta arbete fortskrider (Regeringen 2012,2013,2014). Migrationsverket har under de 

senaste två åren gjort ett antal förändringar i policy och praxis bland annat genom utbildning 
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och anställning av ett antal HBT-specialister som ska finnas tillgängliga på varje 

lokalavdelning. Dessa experter är antingen själva handläggare i HBT-ärenden eller bidrar med 

råd och stöd till andra handläggare (Migrationsverket 2013:28). Den här typen av 

policyförändringar som syftar till att förbättra resultat och modernisera policy kan ses på 

många olika policyområden världen över och utgör ett växande studieområde inom 

statsvetenskapliga studier (Braun m.fl. 2010:547).  

 Att i forskning om policyprocesser inkludera studier om aktörskap och enskilda 

personers tolkning och ageranden inom organisationer är viktigt för att få en bred bild av hur 

policyprocessen fungerar (Hill 2007:245). En av de främsta forskarna inom studier av 

policyaktörer är Michael Lipsky. Hans teori om gräsrotsbyråkrater från 1980, som reviderats 

2010, säger att i alla byråkratiska organisationer där beslut om människor tas finns ett visst 

mått av handlingsfrihet för de enskilda anställda, de som han kallar gräsrotsbyråkrater (Lipsky 

2010:8). Denna handlingsfrihet menar Lipsky öppnar för policyskapande för 

gräsrotsbyråkraterna, och det är genom deras motiv, val, arbetssätt och de metoder genom 

vilka gräsrotsbyråkraterna hanterar sin egen arbetssituation som policy skapas (Lipsky 

2010:13). Ungefär trettio år efter Lipsky beskriver en grupp policyforskare policyaktörer som 

både mottagare av och aktörer inom policy (Ball m.fl. 2011). I deras artikel ”Policy actors: 

doing policy work in schools” tar de fram sju positioner eller roller som policyaktörer intar. 

Beroende på vilken eller vilka positioner en policyaktör intar, översätter eller tolkar aktören 

policys på olika sätt. Tillsammans bidrar aktörerna, i sina olika positioner, till en policys 

genomförande och riktning (Ball m.fl. 2011:626, 635).   

 Att studera Migrationsverkets asylärenden med ett perspektiv på policyaktörskap är 

relevant och intressant då ett stort ansvar läggs på den enskilda handläggaren för rättvis 

prövning. Asylärenden med sexuell läggning som skyddsskäl (fortsättningsvis HBT-ärenden) 

är ett exempel på ärenden där beviskrav är svåra att formulera och där Migrationsverket själva 

påpekat att prövningen inte är enhetlig (Migrationsverket 2013:10). Bakgrundsinformation är 

ofta svårtillgänglig, många gånger tar det kanske också ett antal intervjutillfällen innan den 

asylsökande vågar öppna sig om sin sexualitet eller könsidentitet då det många gånger är 

skambelagt att tala om, och då förtroendet för myndigheter många gånger är lågt 

(Migrationsverket 2009:675). Detta är enligt Lipsky ett typexempel på en gräsrotsbyråkrati då 

bristen på möjligheter att hantera alla ärenden lika lägger ett större ansvar på den enskilda 

aktören (Lipsky 2010:29) Graden av ansvar som läggs på den enskilda aktören i utredningen 

av HBT-ärenden gör policyområdet till ett bra studieområde för att studera aktörskap och 

lokala översättningar av policy inom myndigheten.  
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 Att studera effekterna av Migrationsverkets policy i fråga om asylärenden med sexuell 

läggning som asylskäl har redan gjorts (se Gröndahl 2012, Wolf-watz m.fl.2010) och 

slutsatserna är att det finns stora problem både i resurser och i myndighetens policy vad gäller 

tydlighet och klara direktiv. Ännu har inga omfattande förändringar skett, såsom exempelvis 

lagändringar, så i nuläget tjänar en sådan studie lite till. Däremot är det relevant att studera 

hur handläggarna resonerar kring tolkning av policy och hur de ser på sin egen roll som 

policyaktörer. 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med empiriskt material för att skapa ökad förståelse för hur enskilda 

aktörer ser på sin egen delaktighet i lokal tolkning och översättning av policy; som 

policyaktörer eller mottagare av policy. Detta görs genom att undersöka roller och 

positionering bland HBT-specialister på tre olika asylprövningsenheter på Migrationsverket 

utifrån teorin om policyaktörers positionering.  

 

1.2.2 Frågeställning 

Hur beskriver HBT-specialisterna sin delaktighet i arbetet med policytolkning? 

Vilka roller och positioner går att urskilja i HBT-specialisternas berättelser?  

Finns märkbara skillnader mellan de positioner som de olika HBT-specialisterna intar i 

förhållande till policytolkning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Migrationsverkets verksamhet är bred och mångfacetterad, och HBT-ärenden utgör ungefär 

en procent av alla asylärenden. Min undersökning berör tre av Migrationsverkets 

asylprövningsenheter och endast en person på varje enhet har intervjuats. Mina resultat kan 

förväntas visa på huruvida det finns några skillnader mellan HBT-specialisternas syn på sin 

egen roll men det säger ingenting om vilka roller som går att finna bland övriga aktörer på 

varje lokalavdelning varför en mer omfattande studie skulle behövas för att kunna studera 

tolkning och positioner för varje asylprövningsenhet. Min studie kan därför ses som en 
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förstudie för att undersöka om personer med samma uppdrag och yrkesbeskrivning 

positionerar sig olika på olika enheter.  

 

1.4 Disposition  

Nedan följer en genomgång av rapporter och tidigare forskning kring både forskningsområdet 

lokala översättningar av policy och det fall jag valt att studera; Migrationsverkets 

asylprövning i HBT-ärenden. Sedan redogör jag för uppsatsens teoretiska ramar följt av 

metod och analysmetod, där även det empiriska materialet introduceras. Under Resultat & 

Analys redovisas resultaten av intervjustudien och en narrativ analys görs utifrån teorin om 

policypositioner. Därefter diskuteras resultaten och ett antal slutsatser presenteras.  
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2. Tidigare forskning & Teoretiska Utgångspunkter 

I det här kapitlet skapas den ram inom vilken studien rör sig. Inledningsvis följer definitioner 

av viktiga begrepp som används i studien. Sedan presenteras tidigare undersökningar och 

rapporter om det fall som studeras för att ge en utförligare bild av situationen och hur 

Migrationsverkets asylprövning i HBT-ärenden studerats tidigare. Efter det följer en 

sammanfattning av tidigare forskning inom området lokal översättning av policy för att sätta 

in studien i ett större forskningssammanhang. Sist i kapitlet beskriver jag studiens teoretiska 

ramverk och hur teorin används vidare i studien.   

2.1 Begrepp 

2.1.1 Policy 

Det finns olika sätt att definiera policy och ett antal diskussioner har förts om vad policy 

egentligen innebär. Studiens riktning och det arbetssätt jag valt är till stor del beroende av hur 

bred definition av begreppet policy jag antar. Jag lutar mig på Jenkins definition från 1978:  

A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors 

conserning the selection of goals and the means of achieving them within a 

specified situation where these decisions should, in principle, be within the 

power of these actors to achieve (Jenkins 1978:15).  

Jenkins definition inkluderar mer än bara själva policybeslutet i begreppet policy. Enligt hans 

definition blir policy en riktning, eller en rad beslut och handlingar som strävar åt samma håll, 

mot ett mål, men han inkluderar också medlen för att ta sig dit. Policy är således inte något 

statiskt, utan en rörlig process i ständig utveckling. Med denna syn på policy är 

policyprocessen en inkrementell process; den förändras genom små, små ändringar över tid 

(Hauge m.fl. 2000:503).  

2.1.2 Implementering  

Implementering definieras i min studie som de handlingar som utgör medlen för att tillämpa 

och föra fram policys i bestämda situationer (Hauge m.fl. 2000:521).  

2.1.3 HBT-personer 

HBT står för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. Under de senaste åren har det 

blivit allt vanligare att istället använda sig av förkortningen HBTQ eller HBTQI där Q står för 

Queer och I står för Intersexuell. Jag har valt att använda mig av HBT då det är den 

förkortning som Migrationsverket använder i sina styrdokument. Något missvisande kan det 



6 

 

vara att använda HBT-begreppet då de ärenden som jag utgår ifrån i studien egentligen bara 

rör sexuell läggning och inte kön/könsidentitet. Således är det främst H och B som åsyftas när 

jag använder mig av begreppet HBT-personer i detta sammanhang.    

2.1.4 Lokala översättningar av policy 

Studieområdet för lokala översättningar och tolkningar av policy har flera olika benämningar 

vilket kan bidra till förvirring. I den engelska litteraturen används begreppen Policy enactment 

för att beskriva att policy inte bara implementeras utan översätts (translation), tolkas 

(interpretation) och omarbetas för att passa en lokal kontext (recontextualisation) (Braun m.fl. 

2010:549). I min studie använder jag de svenska översättningarna lokala översättningar av 

policy och policytolkning synonymt för att beskriva den process som inkluderas i begreppet 

enactment. Tolkning är det begrepp jag använder mig mest av och i det lägger jag både 

översättning och kontextualisering.  

 

2.2 Rapporter och studier om Migrationsverket och HBT-flyktingar 

2.2.1 Normkritisk studie av asylprövningen (2010) 

Olov Wolf-Watz, Elin Törner och Henrik Borg på Ramböll Management Consulting har 

skrivit en rapport efter att på uppdrag av Migrationsverket ha granskat den svenska 

asylprövningen av sexuell läggning och könsidentitet (2010). I utredningen har intervjuer 

gjorts både med personal på Migrationsverket och med Mänskliga rättighetsaktivister. Även 

studier av dokument och samtal med migrationsmyndigheter i andra länder har genomförts. I 

rapporten riktar författarna skarp kritik till Migrationsverket för hur hanteringen av HBT-

ärenden hanteras, då allt för vida definitioner ges där operationaliseringar av begrepp krävs 

och då styrdokumenten inte är entydiga (Wolf-Watz m.fl. 2010:12, 16 ). En av slutsatserna i 

studien är att det inte finns ett tydligt normkritiskt förhållningssätt inom myndigheten och att 

heteronormativitet och stereotypiseringar är vanligt förekommande vilket leder till orättvisa 

och godtyckliga bedömningar (ibid. 2010:4-5). Utredarna fann också att uppfattningen om hur 

situationer skulle hanteras varierade stort bland Migrationsverkets handläggare, och att hur 

prövningen av exempelvis trovärdighet går till i hög grad beror på handläggarens 

föreställningar (ibid. 2010:17). När enhetlig och tydlig policy saknas ligger ansvaret på 

handläggaren att tolka direktiven, vilket de gör utefter bästa förmåga. Det blir dock 

problematiskt om deras kunskap i HBT-frågor är begränsad (ibid. 2010:25).   
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2.2.2 Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning (2012) 

Aino Gröndahl, jurist på RFSL, skrev 2012 en avhandling om Migrationsverkets riskprövning 

och internskyddsbedömning som visade på ett stort behov av prejudikat genom prövning i 

Migrationsöverdomstolen. Gröndahl granskade 70 fall ifrån den näst högsta instansen, 

Migrationsdomstolarna, där asylskälet varit sexuell läggning. Hennes fokus låg på att studera 

hur myndigheten bedömer riskerna för en person i tillfälle den återvänder, kraven som åläggs 

den asylsökande i att manifestera sin sexualitet samt hur myndigheten dömt i ärenden där den 

asylsökande kommer från ett land som kriminaliserar homosexuella handlingar. Hon 

problematiserar de kriterier som Migrationsverket använder sig av och visar tydligt hur det 

finns stora problem i myndighetens arbetssätt. En av slutsatserna som Gröndahl drar är att ett 

stort problem för handläggare på Migrationsverket och Migrationsdomstolarna är att bristen 

på prejudicerande domar att falla tillbaka på. Inte ett enda fall har tagits upp i 

Migrationsöverdomstolen sedan lagändringen 2002, vilket hon menar kan leda till att 

handläggare bedömer ärendena godtyckligt (Gröndahl 2012).   

  

2.3 Tidigare forskning om policy och tolkning  

2.3.1 Policytolkning och val mellan policys 

I studien ”Policy enactment in the UK secondary school: examining policy, practice and 

school positioning” från 2010 beskriver Braun, Maguire och Ball skolors positionering och 

förhållande till policytolkning. Studien fokuserar på den komplexa samling policys som 

skolor har att förhålla sig till och undersöker hur fyra skolor hanterar relationen mellan policy 

och praxis (Braun m.fl. 2010:548). Studien utgår ifrån att policy tolkas och översätts snarare 

än att bara implementeras (ibid. 2010:549). Författarna beskriver hur de studerade skolorna 

förhåller sig olika till processen att översätta policy till praxis, och således ser de att skolornas 

positionering i förhållande till policy varierar. Slutsatserna i studien är att policy, praxis och 

positionering är starkt sammanknutna och att studier av policytolkning handlar i mångt och 

mycket om att studera policy som en process av hur policys kan arbetas med på olika sätt. 

Policytolkning bör enligt författarna ses i ljuset av relationer mellan styrande organ, lokala 

myndigheter, institutioner och de enheter som studeras (ibid. 2010:558).   

2.3.2 Gräsrotsbyråkrater 

Lipsky beskriver en byråkrati där kärnan är att de beslut som tas rör människor och mänskliga 

situationer (2010:8). I denna typ av byråkratiska organisation går det inte att förutbestämma 

hur situationer ska hanteras och därför krävs urskillning och förmåga att bedöma situationen 
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av de anställda i organisationen. Detta leder till en viss frihet för de anställda i hur arbetet ska 

genomföras, vilket öppnar för policyskapande på gräsrotsnivå (Lipsky 2010:14-15). Lipskys 

utgångspunkt är att man i studiet av policy måste ta hänsyn till att de så kallade 

gräsrotsbyråkraternas agerande är summan av de förhållanden under vilka aktörerna arbetar. 

Den policy som skapas inom en organisation är alltså ett resultat av de metoder som aktörerna 

skapar för att hantera sin egen arbetssituation. Den frihet som strukturen ger 

gräsrotsbyråkraterna kan användas för att lätta den egna arbetsbördan genom att skapa rutiner 

och självpålagda regler, eller att försöka tjäna allmänheten efter bästa förmåga. Lipsky hävdar 

att stress och knappa resurser bidrar till att gräsrotsbyråkraterna skapar strategier för 

överlevnad genom att inte göra så mycket som de skulle kunna för mottagaren av tjänsten om 

de hade mer resurser (ibid. 2010:30). Ett annat sätt som Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna 

agerar för att minska sin arbetsbörda är att stereotypisera sina klienter, vilket innebär att de 

skapar förenklade bilder av hur klienterna är för att kunna förkorta handläggningstiden (ibid. 

2010:59). Lispky slår alltså fast att gräsrotsbyråkraternas arbetsförhållanden är viktiga att ta 

hänsyn till i studiet av policy i byråkratin. Gräsrotsbyråkraterna har således ett visst mått av 

handlingsfrihet och med den friheten kan de påverka policyarbetets riktning.  

 

2.3.3 Lokal implementering av central policy  

En studie gjord vid Umeå Universitet av Urban Markström, Rafael Lindqvist och Mikael 

Sandlund (2009) undersöker hur implementering av nationell policy rörande personliga 

ombud för personer med funktionshinder fungerat och tolkats på lokal nivå. I denna fallstudie, 

på uppdrag av Socialstyrelsen, genomfördes en rad intervjuer med både utförare och klienter 

där fokus låg på att ta reda på hur de arbetade, hur de upplevde sina arbetsförhållanden och 

hur väl deras handlande överensstämde med den centrala policyn. 

Författarna beskriver hur utförarna behöver förhålla sig till både den nationella policyn och 

till sina klienters behov och hur de då ofta verkar skapa sig egna arbetssätt och policys som 

inte alltid är i linje med den centrala policyn.  

 Studien visade att de flesta arbetsgrupper som studerats hade skapat skriftliga 

riktlinjer som låg i linje med den centrala policyn, men i praktiken fanns en stor flexibilitet 

och handlingsfrihet för enskilda aktörer och att den centrala policyn frångås i många fall. 

Uppgifterna för utförarna var heller inte tydliga och de upplevde många gånger att de utförde 

arbetsuppgifter som borde ligga på andra myndigheter eller institutioner. Utförarna upplevde 

inte att kontrollfunktioner fungerade adekvat. Balansen mellan att följa policyn och få arbetet 
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att fungera för både utförare, klienter och andra utförare i andra institutioner var svår att nå. 

Författarna menar att den centrala policyn verkar vara utformad för att implementeras i städer 

där tillgången till olika typer av hjälpinstanser inte är lika geografiskt utspridd och svårnådd 

(Markström m.fl. 2009). 

2.3.4 Tidigare forsknings relevans för val av teoretisk ram 

De tre studier som presenteras ovan fokuserar alla på hur policy tolkas och översätts på olika 

sätt. I Braun m.fl. (2010) ligger fokus på hela enheters förhållande till policy och 

positionering. Ett viktigt bidrag från den studien är att hur policy används och tolkas är 

beroende av de relationer enheten har till andra aktörer, både överordnade och 

samarbetsenheter. Studien fokuserar på hela enheter och ger inte utrymme för individuella 

personers positionering.  

 I Lipsky (2010) ligger fokus på omständigheterna kring aktörerna. Här studeras 

visserligen enskilda aktörer men det är inte positionering som står i fokus utan de 

omständigheter som finns runt den enskilda aktören. Lipsky har kommit med ett viktigt bidrag 

för studier om lokala översättningar av policy och trots att en del kritik har förekommit har 

teorin om gräsrotsbyråkrater gjort ett starkt avtryck i forskningsområdet som många kunnat 

bygga vidare på. 

  Markström m.fl. (2009) är med som ett exempel på en studie i svensk kontext och där 

en lokal avdelning av en myndighet studeras och där fokus ligger på hur central policy 

fungerar och används lokalt. Författarna beskriver att aktörerna slits mellan att räcka till för 

klienter och att följa central policy. Den studien visar på hur tolkning av policy kan variera 

beroende på vilka andra instanser och hjälporgan som finns lokalt.  

 Dessa tre studier fokuserar på olika delar av policytolkning och visar på 

studieområdets komplexitet. De bidrag som dessa studier ger öppnar också upp för frågor om 

hur enskilda aktörer förhåller sig till sin egen position. Om enheters positionering, 

omständigheter i arbetssituationen och lokala variationer i hjälputbud påverkar 

policytolkningens riktning; hur ser då variationen ut inom dessa enheter bland enskilda 

aktörer?  

 

2.4 Teoretisk ram - Lokala översättningar av policy 

I studier om lokala översättningar av policy studeras hur policy tolkas och tillämpas på lokal 

nivå, av institutioner och organisationer såväl som enskilda aktörer. Att studera aktörer inom 
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policy har kommit att bli ett etablerat fält inom policystudier och allt sedan Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater har olika teorier förts fram. Den teori jag har valt att utgå ifrån, och som 

jag presenterar i nästa stycke, fokuserar på den enskilda aktörens positionering och är därför 

relevant för min studies syfte. Denna teori hävdar att det går att finna olika positioner bland 

aktörerna och alla positioner samverkar till riktningen av policytolkningen, vare sig de ser sig 

som aktörer eller som mottagare. En prövning av denna teori på mitt fall kan bidra till att öka 

förståelsen för hur aktörer förhåller sig till sin egen roll som policyaktörer.  

2.4.1 Policyaktörer och roller 

I en studie från 2011 studerar en grupp brittiska forskare lärare och skolpersonal som 

policyaktörer i skolor i Storbritannien (Ball m.fl 2011). Stephen Ball, Meg Maguire, Anette 

Braun och Kate Hoskins visar på sju positioner eller roller som policyaktörer intar i arbetet 

med att tolka och förstå policy. Dessa sju roller är enligt forskarna BERÄTTARE, 

ENTREPRENÖR, OUTSIDER, VERKSTÄLLARE, ENTUSIAST, KRITIKER och MOTTAGARE (Ball 

m.fl. 2011:626). Centralt för dessa roller är att de syftar till att skapa mening, och ett sätt att 

närma sig policys. Aktörer kan röra sig mellan dessa roller, inneha flera roller och växla 

mellan dem (ibid. 2011:625-626). De kan ses mer som idealtyper för att skapa förståelse för 

hur aktörer förhåller sig till policy. Författarna menar att dessa positioner gemensamt skapar 

policy genom tolkning och översättning som formas av personliga värderingar och intressen, 

och av institutionella värderingar och intressen. Policyarbetet formas också av sammanhanget 

och de behov som finns där (ibid. 2011:636).      

 BERÄTTAREN beskriver författarna som en meningsskapande aktör som ofta är 

visionär, beskriver riktningen för arbetet, ofta genom narrativt berättande och 

framtidsvisioner. Berättarens uppgift är att hålla ihop leden och samtidigt sätta en gemensam 

riktning för det fortsatta policyarbetet (ibid. 2011:626-627). 

 ENTREPRENÖREN är förändringsaktören, ofta karismatisk, övertygande och personligt 

involverad. De är bra på att få andra med sig och att sammanfoga olika policys. Entreprenören 

skapar, omarbetar och översätter policys så att de blir tillämpbara för andra aktörer. 

Författarna beskriver Entreprenören som en ganska ovanlig roll, och den har likheter med 

entusiasten i att vara personligt involverad och duktiga på att få andra med sig, dock är 

skillnaden den att entreprenören gärna kombinerar olika policys och omarbetar dessa på ett 

kreativt och nytänkande sätt (ibid. 2011:628). 

 OUTSIDERN är en aktör som inte finns inom organisationen som studeras. Det kan vara 

rådgivare, konsulter eller andra organisationer som finns med i policyprocessen (ibid. 
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2011:628).  

 Arbetet för VERKSTÄLLAREN karaktäriseras av återrapportering. I mycket av arbetet 

med policyimplementering krävs att resultat rapporteras tillbaka till uppdragsgivaren. Som 

verkställare blir arbetet med att mäta och rapportera policyns effektivitet en viktig uppgift 

(Ball m.fl. 2011:629). 

 ENTUSIASTEN är den aktör som känner en stor entusiasm över och tillfredsställelse i 

ett särskilt policyområde. Författarna beskriver två typer av entusiaster; policymodellen och 

översättaren. Policymodellen kan beskrivas som en aktör som genom sitt arbete blir ett 

typexempel för andra att följa på ett visst policyområde. Entusiasten som översättare av policy 

är en aktör som genom att skapa dokument och arbetssätt översätter abstrakt policy från teori 

till vardaglig och situationsspecifik praktik som andra aktörer kan ta del av. Entusiasten 

beskrivs som en kollektiv idealtyp, en som gör policyöversättning och tillämpning till en 

kollektiv process (ibid. 2011:630-631).  

 Rollen som KRITIKER innehas ofta av exempelvis fackligt aktiva enligt författarna. 

Dessa förhåller sig till och påverkar arbetet med policy då policys riskerar påverka de egna 

medlemmarnas arbetsförhållanden. Det är också vanligt att kritiker är aktörer som varit med 

under en längre tid och på grund av tidigare erfarenheter förhåller de sig kritiskt till ny policy 

eller förändring. Kritiker har oftast inte en stor roll i policytolkningen utan syns mest när 

policy påverkar personalen negativt (ibid. 2011:631-632).   

 Den sista positionen som författarna beskriver är MOTTAGAREN. Rollen som 

mottagare är en roll som innebär låg grad av problematisering kring policy. Mottagaren är ofta 

ny i arbetsuppgifterna eller inte personligt involverad i policyområdet och söker därför efter 

vägledning i verksamhetens policydokument. Författarna beskriver hur mottagarna snarare 

väljer att utgå från andras tolkningar av policy än att göra egna kreativa tolkningar av 

direktiven (ibid. 2011:632). Mottagarna använder sig gärna av standardiserade verktyg, planer 

och lokala policytexter för att lösgöra mer tid till andra arbetsuppgifter. Policy för mottagaren 

är något som åläggs ovanifrån och som man måste förhålla sig till (ibid. 2011:634, 633).  

 I min studie använder jag mig av ovanstående teori om roller och positioner för att 

undersöka om det går att finna samma mönster hos Migrationsverkets handläggare som 

författarna fann hos policyaktörerna inom den brittiska skolan. Jag använder mig av rollerna 

som idealtyper och undersöker om de kriterier som författarna ställer upp för varje roll går att 

finna hos Migrationsverkets handläggare. För min studie är det aktuellt att använda sex av de 

sju positionerna och utesluta outsidern då jag fokuserat på aktörer inom organisationen och 

inte undersökt påverkan utifrån. Nedan följer en beskrivning av hur jag operationaliserat 
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teorin för att kunna använda den i utformning av intervjufrågor samt för att kunna positionera 

aktörerna i min analys.  

2.4.2 Operationaliseringar av teorins positioner 

Utifrån hur Ball m.fl. (2011) beskriver de olika positionerna har jag sammanfattat ett antal 

nyckelord som beskriver positionerna. Dessa nyckelord har jag skapat som sammanfattning 

av positionen utifrån hur författarna beskriver den (Ball m.fl. 2011:626). Med nyckelorden 

som utgångspunkt har jag sedan gjort ett antal antaganden som torde stämma om 

intervjupersonen intar en viss position. Därefter har jag skapat öppna frågor, där frågan i sig 

inte är bunden till en viss position men där den är tänkt att trigga ett svar i en riktning som 

visar om intervjupersonen kan sägas operera utifrån en viss position. I analysen utgår jag från 

samma antaganden för att kunna positionera intervjupersonerna. 

 Nedan följer ett exempel för att förtydliga hur jag gått till väga för att skapa 

antaganden och intervjufrågor, följt av en sammanfattning av nyckelord och antaganden som 

borde gälla om personen kan sägas inneha en viss roll. I nästa kapitel beskriver jag sedan hur 

jag använt den teoretiska ram som jag här har beskrivit för att utforma min studie.  

Exempel: För att få fram huruvida intervjupersonen intar positionen verkställare (för 

vilken återrapportering, mätning av effektivitet etc. är viktigt) har jag gjort följande 

antaganden: Intar intervjupersonen rollen som verkställare bör denne i sina svar betona 

vikten av återrapportering och se resultat och återrapportering som viktiga 

ingredienser för ett lyckat policyarbete. Jag har därför utformat två frågor om detta: 1. 

Vilka resultat ser du av de omarbetningar som gjorts av arbetssätt och policyarbete de 

senaste åren? 2. Kan du beskriva hur återrapportering till Riksdag och Regering 

påverkar arbetet med policy för HBT-ärenden?    

 

Berättarens nyckelord: visionär, riktningsberättare, gemensam riktning, håller ihop leden, 

meningsskapare.  

Antaganden om Berättaren: Intervjupersoner som intar en berättarroll bör se policyarbetet 

som en gemensam process. I intervjun bör intervjupersonen tala om ett vi snarare än ett jag. 

Intervjupersonen talar om policyarbetets riktning, vart de är på väg, hur de arbetar framåt, 

varför de omarbetar. Visionära inslag bör finnas i intervjupersonens berättelse. Det bör också 

förekomma att berättaren använder sig av narrativa inslag för att få sin arbetsgrupp mot ett 

gemensamt mål.  
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Entreprenörens nyckelord: förändrare, personligt involverad, sammanfogar policy, skapar, 

översätter och omarbetar policy, policy som kreativ process.  

Antaganden om Entreprenören: Intervjupersoner som intar en entreprenörsposition bör 

beskriva policyarbetet som rörligt med utrymme för tolkning och nytänkande. Personen bör 

vara personligt involverad i policyarbete och skapa nya eller omarbeta befintliga policys, det 

vill säga positionera sig som en del av policyutvecklingen. Intervjupersonen är karismatisk 

och bra på att få andra med sig. Utöver detta bör hen uttrycka sätt på vilka hen sammanfogar 

olika aspekter av olika policys och att andra tar del av den tolkningen.   

Verkställarens nyckelord: återrapportering, mäta effektivitet i policy, policy i siffror.  

Antaganden om verkställaren: Verkställaren har kunskap om effektivitet hos en viss policy, 

vad som i statistiken verkar fungera bra respektive dåligt. Intervjupersonen fäster stor vikt vid 

att policy ska gå att mäta och att resultaten som redovisas ska vara tillfredsställande.  

Entusiasten/policymodellens nyckelord: policy personifierad, modellerar för andra. Karriär 

inom policyområdet, ”lever policy”, policyskapande som en kollektiv process.  

Antaganden om entusiasten/policymodellen: Entusiasten bör beskriva sin roll som 

policyaktör i kollektiva termer. Intervjupersonen beskriver personligt engagemang i 

policyområdet, detta område är det viktigaste policyområdet. Intervjupersonen ser det som sin 

uppgift att statuera exempel för policyarbetet och dess riktning genom sitt eget arbete. 

Entusiasten/översättarens nyckelord: Skapar dokument, skapar arbetssätt, omvandlar från 

teori till praktik. 

Antaganden om entusiasten/översättaren: Intervjupersonen beskriver hur denne underlättar 

för sina kollegor genom att översätta policydokument till lokala handlingsplaner och visar på 

arbetssätt. Intervjupersonen översätter policydokumenten till vardagssituationer och förenklar 

dessa så att de går att arbeta utifrån. 

Kritikerns nyckelord: Försvarar arbetarnas position i förhållande till policy, ofta lång 

erfarenhet, kritisk till förändring. 

Antaganden om kritikern: Intervjupersonen bör tala om hur policyförändringar och tolkning 

påverkar personalen. Intervjupersonen beskriver tidigare reformer och vad de lett till. 

Kritikern beskriver policyförändring som tidskrävande och tröttande. Personen talar om 

arbetsbörda och beskriver policytolkning ur ett konsekvensperspektiv för personalen. Hen 

förhåller sig kritiskt till ny policy eller förändring.  
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Mottagarens nyckelord: policykonsumtion, underordnar sig policy, söker vägledning, söker 

standardisering och andras tolkning. Policy kommer ovanifrån. 

Antaganden om Mottagaren: Mottagaren påvisar ett stort mått av beroende av policys. 

Intervjupersonens svar karaktäriseras av att söka vägledning genom andras tolkning. 

Mottagaren problematiserar inte tolkningen av policy genom att beskriva olika sätt att förhålla 

sig till den utan konsumerar policy. Tydliga uttalanden om att policyn är som den är och 

måste bara följas förekommer. Intervjupersonen uttrycker sitt beroende av kollegors och 

överordnades tolkning och vägledning. Personen vill ha standardiserade verktyg för hur 

utredningen ska gå till.  
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3. Forskningsdesign och metodologiska val 

 

3.1 Vetenskaplig positionering 

Jag utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn där tolkandet av handlingar, normer och texter 

skapar förståelse (Gilje & Grimen 2007:174). Handlingar ses som meningsfulla och genom att 

studera meningsfulla händelser tillskansar vi oss förståelse. Den förståelse som avses är 

kontextbunden och de observationer och tolkningar som görs har endast mening i det 

sammanhang som studeras (ibid. 2007:186).  

 

3.2 Val av metod  

Teorell och Svensson problematiserar begreppen kvantitativa och kvalitativa metoder och 

använder istället begreppen intensiv och extensiv metod (2007:264). Intensiva studier går på 

djupet i ett eller ett fåtal fall, medan extensiva studier studerar ett större antal fall vilket ger 

bredd snarare än djup (Teorell & Svensson 2007:266-267). För min undersökning lämpar sig 

en intensiv approach bättre då fokus ligger på upplevelser och positionering bland en specifik 

grupp av aktörer och då syftet är av utforskande karaktär. Jag är intresserad av aktörernas 

upplevelser och tolkning, vilket sannolikt inte framkommer på ett tillfredsställande sätt i en 

statistisk, extensiv studie. 

 Då min studie är av beskrivande karaktär och ämnar undersöka ett specifikt fall, ett 

fall av lokal översättning av policy, finns få poänger med en jämförande fallstudie. Jag har 

inga förklarande eller kausala ambitioner i den här studien utan är intresserad av att studera 

och beskriva ett enda fall (Teorell & Svensson 2007:82). Alltså är en beskrivande fallstudie en 

god väg att välja för att kunna uppfylla mitt syfte.  

 

3.3 Beskrivande fallstudie 

Min studie är till karaktären intensiv och undersökande med syfte att beskriva. Jag studerar ett 

fall för att bidra till förståelsen om hur policyaktörer positionerar sig själva och hur det kan 

förstås utifrån vald teoretisk ram. Beskrivningar och begreppsutveckling är avgörande för att 

kunna förklara fenomen och utan breda och tydliga beskrivningar riskerar åtgärder att bli 

missriktade (Esaiasson m.fl. 2012:26, 152).  

 För att kunna designa en fallstudie menar Teorell och Svensson att överväganden bör 

göras kring vad studieobjektet är ett fall av (2007:237). Då jag utgått ifrån teorier om 
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gräsrotsbyråkraters handlingsfrihet för val av fall och policyaktörers positionering som 

teoretisk ram kan mitt fall sägas vara ett fall av lokal översättning av policy med fokus på 

aktörers positionering. Jag har utgått ifrån teorin och skapat ett antal variabler för de 

positioner eller roller som teorin beskriver som jag sedan operationaliserat genom att skapa 

intervjufrågor (Teorell & Svensson 2007:24).  

 

3.4 Målkonflikter  

Teorell & Svensson beskriver två typer av problem som kan uppstå och som man bör ta 

hänsyn till då intensiva beskrivande studier genomförs. Den första av dessa är förhållandet 

mellan validitet och inferens, eller generaliserbarhet. Den andra målkonflikt som Teorell & 

Svensson beskriver är förhållandet mellan validitet och reliabilitet (2007:267, 268). 

3.4.1 Inferens  

I intensiva studier menar författarna att det kan finnas vissa svårigheter att skapa 

generaliserbarhet då endast ett fåtal fall studeras. Generaliserbarheten ökar med antalet fall 

som studeras och det finns därför en osäkerhet kring inferensen i intensiva studier (Teorell & 

Svensson 2007:267-268). Jag har dock som syfte att bidra med ökad förståelse, öka på det 

empiriska materialet och pröva teorin på ett ytterligare policyområde vilket torde öka teorins 

generaliserbarhet genom empirisk prövning, även om studien fristående från tidigare 

forskning blir svår att genieralisera. 

3.4.2 Validitet & Reliabilitet 

Vidare finns det risk för spänningar mellan de två målen hög validitet och hög reliabilitet i 

intensiva studier. I studier som använder sig av standardiserade frågor och svarsalternativ kan 

en hög grad av reliabilitet uppnås men med risk för att validiteten eventuellt minskar. Detta då 

standardiseringen förväntas minska graden av godtycklighet, men också minska svängrummet 

för att justera frågor och svarsalternativ längs vägen samt att anpassa frågorna och formen 

efter situationen (Teorell & Svensson 2007:268). 

 Genom mitt val att göra semistrukturerade intervjuer ökar mina möjligheter till att 

kontrollera för validitet men risken är att det äventyrar reliabiliteten, då alla intervjuer inte 

kommer att se likadana ut (ibid. 2007:270). För att ändå öka reliabiliteten i min studie har jag 

varit noggrann i min tolkning, och i största möjliga mån försökt undvika slarv och 

godtycklighet genom att redovisa mina resultat på ett tydligt sätt, exempelvis genom att 

bifoga intervjuutskrifter och analysanteckningar (se bilaga 1 & 2). Jag har också försökt att 
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öppna för alternativa tolkningsmöjligheter och slutsatser.  

Genom att använda flera indikatorer för att visa samma sak och ställa frågor på olika sätt har 

jag försökt säkerställa att jag verkligen mäter det jag påstår mig mäta och på så sätt undviker 

jag systematiska mätfel (Teorell & Svensson 2007:55,57). Jag har försökt att vara noggrann i 

operationaliseringen av de teoretiska definitionerna för att nå god begreppsvaliditet 

(Esaiasson m.fl 2012:57). 

3.5 Etiska Överväganden  

I utformandet av min studie har jag gjort ett antal etiska överväganden som jag här redogör 

för. Denna redogörelse syftar till att visa hur jag arbetat med de dilemman som jag som 

kvalitativ forskare möter på i utformningen av min intervjustudie (Kvale & Brinkmann 

2009:85). Det första jag har tagit hänsyn till berör intervjupersonerna. Då intervjustudien 

berör handläggarnas egna upplevelser av sin arbetssituation och möjligheter har jag resonerat 

dels kring konfidentialitet – hur skyddar jag mina intervjupersoner så att det inte blir 

uppenbart vem som svarat vad, och dels kring informerat samtycke – hur mycket ska och kan 

jag informera intervjupersonerna om studiens syfte och mening och när under studiens gång 

jag bör informera intervjupersonerna (ibid. 2009:87, 88).  

 För att bevara mina intervjupersoners anonymitet har jag valt att inte skriva på vilka 

asylprövningsenheter på Migrationsverket som intervjuerna ägt rum. Jag har gett 

intervjupersonerna ett nummer istället för fingerade namn eller liknande, då jag inte velat röja 

sådant som kön och ålder som skulle kunna leda personer med insyn i myndigheten till vem 

som sagt vad. Jag har också valt att stryka information som jag ansett kan äventyra 

intervjupersonernas anonymitet då sådan förekommit i intervjusvaren. Sådan information kan 

ha varit hur länge personerna har arbetat på sin enhet, om de har varit borta från sitt arbete av 

olika skäl, om intervjupersonerna har nämnt geografiska platser eller specifika händelser.   

 När det gäller informerat samtycke har jag har meddelat intervjupersonerna om 

studiens övergripande syfte samt hur jag hanterar intervjumaterialet efter intervjun. Jag har 

vid varje intervjutillfälle frågat om det går bra att jag spelat in intervjuerna och jag har 

meddelat att jag inte kommer att lämna ut dessa inspelningar till någon, utan att de ska utgöra 

det empiriska materialet för min studie. I min studie har samtycke givits av överordnad chef 

som sedan har gett mig ett antal tillgängliga intervjupersoner, det är därför något osäkert hur 

stort trycket har varit på de enskilda intervjupersonerna att delta i studien. Jag har försökt att 

kompensera för detta genom att betona att de deltar frivilligt och att de har möjlighet att dra 

sig ur studien om de så önskar. Jag har inte gjort någon genomgång av de olika positionerna 
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som enligt min teoriram kan finnas inom organisationen då jag önskat ett mer 

förutsättningslöst samtal kring policy och handläggarens bild av sina egna 

påverkansmöjligheter.  

 Jag har även resonerat kring vilka konsekvenser studien får, dels för 

intervjupersonerna, dels för den arbetsplats där intervjupersonerna arbetar och dels för den 

grupp av människor som intervjupersonernas beslut och handlingar berör – HBT-personer 

som söker asyl i Sverige. Kvale och Brinkmann beskriver konflikten mellan positiva och 

negativa konsekvenser för de personer som är involverade i en studie och menar att den 

information och kunskap som framkommer genom studien bör väga upp för konsekvenserna 

av studien för studieobjekten (Kvale & Brinkmann 2009:90). Att få en större förståelse för 

individuella aktörers påverkansmöjligheter i policytolkning får ses som viktigt för att förstå 

hur policy skapas och implementeras. Jag är dock medveten om att de frågor som jag ställt 

kan upplevas personliga för intervjupersonerna och att intervjupersonerna tar av värdefull tid 

för att bidra med information. Då jag i min analys gör tolkningar av intervjupersonernas 

berättelser finns förstås risken att intervjupersonerna känner sig missuppfattade, men jag 

hoppas att de också kan få ut något av sin delaktighet, på så sätt att de kan få möjlighet att 

fundera över sin egen position och den roll de har eller har möjlighet att ha i utvecklingen av 

det aktuella policyområdet. Huruvida asylsökande HBT-personer på något vis påverkas av 

min studie genom att vara de som intervjupersonernas handlingar berör går bara att spekulera 

kring. Det är föga troligt att studien i sig når denna grupp, dock kan det tänkas att en djupare 

förståelse för enskilda aktörers påverkan på hur policy tolkas i förlängningen bör få positiva 

konsekvenser för de grupper som berörs av tolkning och policyriktning. 

 Min egen roll som forskare är ett annat område som jag reflekterat över i utformandet 

av min studie. Jag har försökt att närma mig forskningsområdet med ett betydande mått av 

reflexivitet. I ett hermeneutiskt synsätt är det omöjligt att studera något objektivt (Gilje & 

Grimen. 2007:179). Jag som författare kommer med en viss förförståelse och med normativa 

värderingar. Min tolkning färgas både medvetet och omedvetet av min bakgrund, mina 

erfarenheter, mina ståndpunkter och det jag tar för givet (ibid. 2007:184). Jag har under 

studiens gång reflekterat över hur jag som forskare påverkar tolkningen då jag själv är HBT-

person och funderat över vilken förförståelse det ger mig och hur det färgar min tolkning av 

intervjupersonernas berättelser. Jag har också reflekterat kring min syn på svenska 

institutioner, mina interkulturella erfarenheter samt politiska ståndpunkter. Min egen närvaro 

som uppsatsskrivare har jag också reflekterat över då denna kan påverka handläggarnas 

beskrivning av arbetssätt och val.  
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3.6 Empiri 

Det empiriska materialet består av intervjuer med HBT-specialister på Migrationsverkets 

asylprövningsenheter. Nedan redogör jag för val och materialinsamlingsmetod. 

3.6.1 Val av fall & studieobjekt 

I samhällsvetenskapliga studier studeras både fall som är typiska för det som ska studeras, 

sådana som är extrema åt något håll och sådana som är avvikande från majoriteten av fall 

(Gerring 2007:88). I min studie har jag valt ett fall där tidigare studier visat på hög grad av 

handlingsfrihet och där en enhetlig praxis saknas. Det är alltså ett fall där policy verkar tolkas 

olika av olika aktörer i olika ärenden. Förutsatt att Lipskys (2010) resonemang om 

gräsrotsbyråkratier är giltigt - att organisationer som beslutar i ärenden som rör människor och 

mänskliga situationer måste ge sina anställda handlingsfrihet, kan antagandet göras att det 

valda fallet är ett typiskt fall i studier om lokala översättningar a policy.  

 I valet av intervjupersoner har en högre chef försett mig med intervjupersoner. Utifrån 

de kontakter jag fått av denne har jag fått möjlighet att genomföra mina intervjuer.  

3.6.2 Materialinsamling   

Intervjumaterialet består av 3 semistrukturerade intervjuer med 3 HBT-specialister på 

Migrationsverket. Intervjuerna har hållits under samma dag och har transkriberats med en 

varsam omvandling från talspråk till skriftspråk, detta för att göra materialet mer läsbart och 

för att inte riskera oetisk stigmatisering av intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann 

2009:204). Jag har således valt att ha kvar formuleringar och uttryck men har tagit bort vissa 

utfyllnadsljud samt gjort vissa grammatiska justeringar.  

 I skapandet av intervjufrågor har jag utgått från Kvale och Brinkmanns beskrivning av 

narrativa intervjuer (2009:169-171) och lagt fokus på att intervjupersonerna ska få berätta sin 

egen historia så att deras perspektiv på händelser och ageranden får komma fram. Detta har 

jag gjort genom att ställa öppna frågor och att be intervjupersonerna att berätta exempel på det 

de beskriver. Jag har försökt vara lyhörd för berättelsen bakom det de intervjuade säger och 

försökt följa upp med följdfrågor. Intervjuerna har öppna frågor så att analyser av mening ska 

vara möjliga. Jag har försökt ställa frågor som uppmuntrar intervjupersonen till att utveckla 

sitt resonemang och själv rikta samtalet.     
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3.7 Analysmetod – Narrativ analys 

Då intervjuerna är semi-strukturerade till sin natur och då intervjupersonerna själva fått 

beskriva sin situation utgörs det empiriska materialet i huvudsak av berättelser. Därför är 

narrativ analys en lämplig metod, då den fokuserar på berättelsen och dess mening (Kvale & 

Brinkmann 2009:240). För att få fram strukturen och berättelsen i narrativa analyser kan 

berättelsen delas upp i fem olika delar; sammanfattning, orientering, komplicerande handling, 

utvärdering och upplösning. Dessa kategorier har jag använt mig av för att få fram berättelser 

(se bilaga 2) då intervjupersonernas berättelser kommit i fragment genom hela intervjun, men 

jag har inte fokuserat på berättelsens struktur i presentation av resultatet och i analysen av 

detta. I analysen har jag fokuserat på meningen i berättelserna och tolkat berättelserna utifrån 

de antaganden om positioner som beskrivs i kapitel 2.4.2.  

 Jag har reducerat mitt material till en rimlig storlek genom att välja ut de delar av 

materialet som jag tydligt kunnat härleda till en av de teoretiska positionerna och strävat efter 

att inte missrepresentera materialet och ge en sned bild av intervjupersonernas berättelser 

(Rennstam & Wästerfors 2011:202-203).    

 Jag har valt att göra en gemensam redovisning av resultat och analys och strukturerat 

följande kapitel utifrån de sju positioner som återfinns i teorin. Under varje position återfinns 

en narrativ analys av intervjuerna där fokus ligger på den mening som går att finna i 

berättelserna.   
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4. Resultat & Analys 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat och en analys av resultaten utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter.    

4.1 Berättaren 

I en av mina intervjuer kunde jag finna att intervjupersonen antog en berättarroll. Kärnan i 

personens berättelse är att arbetet med tolkning är en kollektiv process där det viktiga är att 

bemöta den sökande på ett bra sätt. Synen på policytolkning som en kollektiv process är en 

central del av berättarrollen och syftar till att hålla samman gruppen (Ball m.fl 2011:627). 

Intervjupersonen ser det som sin uppgift att hjälpa sina kollegor med det, vilket kan ses som 

en tydlig riktningsbestämning för arbetet.  

… det viktigt att vi tänker på hur vi agerar gentemot den sökande, att vi gör 

det bästa för den personen. 

… mitt huvudsakliga jobb är att stötta kollegorna i hur de ska agera och 

vilka frågor de ska ställa och så vidare. 

(Intervjuperson 1) 

Hen beskriver förändringen inom policyområdet och vad som gjort att Migrationsverket 

förändrat sitt arbetssätt. Beskrivningen handlar här om hur det har varit innan och hur 

förändringen har sett ut. I teorin beskrivs hur berättelser ofta går både bakåt i tid och framåt i 

form av visioner och mål (Ball m.fl. 2011:627). Här ser vi berättelser som strävar efter att 

beskriva hur det har varit innan och hur de tillsammans kommit vidare ifrån det.    

Sen givetvis att vi har fått mer kunskap i hur vi ska agera, just det här att 

man tidigare har, tidigare fanns ju det här med att man kan ju leva dolt i 

sitt hemland, man behöver inte tala om för någon att man är homosexuell. 

Det har jag väldigt svårt att tro att någon på Migrationsverket eller 

Migrationsdomstolarna skulle motivera beslut med, det har vi jobbat bort. 

Så jag tycket att det finns väldigt mycket bra utredningsstöd idag gentemot 

vad som fanns för några år sedan, där vi, där det tidigare mer eller mindre 

var uttalat att det inte gick att utreda någons sexuella läggning utan man 

fick mer eller mindre acceptera att sa någon att man var homosexuell så 
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skulle vi anta att de var det. Idag har vi något mer utredningsstöd till det. 

(Intervjuperson 1) 

Vi kan också se att intervjupersonen berättar en berättelse om vilka svårigheter som den 

sökande kan tänkas ha varit i och vilka konsekvenser det kan få i mötet med 

myndighetspersonen.  

… för den sökande som jag har mitt emot mig kan jag, beroende på vilket 

land den kommer ifrån, så kan den vara mer eller mindre fientligt inställd 

mot mig därför att hade de suttit och berättat om det här i sitt eget land så 

hade de säkerligen riskerat en förföljelse, vilket då medför att jag ska sitta 

här om förbjudna saker för en myndighetsperson, hur ska den agera? 

(Intervjuperson 1) 

Intervjupersonens berättelse har också ett tydligt visionärt och framåtsträvande inslag, så som 

beskrivs i teorin (Ball m.fl. 2011:627). De visionära inslagen handlar främst om spridning av 

arbetssättet snarare än utveckling av dessa.   

ju längre tid vi får jobba på det här sättet desto mer kommer det att sätta 

sig och då tror jag också att det arbetssätt vi har kommer sprida sig till 

andra ärendetyper som också är svårutredda, till exempel konvertitärenden 

som också är svårutredda ärenden. Då tror jag att vi kommer att jobba på 

ungefär samma sätt med den typen av ärenden. Jag tror att det här är 

någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen av 

specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra. 

(Intervjuperson 1) 

Det finns alltså flera inslag i intervjupersonens berättelser som går att härleda till den 

teoretiska beskrivningen av positionen berättare. Vi kan se hur intervjupersonen skapar 

mening i tolkning genom att fokusera på vikten av att göra det bästa för den sökande, hur hen 

har narrativa och visionära inslag i sin berättelse.  

 

4.2 Entreprenören 

Två av intervjuerna innehöll drag av den entreprenöriella positionen. Intervjupersonerna visar 

på personligt engagemang och kreativitet i tolkning och omarbetning av direktiv. Denna roll 

har många likheter med entusiasten vilket innebär att vissa delar av berättelserna förekommer 
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även där, men här ligger fokus på den kreativa omarbetningen av policy.  

 Intervjuperson 1 visar personligt inblandning i policyarbetet genom att hen beskriver 

hur policy har arbetats fram tillsammans med bland annat RFSL.  

Jag tror nog att i de här ärendena är det ganska enhetlig policy, det är min 

känsla, vi har jobbat ganska aktivt, tillsammans med RFSL tillexempel att ta 

fram bra policy för hur man ska agera. 

(Intervjuperson 1) 

Teorins upphovspersoner beskriver hur det personliga engagemanget för entreprenören leder 

till delaktighet i utformandet av policys (Ball m.fl. 2011:628) vilket vi kan se sker för den här 

intervjupersonen.  

 Vi ser också en kreativitet kring användandet av nya direktiv för att förstärka gamla. 

Intervjupersonen beskriver hur Migrationsverket varken kan eller får föra statistik på asylskäl 

men att de nu kan gå runt det genom det nya arbetssätt som skapats då HBT-specialister 

introducerades. Då hen är involverade i alla HBT-ärenden väljer hen att föra statistik på sin 

egen involvering istället för asylskäl vilket kan ses som en kreativ och nytänkande 

omarbetning.  

För första gången kan vi faktiskt särskilja mängden utav ärenden som vi 

hanterar, för vi varken kan eller får redovisa ett speciellt asylskäl, vad vi 

däremot kan göra är att jag markerar när jag har varit inblandad i ett 

ärende och då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har varit 

inblandad i under en viss tidsperiod.  

(Intervjuperson 1) 

Denna kreativitet kan uttryckas som att sammanfoga två olika policys och skapa ett nytt 

arbetssätt (Ball m.fl. 2011:628). Dock är det lite som tyder på att intervjupersonen ser 

potential för vidare utveckling av policyområdet, vilket skulle vara typiskt för entreprenören.  

Så som det ser ut nu ser jag ingen egentlig anledning att ändra något utan 

vi behöver jobba mer under en längre tid för att för att kunna arbeta upp 

kompetensen, för kompetensen finns, det gäller bara att få tillräckligt 

många att lära sig den. 

(Intervjuperson 1) 
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Den andra intervjupersonen som visar på inslag av positionen entreprenör är intervjuperson 3 

som beskriver en flexibel policy med utrymme för tolkning och för att arbeta på ett 

individuellt sätt. Hen berättar att det finns oenighet i vissa fall och att styrdokumenten kan 

vara lite fyrkantiga.  

Det har ju funnits diskussioner i hur den har, om man tänker, vårt rättsliga 

ställningstagande, hur det har varit utformat och hur man ska hänsyn till, 

men det har nog inte varit svårt så, mer varit så att man inte har varit 

eniga. 

… men sen kanske det inte alltid har sett ut så i praktiken när man har ett 

ärende, men det skiljer ju sig inte från några andra ärenden kan jag inte 

säga, ett styrdokument kan ju bli lite fyrkantigt eller vad man ska säga. 

Alltså, man får väl försöka se målet och syftet med det, sen så ser man ju 

alltid till att följa det på något sätt, men det kan ju ha varit vissa 

bedömningsdelar som man i slutändan inte har tyckt varit relevanta för vad 

man ska landa i men det beror ju på om det påverkar beslutet eller inte…  

… om det finns olika domar, eller olika styrdokument som du säger, de ska 

ju inte egentligen gå emot varandra, men om de skulle göra det så får man 

väl göra en bedömning i det enskilda fallet. 

… jag skulle nog välja den som vore bäst för min situation, det som passar 

situationen bäst och det resultat som jag vill nå. 

(Intervjuperson 3) 

Intervjupersonen visar här på kreativitet och en öppenhet för att kombinera olika policys. I 

teorin beskrivs hur entreprenören är nytänkande och flexibel i synen på policy (Ball m.fl. 

2011:628) vilket här kan ses i hur intervjupersonen beskriver att hen väljer det som passar 

bäst för situationen och det resultat man vill nå, om olika policys går emot varandra. Personen 

beskriver dock inte konkret hur det arbetet går till så som intervjuperson 1 gjorde, vilket 

försvagar argumenten för att hävda positionen.  
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4.3 Verkställaren 

Verkställaren är inte en tydlig roll hos några av intervjupersonerna men inslag finns hos två av 

dem, intervjuperson 1 och 3. Det är två ganska skilda delar av rollen som kommer fram hos de 

två intervjupersonerna. Hos Intervjuperson 1 är det en beskrivning om statistik som faller 

under verkställarrollen.  

För första gången kan vi faktiskt särskilja mängden utav ärenden som vi 

hanterar, för vi varken kan eller får redovisa ett speciellt asylskäl, vad vi 

däremot kan göra är att jag markerar när jag har varit inblandad i ett 

ärende och då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har varit 

inblandad i under en viss tidsperiod. Så på det sättet kan man ju få ett hum 

om hur stort antal det är, om det sker förändringar i antalet och så vidare. 

(Intervjuperson 1) 

Denna berättelse om en förändring och dess följder visar på att intervjupersonen fäster vikt 

vid mätning av policyområdet. För första gången är det möjligt att mäta hur många ärenden 

som går genom personen och på så vis kan förändring över tid studeras. Teorin beskriver 

rollen som verkställare som en som fäster stor vikt vid mätning av policy (Ball m.fl. 

2011:629), och det uttalande som intervjupersonen gör här kan sägas tyda på att mätning är 

viktigt för intervjupersonen. Detta är dock det enda tecknet på att intervjuperson 1 skulle inta 

positionen som verkställare, vilket försvagar den tolkningen.   

 Intervjuperson 2 fokuserar istället på en annan aspekt av verkställarrollen, nämligen 

kontroll. I teorin beskrivs kontroll som en viktig del av verkställarens arbete då kontrollerande 

av policytolkningen leder till effektivitet för policyn (Ball m.fl. 2011:630). Intervjupersonen 

beskriver hur policyn med HBT-specialister infördes delvis för att kunna kontrollera 

handläggningen av den typen av ärenden och att det är en del av den roll som personen har.  

… delvis var det väl för att öka kontrollen lite på de här ärendena. 

… och då finns ju en handläggare och en beslutsfattare och då ska ju jag 

vara inne och stötta rent i HBT-delen och även kanske kontrollera att det 

går rätt till… 

(Intervjuperson 3) 

Inte hos någon av intervjupersonerna framstår återrapportering eller resultat som de viktigaste 

delarna, ingen av dem hade något att säga om återrapporteringens effekter på deras arbetssätt.  
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4.4 Entusiasten/Policymodellen 

Den här positionen går att finna i olika grad hos alla tre intervjupersonerna. Alla tre visar på 

inslag av positionen genom att beskriva sin egen roll som förebild, guide eller vägledare.  

 Det är tydligt att intervjuperson 1 ser sin roll som en förebild för de andra 

handläggarna i ärenden som rör HBT-personer. Personen nämner flera gånger att hens roll är 

att stötta och vägleda sina kollegor och ser det som sin roll att lära kollegorna hur de ska 

arbeta.   

Sen givetvis har jag utredningar med jämna mellanrum också men mitt 

huvudsakliga jobb är att stötta kollegorna i hur de ska agera och vilka 

frågor de ska ställa och så vidare. Och där har jag ju mycket stöd utav de 

guidelines som finns men även utav min erfarenhet. 

… man får hela tiden försöka vara anpassningsbar i vilka frågor man 

ställer, hur man ställer och hur man agerar, men har man en bra grund så 

kommer man väldigt långt, och den grunden som jag försöker lära våra 

kollegor det är ju det här att det inte bara att man ska ställa ett visst antal 

frågor utan det är även hur man ska fråga, hur man ska agera. 

(Intervjuperson 1) 

Teorin beskriver policymodellen som en position där policy översätts genom personens 

handlingar (Ball m.fl. 2011:630). Intervjupersonen beskriver hur den egna erfarenheten är 

viktigt för hur arbetssätt lärs ut på avdelningen. Hen har ett tydligt personligt engagemang i 

policyområdet då hen beskriver att det är det viktigaste som myndigheten gör.  

Idag så ser jag väl att det är något av det viktigaste jobbet vi har, att ge folk 

som har råkat illa ut på grund utav vem de är eller det de tror på och kunna 

ge dem ett nytt liv. 

(Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 beskriver också hur hen hoppas och tror att deras arbetssätt ska få stå modell 

för hur man kommer att arbeta med andra typer av asylärenden vilket visar på en övertygelse 

om att det egna arbetssättet är något som andra kan vinna på att ta efter. Rekrytering och att 

sprida policyn är centralt i teorins beskrivning av policymodellen (Ball m.fl. 2011:631). I 

följande citat visar intervjupersonen tydligt hur spridning av arbetssättet är viktigt för 

personen.    
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Jag stöttar både handläggare och beslutsfattare under processen vilket 

innebär att vi sprider kunskaperna. Så som det ser ut nu ser jag ingen 

egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba mer under en 

längre tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen 

finns, det gäller bara att få tillräckligt många att lära sig den.  

De suger till sig all kunskap som finns i detta, och de är jättevilliga att lära 

så jag tror att ju längre tid vi får jobba på det här sättet desto mer kommer 

det att sätta sig och då tror jag också att det arbetssätt vi har kommer 

sprida sig till andra ärendetyper som också är svårutredda, 

Jag tror att det här är någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba 

med den här typen av specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar 

jättebra. 

(Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 2 berättar om samarbetet i handläggningen av asylskäl, och fokuserar på 

policyarbetet som en kollektiv process genom att de olika aktörerna kan påverka varandra.   

… om någon drar ett ärende för mig kan jag ju påverka så att jag försöker 

se till att de får med de relevanta frågorna och ställer följdfrågor som är 

relevanta för att vi ska kunna komma fram till om de har gjort sin läggning 

sannolik, så det kan jag väl påverka så. Och jag påverkas ju också om jag 

handlägger om någon annan som stödjer mig i hur jag ska utreda på bästa 

vis. 

Fast det är ju en del av hur vi jobbar, man föredrar ärendena i, själva 

utredningssituationen, att man tar en paus i utredningen och så säger man 

att det här har jag fått fram och så kan man få stöd i hur man ska gå vidare, 

hur man ska ställa fördjupande frågor, eller nya frågor som kanske kan 

söka någon möjlighet att brodera ut lite. 

(Intervjuperson 2) 

Intervjupersonen försöker alltså se till att relevanta frågor ställs och på så sätt statuerar 

intervjupersonen exempel för sina kollegor.   

Det är dock svårt att i intervjusvaren finna en genomgående linje av personligt engagemang 
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och delaktighet i policytolkning vilket bör finnas för att personen tydligt ska kunna ses inneha 

positionen som entusiast/policymodell.  

 Intervjuperson 3 ser sig precis som de andra två som en kunskapsförmedlare till sina 

kollegor. Hen beskriver att samtal förs bland kollegor om hur de ska arbeta med nya direktiv.  

… vi har pratat rätt mycket om hur vi ska utreda de här ärendena och jag 

tror absolut att de har anammat de nya RCIn som vi ska göra och så och 

hur man ska tänka.  

Det är väl där osäkerheten finns tror jag, från handläggarnas sida, hur de 

ska, vad man ska ställa för frågor, men vi har pratat rätt mycket om det och 

det går ju inte att, i många andra ärenden kan vi kanske kräva någon typ av 

bevisning på ett annat sätt och här är det liksom att en person ska beskriva 

ens kanske känslor inombords… 

(Intervjuperson 3) 

Dessa samtal kan ses som det som i teorin beskrivs som en kollektiv tolkningsprocess (Ball 

m.fl. 2011:631) då intervjupersonen gör tolkningen av nya direktiv till en gemensam sak. 

Intervjupersonen beskriver hur hen försöker stötta och guida kollegor och visa på hur det kan 

göras.  

… om jag ska guida någon annan i en sådan utredning, att man ändå 

försöker, om det är någon som ändå har väldigt svårt att prata, vad det nu 

än kan bero på, så kan man ju i alla fall vara tydlig med att förklara hur vi 

ser det i Sverige och hur verket, att vi inte tycker att det här är något 

konstigt, och det hoppas jag att det sker, men jag tror att mycket kan ju, 

mycket skulle nog kunna bli bättre på, om det är saker som inte sköts så 

bra, det är ju dels tidsaspekten när man ska träffa en person man inte 

känner så att man inte känner sig stressad och så. 

(Intervjuperson 3) 

Förmedlandet av kunskap, särskilt till nya handläggare, ser personen som en viktig roll och 

även att leda riktningen för arbetet. Policymodellen får med sig andra i sin policytolkning 

(Ball m.fl. 2011:631) vilket den här typen av ledarskap beskriver.   

… på något sätt har ju vår uppgift varit att mota in folk till att man följer, 

alltså i den mån det är möjligt…  
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… jag har en rätt så viktig roll i vad jag förmedlar ut i hur man ska hantera 

det här bland handläggarna för att, särskilt när det kommer nya 

handläggare… 

… det är ju egentligen det som är min roll så, och där har jag ju ändå ett 

ansvar.  

(Intervjuperson 3) 

 

4.5 Entusiasten/översättaren 

Rollen som entusiast är en tvådelad roll där översättarens tydliga fokus är att underlätta för 

kollegor i tolkningsarbetet genom att skapa lokala policydokument eller konkretisera 

arbetssätt genom beskrivningar av vardagssituationer. Detta visar en av intervjupersonerna 

tydliga inslag av.  

 Intervjuperson 1 ger exempel på hur hen tolkar direktiv och handlingsplaner för att 

sedan konkretisera dessa och ge situationsspecifika exempel till sina kollegor. I teorin 

beskrivs översättaren som en person som gör abstrakta policytexter vardagliga genom 

exempel och handlingar (Ball m.fl. 2011:361).  

Jag brukar säga det att utredningen börjar när man går ner i trapphuset 

och hämtar den sökande, det är där utredningen börjar. Så som jag agerar 

mot sökanden där, det sätter prägel på hela min utredning, och kan jag få 

kollegorna att inse det då har man kommit en väldigt lång väg…  

den grunden som jag försöker lära våra kollegor det är ju det här att det 

inte bara att man ska ställa ett visst antal frågor utan det är även hur man 

ska fråga, hur man ska agera. 

(Intervjuperson 1)  

Personen beskriver också en delaktighet i arbetet med lokala policytexter och översättning av 

central policy till lokala arbetssätt. Detta beskrivs som typiskt för översättaren (Ball m.fl. 

2011:630).   

Vi använder ju oss väldigt mycket av UNHCRs guidelines i det här arbetet, 

och de har tagit fram väldigt bra guidelines för hur man utreder en persons 

sexuella läggning och utifrån det så har ju vi självklart utarbetat ett sätt att 

utreda det här, hur man ställer frågor, vilka frågor man behöver ställa och 
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så vidare…  

(Intervjuperson 1) 

 Intervjupersonens fokus ligger på att sprida kunskapen och lära andra att arbeta utefter de nya 

arbetssätt som skapas i arbetsgruppen. 

Jag stöttar både handläggare och beslutsfattare under processen vilket 

innebär att vi sprider kunskaperna. Så som det ser ut nu ser jag ingen 

egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba mer under en 

längre tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen 

finns, det gäller bara att få tillräckligt många att lära sig den.  

…då tror jag också att det arbetssätt vi har kommer sprida sig till andra 

ärendetyper som också är svårutredda, tillexempel konvertitärenden som 

också är svårutredda ärenden. Då tror jag att vi kommer att jobba på 

ungefär samma sätt med den typen av ärenden. Jag tror att det här är 

någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen av 

specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra.  

(Intervjuperson 1) 

4.6 Kritikern  

Positionen som kritiker kan i viss grad återfinnas hos två av intervjupersonerna, 2 och 3. Det 

är dock tveksamt om det går att finna att personerna gör något av de frustrationer som uppstår 

kring hur personalen påverkas vilket skulle krävas för att kalla dem kritiker i teorins mening 

(Ball m.fl. 2011:632). 

 Intervjuperson 2 beskriver att policyförändringen i stort har varit väldigt bra, men att 

uppföljning har saknats. Hen beskriver hur stöd för de som arbetar med de nya riktlinjerna 

saknas och att det är synd att ingen har tid med det. I den teoretiska beskrivningen av kritikern 

beskrivs det hur denne är delaktig i policytolkningen först då den påverkar personalen (Ball 

m.fl 2011:631).  

… jag tycker att det är väldigt tydligt hur vi ska jobba med det, däremot 

tycker jag att man kanske inte har följt upp det här, man har sjösatt ett 

väldigt bra material men så har man tappat strukturen efteråt, vem som ska 

följa upp området litegrann och hur man ska jobba vidare med området och 

kanske också tappat lite hur man ska stödja de som jobbar med det här 
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vidare, man ser till att folk kommer igång och att vi följer de här men att 

man sen inte vidareutvecklar, det kan jag tycka är en brist. 

… jag ser att jag inte har tid att pyssla med någonting som är utöver mitt 

absoluta arbete, så jag känner inte att jag driver någonting i de här 

frågorna. Det är väl tyvärr en brist för det verkar ingen göra i 

förlängningen. Det finns ju folk som gör det men inte något som blir något 

konkret av det. 

(Intervjuperson 2) 

Här ligger fokus på konsekvenserna för den personal som arbetar med policyområdet och 

intervjupersonen beskriver arbetet med policyutveckling som tidskrävande. Hen beskriver hur 

policy initieras men att den sedan lämnas utan någon uppföljning, vilket ses som en brist. 

 När det gäller intervjuperson 3 och dennes förhållande till kritikerpositionen handlar 

det mer om hur de förändringar som gjorts påverkat personalen i initieringsskedet. 

Intervjupersonen beskriver en osäkerhet inför de nya utredningssätten men också att den 

osäkerheten släppt när handläggarna väl har utrett ett par ärenden och fått stöttning i hur de 

ska göra det.  

Det är väl där osäkerheten finns tror jag, från handläggarnas sida, hur de 

ska, vad man ska ställa för frågor, 

… när det här kom och man började lyfta upp HBT-ärenden så blev folk 

nästan lite rädda inför utredningarna, och de blev lite osäkra på ”oj ska det 

här vara svårt att utreda” och så blev det svårt på grund av det men det har 

väl släppt och har man utrett några ärenden så börjar man få lite förståelse 

för hur man ska utreda dem också. 

(Intervjuperson 3) 

Intervjupersonen framstår inte som kritisk till förändringen i sig men tar ändå upp vilken 

effekt det till en början fick på personalen, vilket enligt teorins beskrivning är något som 

kritikern poängterar (Ball m.fl. 2011:631). Positionen som kritiker är otydlig i 

intervjupersonernas berättelser även om vissa element finns. Det som mest talar emot 

positioneringen av intervjupersonerna som kritiker är att de inte beskriver att de agerar på den 

kritik de för fram, intervjuperson 2 för att hen inte har tid och intervjuperson 3 för att 

problemet inte längre upplevs vara kvar.  
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4.7 Mottagaren 

En aktör som ser sig som mottagare positionerar sig utanför arbetet med policytolkning av 

olika anledningar. I intervjuerna var Intervjuperson 2 den deltagare där det tydligast gick att 

se en positionering som mottagare av policy.   

 Intervjuperson 2 problematiserar inte tolkning av policy i sin berättelse utan ser 

snarare policyn som tydlig och självklar. Att riktlinjer, direktiv och utredningsmetodik är 

tydlig återkommer ett flertal gånger i berättelsen och en nöjdhet över hur arbetet fungerar kan 

urskiljas.  

Vi har ju instruktioner på hur vi ska jobba med dem. 

… jag tycker nog nu att instruktionerna är ganska tydliga, jag tycker inte 

att det är osäkert hur vi ska handlägga ärendena, det tycker jag inte. 

… själva utredningsmetodiken tycker jag ändå är ganska tydlig.  

… jag tycker att det är ganska så tydligt faktiskt hur vi ska jobba med de 

här ärendena.  

(Intervjuperson 2) 

I teorin beskrivs hur mottagaren förhåller sig policy som någonting som kommer uppifrån 

(Ball m.fl. 2011:633). För intervjupersonen innebär det att instruktioner har givits och de ska 

följas. I det fall där intervjupersonen upplever att det finns problem är det snarare som ett 

konstaterande att det känns konstigt att man ändå måste ta ställning till direktivet. Något 

problematiserande över huruvida det skulle vara möjligt att göra alternativa tolkningar 

förekommer inte. 

… det kanske är andra saker i ärendet som gör att det inte blir så viktigt att 

göra det och då känns det konstigt att vi måste i alla lägen ta ställning till 

det här om en person har gjort sin sexuella läggning sannolik. 

(Intervjuperson 2) 

Här ges inget utrymme för att tolka direktivet på ett alternativt sätt, vilket stämmer överrens 

med teorin som beskriver hur en mottagare rättar sig efter de direktiv som finns (Ball m.fl. 

2011:633). 



33 

 

Intervjupersonen beskriver hur det skulle vara önskvärt med mer material och resurser som 

stöd för sitt arbete.  

… jag tycker att det är väldigt tydligt hur vi ska jobba med det, däremot 

tycker jag att man kanske inte har följt upp det här… vem som ska följa upp 

området litegrann och hur man ska jobba vidare med området och kanske 

också tappat lite hur man ska stödja de som jobbar med det här vidare, man 

ser till att folk kommer igång och att vi följer de här men att man sen inte 

vidareutvecklar, det kan jag tycka är en brist. 

… det klart att man skulle vilja ha ännu mer om hur man utreder på ett bra 

sätt, ytterligare material för hur man ska stödja de som utreder hur man 

ställer frågorna bra och vad man kan ställa mer för frågor och så, det klart 

att man kan utveckla det också,  

(Intervjuperson 2) 

I en analys av dessa citat kan det urskiljas ett mönster av att någon annan eller ”man” borde 

följa upp, stötta, vidareutveckla och skapa material. Teoriförfattarna beskriver hur mottagaren 

positionerar sig utanför policytolkningen just genom att se att policyansvaret ligger hos någon 

annan (Ball m.fl. 2011:633). Intervjupersonen beskriver också att det finns en tidsbrist som 

gör att hen inte ser sig ha en roll i policyarbetet. I följande citat uttrycker också 

intervjupersonen hur denne ser sig stå utanför arbetet med policytolkning.  

… jag ser inte att jag har så stor plats där, för jag ser att jag inte har tid att 

pyssla med någonting som är utöver mitt absoluta arbete, så jag känner inte 

att jag driver någonting i de här frågorna.  

(Intervjuperson 2) 

 Till viss del finns det även i berättelsen från intervjuperson 3 drag av 

mottagarpositionen, men här är det inte lika tydligt. Här beskriver intervjupersonen, i enlighet 

med teorin (Ball m.fl. 2011:633) hur förändring kommer uppifrån, att handläggning och 

beslutsfattande påverkas mycket av de högre instanserna.  

… vi har väl påverkats kanske mest hur våra övre instanser agerar… 

… för när det gäller beslutsfattande har ju inte kanske vi riktigt något val i 

vad som styr, där får man ju ändå göra en bedömning, 
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men sen så förstår ju jag att det här förslaget, att det har skett en 

förändring beror ju på påtryckning uppifrån, jag vet inte riktigt men kanske 

inte bara från frivillig, eller från RFSL, utan det måste ju ha kommit någon 

annanstans ifrån att vi överhuvudtaget gjorde den här insatsen. 

(Intervjuperson 3) 

Intervjupersonen beskriver dock att policyförändringen även kom till för att handläggare 

behövde hjälp, vilket försvagar tydligheten i det tidigare påståendet.  

… delvis var det väl för att öka kontrollen lite på de här ärendena men 

också att folk ansåg att de behövde lite mer hjälp i att utreda dem. 

(Intervjuperson 3) 

Intervjupersonen beskriver sig som en som inte är delaktig i arbetet med handlingsplaner. 

… jag jobbar inte på något sätt uppåt med någon handlingsplan eller 

någonting så… 

(Intervjuperson 3) 

Men som vi sett i tidigare berättelser från intervjupersonen beskriver hen sin påverkan på 

kollegor och de runt om på enheten. Där ser intervjupersonen sig som en viktig del med 

ansvar. Därmed är positionen som mottagare av policy svag med ändå delvis urskiljningsbar 

hos intervjupersonen.   
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5. Sammanfattande analys 

Den här studiens syfte var att bidra med empiriskt material för att skapa ökad förståelse för 

hur enskilda aktörer ser på sin egen delaktighet i lokal tolkning och översättning av policy. 

Detta då positionering och förhållningssätt till policy enligt tidigare forskning många gånger 

varierar både mellan och inom organisationer. I Migrationsverket har besluten i HBT-ärenden 

inte varit enhetliga, vilket myndigheten velat åtgärda och därför har de anställt och utbildat 

HBT-specialister som är delaktiga i alla HBT-ärenden på respektive enhet. Jag har intervjuat 

några av dessa HBT-specialister för att se hur de själva ser på sin delaktighet i policytolkning 

och översättning, samt för att se om jag kan urskilja de positioner som Ball, Maguire, Braun 

och Hoskins (2011) beskriver i den studie som jag har använt som min teoretiska ram, genom 

intervjupersonernas berättelser.  

 Nedan följer en sammanfattning av den analys som jag genomfört och som 

presenterats i förra kapitlet. Slutanalysen är strukturerad utifrån studiens frågeställningar och 

innehåller även studiens slutsatser. Efter detta följer en avslutande reflektion samt förslag till 

vidare forskning.  

 

5.1 Hur beskriver HBT-specialisterna sin delaktighet i arbetet med 

policytolkning? 

Alla tre intervjupersonerna beskriver sig själva som vägledande i hur arbetet med HBT-

ärenden ska ske på de respektive enheterna. I alla tre intervjuerna finns beskrivningar om hur 

de stöttar och leder sina kollegor. När de får frågor om hur de som handläggare kan påverka 

arbetet fokuserar en av dem på flexibiliteten att handlägga ärenden på sätt som passar det 

enskilda ärendet och en annan fokuserar på vikten av att ställa rätt frågor och sin egen roll i att 

lära ut arbetssätt. Den tredje är mer sparsam i hur den egna påverkan kan se ut och fokuserar 

snarare på hur två handläggare som är involverade i ett specifikt ärende genom samtal 

påverkar varandra.  

 I fråga om den egna rollen i arbetet med nya arbetssätt och förändringar i 

handlingsplaner svarar intervjupersonerna ganska olika. En säger sig inte vara involverad på 

något sätt i det som inte är direkta arbetsuppgifter. De två andra beskriver att en viktig roll i 

förändringsarbetet är att de lär ut kunskapen till nya handläggare.  

 De slutsatser som går att dra av intervjupersonernas berättelser kring sin egen 

delaktighet är att synen på delaktigheten varierar mellan HBT-specialisterna. De beskriver 
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alla hur de förmedlar kunskap inom policyområdet, men det finns ändå en tydlig distinktion 

mellan dem i hur delaktiga de ser sig vara i tolkningsarbetet då en av dem positionerar sig 

utanför tolkningsprocessen.  

5.2 Vilka roller och positioner går att urskilja i HBT-specialisternas 

berättelser?  

Alla de studerade positionerna går att urskilja i någon av de tre intervjuerna, dock är alla 

positioner inte lika tydligt förekommande.  

 I de berättelser som kom från intervjuperson 1 fann jag flera olika roller i min analys. 

De starkaste rollerna hos intervjupersonen var BERÄTTAREN och ENTUSIASTEN, där både 

policymodellen och översättaren var tydliga. Även ENTREPRENÖREN och VERKSTÄLLAREN 

går att urskilja, dock svagare än de första två.  

 Hos intervjuperson 2 fann jag berättelser som passade in under POLICYMODELLEN, 

även om kriteriet om personligt engagemang inte gick att hitta. Även i rollen som KRITIKER 

fanns spår av intervjuperson 2, men också där saknades ett tydligt eget engagemang och 

tydliga försök att förändra det som personen upplevde som problematiskt. Starkast var istället 

positionen som MOTTAGARE, vilket är den enda rollen som ställer sig utanför processen av 

tolkning och översättning av policy. 

 Intervjuperson 3 går tydligast att återfinna under positionen 

ENTUSIAST/POLICYMODELL. Även andra roller gick att urskilja i intervjupersonens 

berättelser. I rollen som ENTREPRENÖR syns kreativitet och flexibilitet i synen på policy, dock 

saknas konkreta beskrivningar för hur intervjupersonen hanterar situationer vilket gör 

positioneringen svagare. Det samma gäller för rollerna VERKSTÄLLARE, KRITIKER och 

MOTTAGARE, där element av positionerna går att hitta i berättelserna men där viktiga delar 

saknas för tydlig positionering.  

 Den enda positionen som går att finna hos alla tre intervjupersonerna är 

ENTUSIAST/POLICYMODELLEN. Då denna position fanns hos alla tre intervjupersonerna men 

var svagare hos den intervjuperson som jag identifierat främst som mottagare måste jag 

överväga om det finns alternativa tolkningar av berättelserna som använts för att positionera 

intervjupersonerna som policymodeller. Det är möjligt att positioneringen har att göra med 

intervjupersonernas yrkesroll snarare än en positionering av det egna jaget, alltså att 

intervjupersonerna i egenskap av HBT-specialister tar på sig ett större ansvar för att lära ut 

och vägleda kollegor än de skulle gjort om de hade haft andra arbetsuppgifter på avdelningen.  
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5.3 Finns märkbara skillnader mellan de positioner som de olika HBT-

specialisterna intar i förhållande till policytolkning? 

I analysen har jag funnit att de främsta skillnaderna verkar finnas mellan positionen mottagare 

och de övriga rollerna, då de övriga rollerna alla placerar sig som policyaktörer på ett eller 

annat sätt. Trots att intervjupersonerna har samma yrkesroll och arbetsbeskrivning går det 

alltså att finna skillnader i hur de ser på sin delaktighet i tolkningsprocessen och hur de 

förhåller sig till policy.  

5.4 Avslutande reflektioner 

Det finns alltid en risk i tolkande studier att över- eller undertolka resultaten. De slutsatser jag 

kommit fram till får ses som min tolkning av materialet och bygger på min förförståelse och 

syn på myndighetsutövning och policytolkning. Det är vidare möjligt att jag genom andra 

metodval och med en annorlunda teoretisk ram skulle kunnat komma fram till andra 

slutsatser.  

 I studiens analys framkom både att HBT-specialisterna såg sig själva som i olika grad 

involverade i lokal översättning och tolkning av policy, men också att de kunde ses inta olika 

positioner utifrån den teoretiska ramen. Teorin om positionering i policytolkning som jag 

använt mig av beskriver hur alla roller tillsammans skapar och formar riktningen för hur 

policy översätts. HBT-specialisterna är delaktiga i alla ärenden med HBT-anknytning på de 

respektive enheterna, och att de har olika syn på hur policy ska tolkas, och hur de själva 

påverkar riktningen för myndighetens policy, skulle kunna leda till att olika policyriktningar 

skapas på de olika asylprövningsenheterna. I den här studien har endast en person på varje 

avdelning intervjuats vilket inte ger en heltäckande bild av synen på policytolkning för 

respektive enhet. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en större studie av 

asylprövningsenheterna för att se om synen på policytolkning skiljer sig inom enheterna. Det 

vore också intressant att studera skillnaderna mellan enheter för att se om olika syn på 

policytolkning lett till olika syn på ärendehantering och i slutändan olika riktning i beslut och 

resultat.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuer 

 

Transkriberingar av Intervju 1-3 

Jag har skrivit ut intervjuerna på ett sådant sätt att jag har valt att ha kvar formuleringar men 

har tagit bort vissa utfyllnadsljud och delvis/försiktigt omvandlat intervjun från talspråk till 

skriftspråk för att på så vis göra den mer sammanhängande och läsbar.  

Intervjutranskriptionerna nedan är anonymiserade vilket innebär att all information som kan 

avslöja informantens identitet eller på annat sätt sätta informanten i en olustig situation har 

svartmarkerats. Jag har försökt att efter bästa förmåga skydda informanternas konfidentialitet. 

 

Inledande information till intervjupersonen:  

Den här intervjun är tänkt att ligga till grund för det empiriska materialet i min C-uppsats i 

Statsvetenskap. Det är en studie om policyagenter i offentlig förvaltning och mitt fokus ligger 

på handläggares upplevelser av sin egen roll i policytolkning rörande asylärenden med HBT-

anknytning. Det finns inga rätt eller fel svar utan jag söker en bredd av upplevelser.  

När jag pratar om policy ser jag det som att policy är en serie handlingar och beslut, som rör 

mål, medel och riktning för myndighetsarbetet på ett visst område. Det kan alltså sägas vara 

summan av handlingsplaner, direktiv - muntliga eller skriftliga, outtalade spelregler, lagtexter 

och annat som påverkar hur arbetet ser ut.   

 

Intervju 1 

E: Hur länge har du arbetat inom asylprövningen på Migrationsverket? 

IP: Snart nio år. På den här enheten är jag väl en av de mest erfarna. Vi har ju en förmåga att 

byta folk med jämna mellanrum. 

E: Ja, jag har förstått det. 
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E: Vad skulle du säga är anledningen till att du jobbar på Migrationsverket? 

IP: Ja det finns ju många anledningar. Egentligen kom jag ju in på en slump, jag kom in på ett 

friårsvikariat, så jag hade egentligen ingen tanke på att jobba här men jag stortrivdes därför att 

jag märkte att jag kunde hjälpa folk och göra skillnad. Idag så ser jag väl att det är något av 

det viktigaste jobbet vi har, att ge folk som har råkat illa ut på grund utav vem de är eller det 

de tror på och kunna ge dem ett nytt liv. 

E: Hur många HBT-relaterade asylärenden skulle du uppskatta att du har varit involverad i 

under de här åren? 

IP: Jag har varit inblandad i väldigt många eftersom jag sitter som HBT-specialist, vilket 

innebär att jag är inblandad i alla ärenden som är på den här enheten. Och jag var även 

inblandad, jag var en utav de första HBT-specialisterna i Göteborg så ett tag täckte jag upp 

hela Göteborgsområdet. Så på de tre åren som jag har varit specialist så har jag varit 

inblandad i ungefär, mellan tummen och pekfingret, 150 ärenden.  

E: Det är många!  

IP: Det är det, du kommer nog inte hitta någon som har varit inblandad i fler i Göteborg kan 

jag säga.  

E: Nej, vad roligt att jag fick intervjua just dig då! (skrattar) 

IP: (skrattar) 

E: Kan du kortfattat beskriva hur ett ärende går till enligt din, så som du arbetar. 

IP: Nja, det beror på, det finns ju två olika typer utav ärenden som man brukar prata om, det 

ena är ju när tonvikten läggs vid tillhörighet, om vi nu bara pratar HBT, där tonvikten ligger 

vid att fastställa om en person kan göra sannolikt att han eller hon tillhör samhällsgruppen 

som är utsatt på grund av sexuell läggning, där det räcker att man egentligen är, tillhör den 

gruppen och kommer från ett visst land. Då lägger man ju tonvikten på att fastställa om 

sökanden kan göra sannolikt att man är en HBT-person eller att man skulle uppfattas vara en 

HBT-person. Den andra typen av ärenden är där det inte är förbjudet i landet och det inte 

pågår någon aktiv förföljelse ifrån myndighetshåll, om det är så att det finns ett 

myndighetsskydd att tillgå för den förföljelse eller de handlingar som sökanden uppger sig 

vara utsatt för. Så det är två typer av ärenden och där lägger man lite tonvikten vid vilka typer 

av frågor man ställer. Är tonvikten att det räcker med att vara HBT-person, Uganda 
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tillexempel om man tar det som ett klassexempel, där räcker det att man är HBT-person, att 

du gör sannolikt det och att du gör sannolikt att du kommer från Uganda så får du ett 

uppehållstillstånd. Medan tittar vi på Balkan till exempel, de flesta länderna på Balkan, där 

det inte är förbjudet att vara HBT-person, där det finns ett visst myndighetsskydd att tillgå, då 

kanske man lägger tonvikten vid prövningen av vad det är den här personen har varit utsatt 

för, har man vänt sig till myndigheter och vad som har hänt där i så fall. Så det är väl de två 

typerna som det ser ut.  

E: Precis. Upplever du att det finns några svårigheter i hanteringen av de här ärendena, eller 

gråzoner eller vad man ska kalla det? 

IP: Det finns det alltid. Det allra svåraste är ju att de personer som kommer till 

Migrationsverket och söker skydd, de söker ju om en förmån, och där vet vi ju att en förmån 

som kan bli utdelad till någon kommer ju alltid att medföra att det finns personer som inte har 

rätt till den här förmånen som också kommer att söka, och det är ju det som är det svåra och 

därför är ju den här frågan ”gör den här personen det sannolikt att den är en HBT-person eller 

inte” att det är ju där som det är en ganska svår gränsdragning. En person som är HBT-person 

och gör sannolikt det och gör sannolikt att man skulle riskera en förföljelse ska ju givetvis ha 

ett uppehållstillstånd, men samtidigt så finns det ju personer som vi vet inte är HBT-personer 

men uppger sig vara det för att de vill söka samma förmån, det är svårt i utredningen.  

E: Upplever du att du får stöd i de situationerna ifrån det som vi kallar policy då, eller 

handlingsplaner och dokument? 

IP: Vi använder ju oss väldigt mycket av UNHCRs guidelines i det här arbetet, och de har 

tagit fram väldigt bra guidelines för hur man utreder en persons sexuella läggning och utifrån 

det så har ju vi självklart utarbetat ett sätt att utreda det här, hur man ställer frågor, vilka 

frågor man behöver ställa och så vidare, men vi använder oss också mycket av UNHCRs 

guidelines som sedan våran rättschef har refererat till i de framtagna guider, principer. Så jag 

tycket att det finns väldigt mycket bra utredningsstöd idag gentemot vad som fanns för några 

år sedan, där vi, där det tidigare mer eller mindre var uttalat att det inte gick att utreda någons 

sexuella läggning utan man fick mer eller mindre acceptera att sa någon att man var 

homosexuell så skulle vi anta att de var det. Idag har vi något mer utredningsstöd till det.  

E: Kan du nämna några av de förändringarna kortfattat? Ett exempel? 
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IP: Till exempel att man pratar med en person om när och hur man kom till insikt om sin 

sexuella läggning och låter personen berätta om det. Skillnaden i ett HBT-ärende gentemot ett 

annat ärende är att det behöver inte egentligen ha hänt någonting, utan vi pratar mycket mer 

om känslor i ett HBT-ärende än om det är någon som till exempel anför ett politiskt skäl, där 

pratar man mer om vad det är som har hänt. Här pratar man alltså om hur det kändes när du 

träffade din första pojkvän och när du gick från steget bekantskap till vänskap till ett 

känslomässigt förhållande, hur agerar man och så vidare, hur mådde man under den här tiden. 

Så det är mycket mer känslor man pratar i et sånt här ärende.  

E: Tycker du att det är lätt eller svårt att veta hur du ska agera, nu har ju du jobbat ganska 

länge med det här, men just för att uppfylla Migrationsverkets handlingsplan och lagstiftning 

och så där. 

IP: Mitt jobb är ju egentligen att stötta yngre handläggare, för det är oftast de som sitter med 

själva utredningarna. Sen givetvis har jag utredningar med jämna mellanrum också men mitt 

huvudsakliga jobb är att stötta kollegorna i hur de ska agera och vilka frågor de ska ställa och 

så vidare. Och där har jag ju mycket stöd utav de guidelines som finns men även utav min 

erfarenhet. 

E: Vad skulle du säga, vilka möjligheter har du som handläggare att påverka hur du arbetar 

med ett ärende, utifrån de guidelines som finns? 

IP: (Paus) Det är svårt att säga, för varje individ, varje person vi har framför oss är unik. Sitter 

jag och har en utredning så är inte den utredningen jag har med en, om man nu generaliserar, 

om jag har en man som uppger att han är homosexuell och kommer ifrån Uganda, så är inte 

det samma sak som nästa man från Uganda som uppger att han är homosexuell. Det är helt 

skilda, man får hela tiden försöka vara anpassningsbar i vilka frågor man ställer, hur man 

ställer och hur man agerar, men har man en bra grund så kommer man väldigt långt, och den 

grunden som jag försöker lära våra kollegor det är ju det här att det inte bara att man ska ställa 

ett visst antal frågor utan det är även hur man ska fråga, hur man ska agera. Jag brukar säga 

det att utredningen börjar när man går ner i trapphuset och hämtar den sökande, det är där 

utredningen börjar. Så som jag agerar mot sökanden där, det sätter prägel på hela min 

utredning, och kan jag få kollegorna att inse det då har man kommit en väldigt lång väg, för 

den sökande som jag har mitt emot mig kan jag, beroende på vilket land den kommer ifrån, så 

kan den vara mer eller mindre fientligt inställd mot mig därför att hade de suttit och berättat 

om det här i sitt eget land så hade de säkerligen riskerat en förföljelse, vilket då medför att jag 
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ska sitta här om förbjudna saker för en myndighetsperson, hur ska den agera? Och där är vi 

också till viss del bundna av att vi använder oss av tolkar och i många fall så vet vi att 

tolkarna också kan ha en ganska negativ prägel på sitt språk. Så det är många, det är flera 

saker som kan bakbinda oss men jag tror att för vår del så är det viktigt att vi tänker på hur vi 

agerar gentemot den sökande, att vi gör det bästa för den personen. 

E: Upplever du att det finns direktiv som i vissa fall kan verka, vad ska man säga, 

motsägelsefulla eller att du måste väga ett högre än ett annat i vissa ärenden och så, eller 

upplever du att det finns en enhetlig policy?  

IP: Jag tror nog att i de här ärendena är det ganska enhetlig policy, det är min känsla, vi har 

jobbat ganska aktivt, tillsammans med RFSL tillexempel att ta fram bra policy för hur man 

ska agera. UNHCR har ganska så bra guidelines som vi kan använda oss utav och som i sin 

tur bygger på ett rättsfall i högsta domstolen i Storbritannien, i hur man agerar, i hur man ska 

agera. Jag tycker att, den här myndigheten tar ju fram väldigt mycket policydokument i olika 

typer, självklart finns det vissa saker som motsäger men jag tycker att i de här ärendena finns 

det ganska klara riktlinjer för hur man ska agera. Jag ser inte att det är några konstigheter.  

E: Om man pratar om de resultat som myndigheten, eller som ni redovisar, ser du en 

förändring under de senaste åren sen det här med experter infördes och så? I resultaten alltså 

sedan omarbetningarna? 

IP: För första gången kan vi faktiskt särskilja mängden utav ärenden som vi hanterar, för vi 

varken kan eller får redovisa ett speciellt asylskäl, vad vi däremot kan göra är att jag markerar 

när jag har varit inblandad i ett ärende och då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har 

varit inblandad i under en viss tidsperiod. Så på det sättet kan man ju få ett hum om hur stort 

antal det är, om det sker förändringar i antalet och så vidare. Så det är väl det möjligen. Sen 

givetvis att vi har fått mer kunskap i hur vi ska agera, just det här att man tidigare har, tidigare 

fanns ju det här med att man kan ju leva dolt i sitt hemland, man behöver inte tala om för 

någon att man är homosexuell. Det har jag väldigt svårt att tro att någon på Migrationsverket 

eller Migrationsdomstolarna skulle motivera beslut med, det har vi jobbat bort.  

E: Mm, och när det gäller återrapportering då till Riksdag och Regering, hur skulle du säga att 

återrapporteringen påverkar arbetet med policy i HBT-ärenden? Skulle du säga att det är 

relaterat?  

IP: Det har jag faktiskt ingen aning om hur det sker så det har jag svårt att svara på.  
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E: Om du skulle få göra några förändringar i arbetssätt och i policy, eller handlingsplaner för 

de här ärendena, hur skulle du vilja att det såg ut? 

IP: Jag tycker att det funkar väldigt bra. Det har ju funnits funderingar på om vi specialister 

ska stå som beslutsfattare också men det som skulle vara nackdelen då är att vi inte skulle 

sprida kunskapen, nu står vi som en andra beslutsfattare på besluten. Jag stöttar både 

handläggare och beslutsfattare under processen vilket innebär att vi sprider kunskaperna. Så 

som det ser ut nu ser jag ingen egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba mer 

under en längre tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen finns, det 

gäller bara att få tillräckligt många att lära sig den. Sen är det ju det här att vi byter personal, 

men de nya handläggare som kommer, de allra flesta handläggarna som vi anställer kommer 

ganska nyligen från universitet. De suger till sig all kunskap som finns i detta, och de är 

jättevilliga att lära så jag tror att ju längre tid vi får jobba på det här sättet desto mer kommer 

det att sätta sig och då tror jag också att det arbetssätt vi har kommer sprida sig till andra 

ärendetyper som också är svårutredda, tillexempel konvertitärenden som också är svårutredda 

ärenden. Då tror jag att vi kommer att jobba på ungefär samma sätt med den typen av ärenden. 

Jag tror att det här är någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen 

av specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra. Det som fungerar negativt är ju att 

man får inte så mycket avlastning, jag är ju själv på enheten och jag förväntas vara tillgänglig 

hela tiden. 

  



vii 

 

Intervju 2.  

 

E: Hur länge har du arbetat med asylprövning på Migrationsverket?   

IP: Jag har jobbat jättelänge, jag började 1991 på Migrationsverket. Sen har jag inte jobbat 

med asylprövningen hela tiden, jag har blandat mycket med andra saker också. 

E: Hur kommer det sig att du jobbar på Migrationsverket?  

IP: Det var nog mest en slump att jag hamnade här, sen har jag blivit kvar. (Paus) Ibland kan 

man tänka att man skulle vilja göra något annat men arbetsmarknaden har heller inte varit så 

gynnsam.  

E: Nej precis.  

E: Hur många HBT-relaterade asylärenden skulle du uppskatta att du har varit involverad i 

under de här åren? En uppskattning, mellan tummen och pekfingret? 

IP: Involverad i, oj, närmare femtio kanske, 40-50 kanske. 

E: Kan du beskriva hur ett asylärende med sexuell läggning som asylskäl, eller skyddsskäl, 

hur du arbetar med ett sånt ärende, kortfattat? 

IP: Vi har ju instruktioner på hur vi ska jobba med dem. All handläggning för ett vanligt 

ärende ska också gälla för ett HBT-ärende, man gör alltså inga konstigheter eller ytterligare 

saker, utan det är själva utredningen sedan som jag tycker är den största förändringen, det är 

mer noga hur man ställer sina frågor och man ska mer försöka få den sökande att berätta om 

saker kring sin läggning, som inte var så uttalat förut alls på det sättet som det är nu. Det är 

väl det som är den största förändringen kan jag tycka.  

E: På vilket sätt är det annorlunda, hur man ställer frågor? 

IP: Jag får säga att innan jag började med detta hade jag inte jobbat med asyl på jättemånga år 

så jag vet inte egentligen hur de jobbade dessförinnan med de här frågorna men den här 

policyn, eller de här instruktionerna kom ju för att man tyckte att Migrationsverket gjorde 

inget, att utredningarna höll inte så god kvalitet som man kan förvänta sig. Sökandena fick 

kanske ingen god chans att förklara sin sexuella läggning.  

E: Upplever du att det finns några svårigheter i hanteringen av de här ärendena?  
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IP: Dels kan jag väl känna själv att man vill ju inte vara fördomsfull för att man är okunnig, 

man är ju det för att man själv inte, man är människa men man känner inte alla människor och 

man kan inte veta hur alla känner och tänker, det finns alltid en risk att man inte är så 

respektfull som man önskar att man var, utan att man tänker på det är man kanske inte 

respektfull i hur man ställer frågor eller så, men så kan det ju vara i alla asylärenden. 

E: Ja, precis.  

IP: Sen är det ju svårt att få folk att prata om väldigt personliga saker och få det att vara 

naturligt, så att den sökande känner att det är en bra miljö och att ställa frågor så att den 

sökande kan svara på ett sätt som blir ett svar på frågan om vilken läggning de har. Det kan 

vara svårt, ofta är folk ganska så svävande, kan de vara, och kanske inte förstår hur noga de 

själva måste beskriva sin läggning och olika delar.  

E: Upplever du att det är lätt eller svårt att veta hur du ska agera för att uppfylla 

Migrationsverkets handlingsplan och den lagstiftning som finns för den här typen av ärenden? 

IP: Nej, jag tycker nog nu att instruktionerna är ganska tydliga, jag tycker inte att det är 

osäkert hur vi ska handlägga ärendena, det tycker jag inte. Sen kan det vara en 

bedömningsfråga, bedömningen i förhållande till det landets, den information som vi har om 

det landet och hur man hanterar personer som har den här läggningen, det kan vara svårare. 

Men själva utredningsmetodiken tycker jag ändå är ganska tydlig.  

E: Kan du beskriva vilka möjligheter du har som handläggare att påverka hur ett sådant 

ärende hanteras, eller som HBT-specialist?   

IP: Nej, eller det klart, om någon drar ett ärende för mig kan jag ju påverka så att jag försöker 

se till att de får med de relevanta frågorna och ställer följdfrågor som är relevanta för att vi 

ska kunna komma fram till om de har gjort sin läggning sannolik, så det kan jag väl påverka 

så. Och jag påverkas ju också, om jag handlägger, om någon annan som stödjer mig i hur jag 

ska utreda på bästa vis.  

E: Just det.  

IP: Fast det är ju en del av hur vi jobbar, man föredrar ärendena i, själva 

utredningssituationen, att man tar en paus i utredningen och så säger man att det här har jag 

fått fram och så kan man få stöd i hur man ska gå vidare, hur man ska ställa fördjupande 

frågor, eller nya frågor som kanske kan söka någon möjlighet att brodera ut lite.  
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E: Av kollegor då? 

IP: Av kollegor ja, man har en person som man har dragit ärendet för innan och så ska den 

kollegan också då, då ska man dra för den i utredningssituationen för att få så bra kvalitet som 

möjligt så att man får med så mycket som möjligt i den utredningen så att man har så bra 

underlag för att fatta beslut som möjligt. 

E: Upplever du, om det är så att du i ett ärende är osäker på hur du ska förhålla dig till 

Migrationsverkets handlingsplan eller policy, hur motiverar eller avgör du vilka direktiv som 

ska vara överordnade och så, om du upplever det. 

IP: Fast jag upplever inte det, jag tycker att det är ganska så tydligt faktiskt hur vi ska jobba 

med de här ärendena. (Paus) Ja, visst. (Paus) Sen kan direktiven vara svåra ibland för man ska 

ju absolut komma fram till om en person gjort sin sexuella läggning sannolik, och ibland 

kanske det inte, det kanske är andra saker i ärendet som gör att det inte blir så viktigt att göra 

det och då känns det konstigt att vi måste i alla lägen ta ställning till det här om en person har 

gjort sin sexuella läggning sannolik.  

E: Om man tittar på resultaten då, det har ju gjorts en del förändringar de sista åren, vilka 

resultat ser du av de förändringar som gjorts inom policyområdet? Ser du någon 

resultatförändring? Nu har ju du kanske inte jobbat med de bitarna precis innan men. 

IP: Innan vet jag faktiskt inte hur de jobbade för jag hade varit ifrån jättelänge så jag vet inte 

hur man jobbade med det. Men jag tror bara att det är väldigt tydligt, jag tycker att det är 

väldigt tydligt hur vi ska jobba med det, däremot tycker jag att man kanske inte har följt upp 

det här, man har sjösatt ett väldigt bra material men så har man tappat strukturen efteråt, vem 

som ska följa upp området litegrann och hur man ska jobba vidare med området och kanske 

också tappat lite hur man ska stödja de som jobbar med det här vidare, man ser till att folk 

kommer igång och att vi följer de här men att man sen inte vidareutvecklar, det kan jag tycka 

är en brist. 

E: Om man tittar på återrapportering till Riksdag och Regering och så, kan du beskriva hur det 

påverkar arbetet med policy i HBT-ärenden? 

IP: Jag vet inte, nej. Jag sitter inte på den informationen. 

E: Om du skulle vilja göra några förändringar i handlingsplan eller liknande, hur skulle den 

förändringen se ut? 
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IP: (Paus) Alltså, jag är så enkel men, jag tycker att det som finns nu är en väldigt bra rutin för 

hur man utreder, känns det som. Jag tycker kanske inte att i själva policyn, att jag ser att man 

måste ha massa förändringar, fast det klart att man skulle kunna utveckla det också, man kan 

ju utveckla allting, det klart att man skulle vilja ha ännu mer om hur man utreder på ett bra 

sätt, ytterligare material för hur man ska stödja de som utreder hur man ställer frågorna bra 

och vad man kan ställa mer för frågor och så, det klart att man kan utveckla det också, det tror 

jag säkert, och det finns väl forskning på allting (skrattar), så man kan ju få in folk som är mer 

kunniga på hur man får människor att tala än vad man själv kan i de frågorna. 

E: Vad ser du som din plats i den förändringen? 

IP: Nej men jag ser inte att jag har så stor plats där, för jag ser att jag inte har tid att pyssla 

med någonting som är utöver mitt absoluta arbete, så jag känner inte att jag driver någonting i 

de här frågorna. Det är väl tyvärr en brist för det verkar ingen göra i förlängningen. Det finns 

ju folk som gör det men inte något som blir något konkret av det.  
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Intervju 3.  

E: Då börjar jag med att fråga hur länge du har arbetat med asylprövning på 

Migrationsverket? 

IP: Drygt 2 år. 

E: Drygt två år ja. Vad kommer det sig att du jobbar på Migrationsverket?  

IP: Ja, det finns ju flera skäl, en anledning är väl att jag är intresserad av juridik och av 

internationell rätt och den typen av frågor. Jag har väl även varit intresserad av just asylrätt 

tidigare också, sen var det väl kanske en tillfällighet att jag hamnade här just nu men det var 

väl lite den typen av frågor som jag inriktade mig på under min utbildning kan man säga. 

Kanske från ett annat perspektiv eller ett annat sammanhang men det är ändå det som, ja.  

E: Hur många HBT-relaterade asylärenden skulle du uppskatta att du har varit involverad i 

under din tid här?  

IP: Oj, jag kan säga såhär, jag har jobbat här i två år men jag har varit föräldraledig i tio 

månader så jag kom tillbaka för några månader sedan, men kanske ett femtiotal. 

E: Kan du lite kortfattat beskriva hur du jobbar med ett sådant ärende.  

IP: Det finns ju tre olika roller som jag kan ha i ett sånt ärende, antingen kan jag vara 

handläggare, alltså att jag handlägger ärendet själv. Eller så kan jag vara beslutsfattare eller så 

kan jag vara HBT-specialist. Om jag är handläggare så är det ju jag som handlägger ärendet, 

har hand om det från början, förbereder allting inför utredningen, håller i utredningen eller 

intervjun och sen är jag den som skriver ett utkast, ett förslag på beslut. Det är väl den mest 

omfattande delen. Sen kan jag vara med som beslutsfattare och då är jag egentligen mest inne 

som stöd åt handläggaren, delvis före utredning, om man behöver prata igenom det innan, 

under utredningen och även inför beslutsförslaget, för vi ska ju ändå enas om ett beslut då vi 

båda ska skriva under det. Sen kan jag ju då också vara HBT-specialist och då finns ju en 

handläggare och en beslutsfattare och då ska ju jag vara inne och stötta rent i HBT-delen och 

även kanske kontrollera att det går rätt till, nu tycker inte jag att det behövs längre men det är 

väl som ett extra stöd, delvis var det väl för att öka kontrollen lite på de här ärendena men 

också att folk ansåg att de behövde lite mer hjälp i att utreda dem. Nu tycker jag att det har 

fallit rätt så mycket på plats i alla fall på vår enhet. Man kan som HBT-specialist vara ganska 

passiv för både handläggaren och beslutsfattaren sköter det ganska bra själva, men jag går ju 
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alltid igenom beslutet och ser att det är något jag kan stå för. Eller jag skriver ju inte under 

men jag antecknar och så. Så det är ju tre olika roller kan man säga.  

E: Så du anser alltså att du har kunnat föra vidare den kompetensen då eller, eftersom du säger 

att du inte tycker att det behövs längre eller? Kan du utveckla det lite hur du tänker? 

IP: Jag tror att det kanske delvis beror på att min enhet har ganska mycket nytt folk och det 

kan kanske vara lättare att komma in i ett nyare tänk, alltså att man inte sitter kvar i de här 

gamla mönstren i hur man ska avgöra ärenden, men det klart att det har funnits ärenden där vi 

kanske inte har varit helt eniga och att det har gått vidare till diskussion men jag tror samtidigt 

att när det här kom och man började lyfta upp HBT-ärenden så blev folk nästan lite rädda 

inför utredningarna, och de blev lite osäkra på ”oj ska det här vara svårt att utreda” och så 

blev det svårt på grund av det men det har väl släppt och har man utrett några ärenden så 

börjar man få lite förståelse för hur man ska utreda dem också. Jag tror att det är samma sak 

med beslutsfattarna egentligen, att de, vi har pratat rätt mycket om hur vi ska utreda de här 

ärendena och jag tror absolut att de har anammat de nya RCIn ((Rättsligt ställningstagande)) 

som vi ska göra och så och hur man ska tänka.  

E: Spännande. Upplever du att det finns några svårigheter i de här ärendena? 

IP: Alltså, det svåra är egentligen att utreda dem, om man jämför är det väl där de blir lite 

svårare än andra ärenden, dels för att det kan vara svårt för de sökande att tala om de här 

sakerna och sen kan det vara svårt att ställa vissa frågor så att man inte kränker någon person 

eller att man kommer för nära inpå den personens integritet. Det är väl där osäkerheten finns 

tror jag, från handläggarnas sida, hur de ska, vad man ska ställa för frågor, men vi har pratat 

rätt mycket om det och det går ju inte att, i många andra ärenden kan vi kanske kräva någon 

typ av bevisning på ett annat sätt och här är det liksom att en person ska beskriva ens kanske 

känslor inombords, och vissa har kanske inte ens levt öppet som homosexuella, haft en 

partner eller som bisexuell och liknande, men vi har ju andra typer av ärenden, jag menar 

konvertitärenden kan vara likadana och det svåra kan väl vara det att det är så individuellt. 

Det är ju svårt att säga att något är rätt eller fel.  

E: Om man tänker med handlingsplan och så, upplever du att det är lätt eller svårt att veta hur 

du ska uppfylla de regler som finns och den handlingsplan som finns för HBT-ärenden? 

IP: (Paus) jag måste tänka lite. (Paus). Egentligen, jag tycker inte att det är svårare än i andra 

ärenden, det är det inte, men sen finns det ju alltid svårigheter i ärenden. Det har ju funnits 
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diskussioner i hur den har, om man tänker, vårt rättsliga ställningstagande, hur det har varit 

utformat och hur man ska hänsyn till, men det har nog inte varit svårt så, mer varit så att man 

inte har varit eniga. Sen håller den ju på att omarbetas, (skrattar försiktigt) så vissa saker som 

inte borde varit med är kanske på väg bort också. Men det har jag nog inte riktigt upplevt, den 

har inte varit svårt att tillämpa, eller inte svår att förstå eller någonting, men sen kanske det 

inte alltid har sett ut så i praktiken när man har ett ärende, men det skiljer ju sig inte från några 

andra ärenden kan jag inte säga, ett styrdokument kan ju bli lite fyrkantigt eller vad man ska 

säga. 

E: Hur förhåller du dig till det när du upplever att det är lite fyrkantigt? Hur tar du ställning 

till hur du ska hantera det? 

IP: Alltså, man får väl försöka se målet och syftet med det, sen så ser man ju alltid till att följa 

det på något sätt, men det kan ju ha varit vissa bedömningsdelar som man i slutändan inte har 

tyckt varit relevanta för vad man ska landa i men det beror ju på om det påverkar beslutet eller 

inte. (Paus) Nej, ja, jag vet inte, jag har lite svårt att säga hur man faktiskt har hanterat det, på 

något sätt har ju vår uppgift varit att mota in folk till att man följer, alltså i den mån det är 

möjligt, och i de fall där man inte har gjort det får det ju inte ha varit till en nackdel för 

sökande eller sådana saker. 

E: Kan du beskriva vilka möjligheter du som handläggare har att påverka hur ett ärende 

hanteras? 

IP: Man har jättestora möjligheter, rent så. Men det beror ju på vilka delar man syftar på. Det 

finns ganska många formella regler som man är tvingad att följa men hur man bemöter, eller 

hur man utreder eller vad man ställer för frågor och sånt, det har man ju, den delen, jag menar 

man kan ju missköta ett ärende rätt mycket, men om man ska följa våra… Alltså, det beror lite 

på hur du menar det, förutsatt att man följer våra styrdokument eller? Eller hur flexibla de är? 

E: Ja, kanske mer det, hur… 

IP: Vi måste ju följa förvaltningslagen och allt ifrån den och ner eftersom vi är en myndighet 

så det klart, men hur man faktiskt gör det, hur man bemöter, vad man svarar, det har man ju 

väldigt stora möjligheter till egentligen. Sen finns det ju säkert bestämmelser om hur vi, det 

finns säkert en generell bemötande-policy och allt så, men det blir ju på något sätt i slutändan 

en väldigt individuell bedömning i hur man hanterar situationer och så. Det kan skilja sig så 

mycket åt, även hur sökande agerar, eller från hur biträdet agerar, både i själva intervjun men 
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även i kommunikationen innan en utredning och efter en utredning så det är så svårt att säga 

bestämt hur man ska hantera en situation, det kan man nog nästan inte göra förrän man är i 

den. Handläggningen av ärendet är nog ganska fritt egentligen för handläggarna men beslutet 

är vi ju två i, och som beslutsfattare går man ju igenom ärendet och skulle det finnas något 

väldigt så… men det är nog rätt flexibelt förutsatt att man sköter sig (skrattar till lite), nej men 

att man håller sig till de förhållningsregler vi ändå har så kan man nog göra det på många 

olika sätt och det gör nog handläggare också.  

E: Om du kommer till ett ärende eller en situation där du upplever att det finns olika direktiv 

du skulle kunna följa, hur motiverar du, eller bestämmer vilket direktiv som är överordnat? 

Har du stött på sådana situationer där det finns olika sätt att hantera situationen i 

styrdokument och handlingsplaner?  

IP: Det beror på vilka situationer du tänker dig, för mig blir det så lätt att falla in i att tänka på 

beslutsfattande, fast jag förstår att det inte riktigt är det du är ute efter, för när det gäller 

beslutsfattande har ju inte kanske vi riktigt något val i vad som styr, där får man ju ändå göra 

en bedömning, om det finns olika domar, eller olika styrdokument som du säger, de ska ju 

inte egentligen gå emot varandra, men om de skulle göra det så får man väl göra en 

bedömning i det enskilda fallet. Men om du tänker mer på praktiska situationer så vet jag nog 

inte om vi har styrdokument som är så, det klart vi har för om det skulle uppstå en hotfull 

situation eller så men alltså som är så tydliga att de inte ger möjlighet att tolka. Men jag vet 

inte om jag kanske inte har så bra koll på den typen av styrdokument för hur vi ska hantera 

situationer eller hantera handläggning och så men då får man väl, jag skulle nog välja den som 

vore bäst för min situation, det som passar situationen bäst och det resultat som jag vill nå.  

E: Om man tänker på resultat då, nu har ju du jobbat två år här men om du tänker, det har ju 

gjorts en del förändringar och så, vilka resultat skulle du säga att du ser av de omarbetningar 

som har gjorts i myndigheten eller just rörande de här ärendena och arbetssätt? Kanske i 

arbetsgruppen? 

IP: Jo men det är det absolut, de utreds ju på ett helt annat sätt och mycket, mycket 

utförligare. Jag menar, det dyker ju upp äldre utredningar som gjorts och det är ganska sällan 

som man stöter på att någon faktiskt har utrett den sexuella läggningen från ett sådant 

perspektiv som vi gör idag utan det har kanske mer handlat om partners eller fysiska 

aktiviteter eller sådana omständigheter, och att man kanske inte utrett eller att man hakat upp 

sig på andra detaljer i personens ansökan om att den inte är tillräckligt trovärdig eller att deras 
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uppgifter inte är tillförlitliga istället för att ta reda på om personen faktiskt har en sexuell 

läggning som skulle kunna medföra att den riskerar någonting vid återvändandet. Det var ju 

lite den tendensen som fortfarande kan finnas kvar hos vissa att de har svårt att acceptera att 

man bara kan gå på den sexuella läggningen när personen kanske inte har varit helt sann i sina 

andra uppgifter runt omkring, att det kanske ändå är det man i slutändan ska landa i och det är 

väl det man har försökt att arbeta bort tror jag. Det är ju en jätteskillnad, jag tror att det är 

betydligt mer tillstånd vad gäller att folk får på sexuell läggning idag än för några år sedan.  

E: Om man tänker på återrapportering till Riksdag och Regering och sådär, kan du beskriva 

hur återrapporteringen påverkar arbetet just med hur man hanterar HBT-ärenden? 

IP: Det vet jag faktiskt inte, alltså, vi har väl påverkats kanske mest hur våra övre instanser 

agerar men sen så förstår ju jag att det här förslaget, att det har skett en förändring beror ju på 

påtryckning uppifrån, jag vet inte riktigt men kanske inte bara från frivillig, eller från RFSL, 

utan det måste ju ha kommit någon annanstans ifrån att vi överhuvudtaget gjorde den här 

insatsen. (Paus) och jag vet ju ändå att de har gjort, att det ändå, nej, det kan jag inte svara på, 

det har jag faktiskt ingen koll på.  

E: Om man skulle få, om du skulle få drömma fritt, höll jag på att säga, hur skulle du vilja att, 

eller finns det några förändringar du skulle vilja göra i handlingsplan eller arbetssätt i de här 

ärendena, för att det skulle bli ännu bättre? 

IP: Oj, (lång paus), men det är ju, jag vet inte om man skulle kunna se att man skulle behöva 

göra den här delen, det handlar väl mer om att man skulle vilja ha mer tid till utredningarna på 

det sättet att man skulle hinna, att inte känna att, det klart att man kan alltid plocka in personer 

igen, men man kanske skulle vilja ha ännu mer tid för att faktiskt prata med personen och så. 

Sen så, jag vet inte, det här är ju så svårt, det får ju vi aldrig höra hur de känner att de blivit 

bemötta här, jag menar, jag är ju bara med när jag själv, alltså jag vet inte om det är ett 

problem i hur vi bemöter sökande, om den gruppen skulle känna sig extra utsatta, det kanske 

de har gjort, det är också svårt, jag hoppas ingen känner det efter att ha pratat med mig i alla 

fall, jag hoppas att de flesta liksom, att det brukar vi ändå, om jag ska guida någon annan i en 

sådan utredning, att man ändå försöker, om det är någon som ändå har väldigt svårt att prata, 

vad det nu än kan bero på, så kan man ju i alla fall vara tydlig med att förklara hur vi ser det i 

Sverige och hur verket, att vi inte tycker att det här är något konstigt, och det hoppas jag att 

det sker, men jag tror att mycket kan ju, mycket skulle nog kunna bli bättre på, om det är 

saker som inte sköts så bra, det är ju dels tidsaspekten när man ska träffa en person man inte 
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känner så att man inte känner sig stressad och så. (lång paus) De är väl det jag kan tänka på. 

Sen vet jag inte om de alltid får, jag vet inte om man skulle ha, i vissa fall kan det bli, det 

händer inte jätteofta heller men det är ju sånt man inte märker, men det är det här med 

tolkarna och biträdena också, att de i så fall skulle vara, men så skulle det ju vara i alla 

ärenden, men att de skulle ha specialkompetens (skrattar till), jag menar vi styr ju inte 

biträdena på det sättet om sökanden inte önskar ett eget biträde.  

E: Om man ser på din roll i det då, i just förändringsarbetet, hur ser du på din egen roll i det? 

Du säger att ditt bemötande är viktigt och så, men utöver det, hur ser du på din egen roll i 

utvecklingen av området? 

IP: Alltså, jag ser ju inte att jag har, jag har ju ingen, vi jobbar inte, jag jobbar inte på något 

sätt uppåt med någon handlingsplan eller någonting så, men däremot anser jag att jag har en 

rätt så viktig roll i vad jag förmedlar ut i hur man ska hantera det här bland handläggarna för 

att, särskilt när det kommer nya handläggare, första gången de får den typer av ärende så har 

man ju alltid en genomgång och att det är nog viktigt vad de har för bilder själv om, ja men 

det tror jag nog, alltså i hur det fungerar på vår enhet, nu är vi två stycken HBT-specialister 

men i den delen, det är ju egentligen det som är min roll så, och där har jag ju ändå ett ansvar.  
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Bilaga 2 – Struktur av berättelserna 

 

Berätteren 

Intervju 1 - Struktur 

Sammanfattning 

… det viktigt att vi tänker på hur vi agerar gentemot den sökande, att vi gör det bästa för den 

personen. 

… mitt huvudsakliga jobb är att stötta kollegorna i hur de ska agera och vilka frågor de ska 

ställa och så vidare. 

Orientering 

På den här enheten är jag väl en av de mest erfarna.  

jag sitter som HBT-specialist, vilket innebär att jag är inblandad i alla ärenden som är på den 

här enheten. 

Komplicerande Handling 

… det är flera saker som kan bakbinda oss men jag tror att för vår del så är det viktigt att vi 

tänker på hur vi agerar gentemot den sökande, att vi gör det bästa för den personen. 

… för den sökande som jag har mitt emot mig kan jag, beroende på vilket land den kommer 

ifrån, så kan den vara mer eller mindre fientligt inställd mot mig därför att hade de suttit och 

berättat om det här i sitt eget land så hade de säkerligen riskerat en förföljelse, vilket då 

medför att jag ska sitta här om förbjudna saker för en myndighetsperson, hur ska den agera? 

Sen givetvis att vi har fått mer kunskap i hur vi ska agera, just det här att man tidigare har, 

tidigare fanns ju det här med att man kan ju leva dolt i sitt hemland, man behöver inte tala om 

för någon att man är homosexuell. Det har jag väldigt svårt att tro att någon på 

Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna skulle motivera beslut med, det har vi jobbat 

bort. 

Utvärdering 

Så jag tycket att det finns väldigt mycket bra utredningsstöd idag gentemot vad som fanns för 

några år sedan, där vi, där det tidigare mer eller mindre var uttalat att det inte gick att utreda 

någons sexuella läggning utan man fick mer eller mindre acceptera att sa någon att man var 

homosexuell så skulle vi anta att de var det. Idag har vi något mer utredningsstöd till det. 
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Upplösning 

ju längre tid vi får jobba på det här sättet desto mer kommer det att sätta sig och då tror jag 

också att det arbetssätt vi har kommer sprida sig till andra ärendetyper som också är 

svårutredda, tillexempel konvertitärenden som också är svårutredda ärenden. Då tror jag att vi 

kommer att jobba på ungefär samma sätt med den typen av ärenden. Jag tror att det här är 

någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen av specialistuppdrag, 

jag tycker att det fungerar jättebra. 

 

Entreprenören 

 

Intervju 1 - Struktur 

Sammanfattning 

vi har jobbat ganska aktivt, … att ta fram bra policy för hur man ska agera. 

Komplicerande Handling 

… jag stortrivdes därför att jag märkte att jag kunde hjälpa folk och göra skillnad. Idag så ser 

jag väl att det är något av det viktigaste jobbet vi har, att ge folk som har råkat illa ut på grund 

utav vem de är eller det de tror på och kunna ge dem ett nytt liv. 

Jag tror nog att i de här ärendena är det ganska enhetlig policy, det är min känsla, vi har jobbat 

ganska aktivt, tillsammans med RFSL tillexempel att ta fram bra policy för hur man ska 

agera. 

För första gången kan vi faktiskt särskilja mängden utav ärenden som vi hanterar, för vi 

varken kan eller får redovisa ett speciellt asylskäl, vad vi däremot kan göra är att jag markerar 

när jag har varit inblandad i ett ärende och då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har 

varit inblandad i under en viss tidsperiod.  

Utvärdering 

Så som det ser ut nu ser jag ingen egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba 

mer under en längre tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen finns, 

det gäller bara att få tillräckligt många att lära sig den. 
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Intervju 3 - Struktur 

Sammanfattning 

Vi måste ju följa förvaltningslagen och allt ifrån den och ner eftersom vi är en myndighet så 

det klart, men hur man faktiskt gör det, hur man bemöter, vad man svarar, det har man ju 

väldigt stora möjligheter till egentligen. 

Orientering 

Det finns ju tre olika roller som jag kan ha i ett sånt ärende, antingen kan jag vara 

handläggare, alltså att jag handlägger ärendet själv. Eller så kan jag vara beslutsfattare eller så 

kan jag vara HBT-specialist. 

Komplicerande Handling 

Det har ju funnits diskussioner i hur den har, om man tänker, vårt rättsliga ställningstagande, 

hur det har varit utformat och hur man ska hänsyn till, men det har nog inte varit svårt så, mer 

varit så att man inte har varit eniga. 

… men sen kanske det inte alltid har sett ut så i praktiken när man har ett ärende, men det 

skiljer ju sig inte från några andra ärenden kan jag inte säga, ett styrdokument kan ju bli lite 

fyrkantigt eller vad man ska säga. 

Utvärdering 

Alltså, man får väl försöka se målet och syftet med det, sen så ser man ju alltid till att följa det 

på något sätt, men det kan ju ha varit vissa bedömningsdelar som man i slutändan inte har 

tyckt varit relevanta för vad man ska landa i men det beror ju på om det påverkar beslutet eller 

inte 

Upplösning 

om det finns olika domar, eller olika styrdokument som du säger, de ska ju inte egentligen gå 

emot varandra, men om de skulle göra det så får man väl göra en bedömning i det enskilda 

fallet 

jag skulle nog välja den som vore bäst för min situation, det som passar situationen bäst och 

det resultat som jag vill nå.  

men det är nog rätt flexibelt förutsatt att man sköter sig (skrattar till lite), nej men att man 

håller sig till de förhållningsregler vi ändå har så kan man nog göra det på många olika sätt 

och det gör nog handläggare också. 
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Verkställaren 

 
Intervju 1 – Struktur 

Sammanfattning 

…då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har varit inblandad i under en viss tidsperiod. 

Komplicerande Handling 

För första gången kan vi faktiskt särskilja mängden utav ärenden som vi hanterar, för vi 

varken kan eller får redovisa ett speciellt asylskäl, vad vi däremot kan göra är att jag markerar 

när jag har varit inblandad i ett ärende och då kan vi se statistik i hur många ärenden jag har 

varit inblandad i under en viss tidsperiod. Så på det sättet kan man ju få ett hum om hur stort 

antal det är, om det sker förändringar i antalet och så vidare. 

 

Intervju 3 - Struktur 

Sammanfattning 

delvis var det väl för att öka kontrollen lite på de här ärendena 

Orientering 

Det finns ju tre olika roller som jag kan ha i ett sånt ärende, 

Sen kan jag ju då också vara HBT-specialist 

Komplicerande Handling 

och då finns ju en handläggare och en beslutsfattare och då ska ju jag vara inne och stötta rent 

i HBT-delen och även kanske kontrollera att det går rätt till, 

som beslutsfattare går man ju igenom ärendet och skulle det finnas något väldigt så… men det 

är nog rätt flexibelt förutsatt att man sköter sig 

Utvärdering 

de utreds ju på ett helt annat sätt och mycket, mycket utförligare. 

 

Entusiasten/Policymodellen 
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Intervju 1 - Struktur 

Sammanfattning 

…mitt huvudsakliga jobb är att stötta kollegorna i hur de ska agera och vilka frågor de ska 

ställa och så vidare. 

Orientering 

På den här enheten är jag väl en av de mest erfarna.  

jag sitter som HBT-specialist, vilket innebär att jag är inblandad i alla ärenden som är på den 

här enheten. 

Komplicerande Handling 

Idag så ser jag väl att det är något av det viktigaste jobbet vi har, att ge folk som har råkat illa 

ut på grund utav vem de är eller det de tror på och kunna ge dem ett nytt liv. 

Det är helt skilda, man får hela tiden försöka vara anpassningsbar i vilka frågor man ställer, 

hur man ställer och hur man agerar, men har man en bra grund så kommer man väldigt långt, 

och den grunden som jag försöker lära våra kollegor det är ju det här att det inte bara att man 

ska ställa ett visst antal frågor utan det är även hur man ska fråga, hur man ska agera. 

Sen givetvis har jag utredningar med jämna mellanrum också men mitt huvudsakliga jobb är 

att stötta kollegorna i hur de ska agera och vilka frågor de ska ställa och så vidare. Och där har 

jag ju mycket stöd utav de guidelines som finns men även utav min erfarenhet. 

Utvärdering 

Jag tycker att det funkar väldigt bra. Det har ju funnits funderingar på om vi specialister ska 

stå som beslutsfattare också men det som skulle vara nackdelen då är att vi inte skulle sprida 

kunskapen, nu står vi som en andra beslutsfattare på besluten. Jag stöttar både handläggare 

och beslutsfattare under processen vilket innebär att vi sprider kunskaperna. Så som det ser ut 

nu ser jag ingen egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba mer under en längre 

tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen finns, det gäller bara att få 

tillräckligt många att lära sig den.  

Sen är det ju det här att vi byter personal, men de nya handläggare som kommer, de allra 

flesta handläggarna som vi anställer kommer ganska nyligen från universitet. De suger till sig 

all kunskap som finns i detta, och de är jättevilliga att lära så jag tror att ju längre tid vi får 

jobba på det här sättet desto mer kommer det att sätta sig och då tror jag också att det 

arbetssätt vi har kommer sprida sig till andra ärendetyper som också är svårutredda, 
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Jag tror att det här är någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen 

av specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra. 

Intervju 2 - Struktur 

Sammanfattning 

… jag försöker se till att de får med de relevanta frågorna… 

Komplicerande Handling 

Nej, eller det klart, om någon drar ett ärende för mig kan jag ju påverka så att jag försöker se 

till att de får med de relevanta frågorna och ställer följdfrågor som är relevanta för att vi ska 

kunna komma fram till om de har gjort sin läggning sannolik, så det kan jag väl påverka så. 

Och jag påverkas ju också om jag handlägger om någon annan som stödjer mig i hur jag ska 

utreda på bästa vis. 

Utvärdering 

Fast det är ju en del av hur vi jobbar, man föredrar ärendena i, själva utredningssituationen, att 

man tar en paus i utredningen och så säger man att det här har jag fått fram och så kan man få 

stöd i hur man ska gå vidare, hur man ska ställa fördjupande frågor, eller nya frågor som 

kanske kan söka någon möjlighet att brodera ut lite. 

 
Intervju 3 - Struktur 

Sammanfattning 

jag har en rätt så viktig roll i vad jag förmedlar ut i hur man ska hantera det här bland 

handläggarna 

Orientering 

jag är intresserad av juridik och av internationell rätt och den typen av frågor.  

så kan jag vara HBT-specialist 

och då ska ju jag vara inne och stötta rent i HBT-delen 

Komplicerande Handling 

vi har pratat rätt mycket om hur vi ska utreda de här ärendena och jag tror absolut att de har 

anammat de nya RCIn ((Rättsligt ställningstagande)) som vi ska göra och så och hur man ska 

tänka.  
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Det är väl där osäkerheten finns tror jag, från handläggarnas sida, hur de ska, vad man ska 

ställa för frågor, men vi har pratat rätt mycket om det och det går ju inte att, i många andra 

ärenden kan vi kanske kräva någon typ av bevisning på ett annat sätt och här är det liksom att 

en person ska beskriva ens kanske känslor inombords… 

… på något sätt har ju vår uppgift varit att mota in folk till att man följer, alltså i den mån det 

är möjligt…  

… om jag ska guida någon annan i en sådan utredning, att man ändå försöker, om det är 

någon som ändå har väldigt svårt att prata, vad det nu än kan bero på, så kan man ju i alla fall 

vara tydlig med att förklara hur vi ser det i Sverige och hur verket, att vi inte tycker att det här 

är något konstigt, och det hoppas jag att det sker, men jag tror att mycket kan ju, mycket 

skulle nog kunna bli bättre på, om det är saker som inte sköts så bra, det är ju dels 

tidsaspekten när man ska träffa en person man inte känner så att man inte känner sig stressad 

och så. 

Utvärdering 

… jag har en rätt så viktig roll i vad jag förmedlar ut i hur man ska hantera det här bland 

handläggarna för att, särskilt när det kommer nya handläggare…   

Upplösning 

… det är ju egentligen det som är min roll så, och där har jag ju ändå ett ansvar.  

 

Entusiasten/översättaren 

Intervju 1 - Struktur 

Sammanfattning 

den grunden som jag försöker lära våra kollegor det är ju det här att det inte bara att man ska 

ställa ett visst antal frågor utan det är även hur man ska fråga, hur man ska agera.  

Komplicerande Handling 

Jag brukar säga det att utredningen börjar när man går ner i trapphuset och hämtar den 

sökande, det är där utredningen börjar. Så som jag agerar mot sökanden där, det sätter prägel 

på hela min utredning, och kan jag få kollegorna att inse det då har man kommit en väldigt 

lång väg…  
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Vi använder ju oss väldigt mycket av UNHCRs guidelines i det här arbetet, och de har tagit 

fram väldigt bra guidelines för hur man utreder en persons sexuella läggning och utifrån det så 

har ju vi självklart utarbetat ett sätt att utreda det här, hur man ställer frågor, vilka frågor man 

behöver ställa och så vidare…  

Utvärdering 

Jag tycker att det funkar väldigt bra. Det har ju funnits funderingar på om vi specialister ska 

stå som beslutsfattare också men det som skulle vara nackdelen då är att vi inte skulle sprida 

kunskapen, nu står vi som en andra beslutsfattare på besluten. Jag stöttar både handläggare 

och beslutsfattare under processen vilket innebär att vi sprider kunskaperna. Så som det ser ut 

nu ser jag ingen egentlig anledning att ändra något utan vi behöver jobba mer under en längre 

tid för att för att kunna arbeta upp kompetensen, för kompetensen finns, det gäller bara att få 

tillräckligt många att lära sig den.  

…då tror jag också att det arbetssätt vi har kommer sprida sig till andra ärendetyper som 

också är svårutredda, tillexempel konvertitärenden som också är svårutredda ärenden. Då tror 

jag att vi kommer att jobba på ungefär samma sätt med den typen av ärenden. Jag tror att det 

här är någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen av 

specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra.  

Kritikern  

Intervju 1 - Struktur 

Sammanfattning 

Det som fungerar negativt är ju att man får inte så mycket avlastning, jag är ju själv på 

enheten och jag förväntas vara tillgänglig hela tiden. 

Komplicerande handling 

Jag tror att det här är någonting som vi kommer att få se mer utav att jobba med den här typen 

av specialistuppdrag, jag tycker att det fungerar jättebra. Det som fungerar negativt är ju att 

man får inte så mycket avlastning, jag är ju själv på enheten och jag förväntas vara tillgänglig 

hela tiden. 

Intervju 2 – Struktur 

Sammanfattning 

vem som ska följa upp området 

jag ser att jag inte har tid att pyssla med någonting som är utöver mitt absoluta arbete 
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Orientering 

Jag har jobbat jättelänge,  

Det var nog mest en slump att jag hamnade här, sen har jag blivit kvar. 

Ibland kan man tänka att man skulle vilja göra något annat men arbetsmarknaden har heller 

inte varit så gynnsam. 

Komplicerande Handling 

… jag tycker att det är väldigt tydligt hur vi ska jobba med det, däremot tycker jag att man 

kanske inte har följt upp det här, man har sjösatt ett väldigt bra material men så har man 

tappat strukturen efteråt, vem som ska följa upp området litegrann och hur man ska jobba 

vidare med området och kanske också tappat lite hur man ska stödja de som jobbar med det 

här vidare, man ser till att folk kommer igång och att vi följer de här men att man sen inte 

vidareutvecklar, det kan jag tycka är en brist. 

Utvärdering 

… jag ser inte att jag har så stor plats där, för jag ser att jag inte har tid att pyssla med 

någonting som är utöver mitt absoluta arbete, så jag känner inte att jag driver någonting i de 

här frågorna. Det är väl tyvärr en brist för det verkar ingen göra i förlängningen. Det finns ju 

folk som gör det men inte något som blir något konkret av det.  

 

Intervju 3 - Struktur 

Sammanfattning 

när det här kom och man började lyfta upp HBT-ärenden så blev folk nästan lite rädda… 

Komplicerande Handling 

Det är väl där osäkerheten finns tror jag, från handläggarnas sida, hur de ska, vad man ska 

ställa för frågor, 

när det här kom och man började lyfta upp HBT-ärenden så blev folk nästan lite rädda inför 

utredningarna, och de blev lite osäkra på ”oj ska det här vara svårt att utreda” och så blev det 

svårt på grund av det men det har väl släppt och har man utrett några ärenden så börjar man få 

lite förståelse för hur man ska utreda dem också. 
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Mottagaren 

Intervju 2 - Struktur 

Sammanfattning 

… jag tycker nog nu att instruktionerna är ganska tydliga, jag tycker inte att det är osäkert hur 

vi ska handlägga ärendena, det tycker jag inte. 

Komplicerande Handling 

Vi har ju instruktioner på hur vi ska jobba med dem. 

… själva utredningsmetodiken tycker jag ändå är ganska tydlig.  

… jag tycker att det är ganska så tydligt faktiskt hur vi ska jobba med de här ärendena.  

… det kanske är andra saker i ärendet som gör att det inte blir så viktigt att göra det och då 

känns det konstigt att vi måste i alla lägen ta ställning till det här om en person har gjort sin 

sexuella läggning sannolik. 

… jag tycker att det är väldigt tydligt hur vi ska jobba med det, däremot tycker jag att man 

kanske inte har följt upp det här, man har sjösatt ett väldigt bra material men så har man 

tappat strukturen efteråt, vem som ska följa upp området litegrann och hur man ska jobba 

vidare med området och kanske också tappat lite hur man ska stödja de som jobbar med det 

här vidare, man ser till att folk kommer igång och att vi följer de här men att man sen inte 

vidareutvecklar, det kan jag tycka är en brist. 

… det klart att man skulle vilja ha ännu mer om hur man utreder på ett bra sätt, ytterligare 

material för hur man ska stödja de som utreder hur man ställer frågorna bra och vad man kan 

ställa mer för frågor och så, det klart att man kan utveckla det också,  

Utvärdering 

… jag ser inte att jag har så stor plats där, för jag ser att jag inte har tid att pyssla med 

någonting som är utöver mitt absoluta arbete, så jag känner inte att jag driver någonting i de 

här frågorna. Det är väl tyvärr en brist för det verkar ingen göra i förlängningen. Det finns ju 

folk som gör det men inte något som blir något konkret av det.  

Intervju 3 – Struktur 

Sammanfattning 

… vi har väl påverkats kanske mest hur våra övre instanser agerar… 
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Orientering 

för när det gäller beslutsfattande har ju inte kanske vi riktigt något val i vad som styr, där får 

man ju ändå göra en bedömning, 

Komplicerande Handling 

men sen så förstår ju jag att det här förslaget, att det har skett en förändring beror ju på 

påtryckning uppifrån, jag vet inte riktigt men kanske inte bara från frivillig, eller från RFSL, 

utan det måste ju ha kommit någon annanstans ifrån att vi överhuvudtaget gjorde den här 

insatsen. 

… delvis var det väl för att öka kontrollen lite på de här ärendena men också att folk ansåg att 

de behövde lite mer hjälp i att utreda dem. 

Utvärdering 

jag jobbar inte på något sätt uppåt med någon handlingsplan eller någonting så 

 


