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Abstract 

The increasing amount of refugees arriving to Sweden made us interested in studying the 

relationship between the administrator at the Migration board and asylum seekers. Because of 

the large amount of asylum seekers, it’s a lot of pressure on the Migration boards department 

of asylum seeking, since they have to deal with and decide if the asylum seeker can get 

residence permit or not. Thus, the aim of the study is to investigate how the administrators at 

the Migration boards department of asylum seeking experience the interaction with the 

asylum seeker and how the administrators look upon and managing their role as a practiser 

within the authority. Previous studies are above all about how the practiser within the 

authority is treating the asylum seekers, and how the asylum seekers are being controlled in 

different ways. This qualitative study is based upon six semi- structured interviews with 

administrators on the Migration boards department of asylum seeking in two different parts of 

Sweden. Zygmunt Baumans, Michael Billigs, et al., Michel Foucaults and Michael Lipskys 

theories has been useful in order to interpret the empirical material. The empirical material 

has been transcripted and was arranged by means of codes and different themes. The result 

shows that the administrators experience dilemmas and ambivalence in their work, because 

they have to deal with the laws and rules, and at the same time they have to treat the asylum 

seeker with empathy and respect. It has also been shown that the administrators control and 

scrutinize the asylum seekers in many ways, more than just in the meeting. Another 

observation that was made is that the administrators experience that they have bad conditions 

to do their work in a satisfactory way, they experience for example stress and lack of time in 

their work, which can cause alienation. 

 

Keywords: Migration board, administrator, asylum seeker, control and scrutiny, dilemma and 

ambivalence, street- level bureaucracy, alienation. 

 

 



	  
	  

Sammanfattning 

Den senaste tiden har antalet asylsökande ökat i Sverige. Det sätter stor press på 

Migrationsverkets asylprövningsenheter att handlägga och göra bedömningar om de 

asylsökande har rätt till uppehållstillstånd eller inte. Med denna studie är syftet att undersöka 

hur handläggare på Migrationsverkets asylprövningsenheter upplever interaktionen med den 

asylsökande samt hur handläggarna ser på och hanterar sin roll som myndighetsutövare. 

Tidigare forskning tar framför allt upp hur de asylsökande blir behandlade i förhållande till 

myndigheter och myndighetsutövare, samt hur de asylsökande kontrolleras på olika sätt. 

Denna kvalitativa studie är baserad på sex semistrukturerade intervjuer med handläggare på 

två olika asylprövningsenheter i Sverige. Till hjälp för att tolka det empiriska materialet har 

Zygmunt Baumans, Michael Billigs, m.fl., Michel Foucaults samt Michael Lipskys teorier 

använts. Det empiriska materialet har transkriberats och bearbetats genom kodning och 

tematisering. Resultatet visar att handläggarna upplever dilemman och ambivalens i sitt 

arbete, då de måste förhålla sig till lagar och regler, samtidigt som de måste bemöta den 

asylsökande med empati och respekt. Vidare har det framkommit att handläggarna 

kontrollerar och granskar de sökande på fler sätt än enbart under det fysiska mötet. En annan 

iakttagelse som gjorts är att handläggarna upplever att de har dåliga förutsättningar för att 

utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, då bland annat stress och tidsbrist är vanligt 

förkommande i arbetet, vilket kan betraktas som alienation. 

Nyckelord: Migrationsverket, handläggare, asylsökande, kontroll och granskning, dilemma 

och ambivalens, gräsrotsbyråkrati, alienation. 
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1. Inledning 
Enligt Migrationsverket (2015) sökte cirka 81 000 människor asyl i Sverige år 2014. 

Människor söker asyl bland annat på grund av förföljelse eller på grund av pågående krig i 

hemlandet, exempelvis har den rådande konflikten i Syrien lett till att många människor sökt 

skydd i Sverige. Sverige var det land som under 2014 tog emot näst flest asylsökande i 

Europa, efter Tyskland som var det största mottagarlandet. Det stora antalet ansökningar som 

inkommer till Migrationsverket i dagsläget gör att det påverkar förutsättningarna för 

personalen att utföra sina arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att det kan ta flera dagar 

innan asylansökningarna registreras. Efter sommaren 2015 har antalet asylsökande ökat, i juni 

var antalet inkomna asylansökningar cirka 6 600 och i november var antalet sökande cirka 36 

700. Under den första veckan i december 2015, uppgav Migrationsverket att drygt 3500 

asylsökande hade sökt asyl i Sverige (Migrationsverket 2015). 

 

De asylsökande som kommer till Migrationsverket i Sverige har i många fall lämnat extrema 

situationer bakom sig, så som förföljelse, krig och tortyr. Hur dessa människor mår och vad 

de varit med om är det svårt att förstå utan att själv ha varit delaktig. Däremot är det många 

som vill förstå, vilket har resulterat i en mängd forskning kring området för att studera bland 

annat migranternas psykiska hälsa och deras rättigheter. Hjerns (2012) studie pekar på att 

nyanlända migranter som kommer till Sverige ofta är mycket känsliga för psykiska 

påfrestningar på grund av vad de tidigare varit med om, samt att den psykiska ohälsan som 

råder oftast eskalerar under tiden de väntar på besked om asyl. 

 

I detta arbete däremot, ligger inte fokus på dessa utsatta individer. Fokus ligger istället på att 

förstå de människor som ligger bakom besluten som tas angående de asylsökande. Fokus 

ligger på de människor som har de asylsökandes framtid i sina händer, det vill säga 

handläggarna på Migrationsverkets asylprövningsenhet. Handläggarna på 

asylprövningsenheten har ett nära samarbete med beslutsfattarna, då de tillsammans diskuterar 

igenom det aktuella ärendet efter att handläggaren tagit fram all användbar information kring 

den sökande. Med andra ord är det handläggaren som har rollen att grunda beslutet med allt 

vad det innebär, men beslutsfattarna har det juridiska ansvaret för det slutgiltiga beskedet. 

 

Handläggarna som studeras i denna studie arbetar på Migrationsverkets asylprövningsenheter 

och innehar därmed en position som myndighetsutövare. I och med detta är det inte möjligt att 
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bortse från att de har en viss given makt, då de i sitt arbete bland annat måste förhålla sig till 

lagstiftningen. Sandström (2008) skriver i sin bok Makten du har – att hantera makt i socialt 

arbete om myndighetsutövning och den makten som följer av att ha en yrkesroll av denna 

karaktär. Genom att myndigheter är styrda av lagstiftningen skriver Sandström att “(...) 

myndighetsutövning är en av de tydligaste formerna av maktutövning.” (Sandström 2008:18). 

Smith (2008:5) har en liknande syn på detta och skriver att socialarbetare har en djupgående 

effekt på människors liv, vilket bland annat tar sig uttryck genom att de beslutar om 

fördelning av resurser, de kan införa restriktioner och de kan bestämma hur människor ska 

leva. Både Smith (2008) och Sandström (2008) belyser just maktrelationen som uppstår utav 

myndighetsutövning, detta i olika kontexter och genom olika yrkespositioner. Kontext och 

yrkesposition för den här studien skiljer sig aningen från vad Sandström (2008) och Smith 

(2008) beskriver, men bygger även den på detta myndighetsperspektiv. En viktig aspekt att 

undersöka i studien är därmed hur relationen ser ut mellan handläggare på 

asylprövningsenheterna som myndighetsutövare, och den asylsökande, där fokus ligger på 

handläggarnas roll. 

 

Handläggarna på asylprövningsenheterna, vars arbete är att bedöma asylskäl och grunda 

beslut, har en viktig roll som innefattar mycket ansvar och där det ställs strikta krav på dem. 

Krav ställs på att prestera och handla rätt, speciellt i enlighet med lagen. Att ta rätt beslut och 

agera rätt är inte enbart viktigt utifrån lag, utan ofta även avgörande för den sökandes framtid. 

Det är dessutom viktigt för både handläggarna och allmänheten att det avgörande beslutet som 

handläggarna tar medför tillit för myndigheten hos allmänheten. Något som därmed är en 

central fråga i studien är hur handläggarna hanterar dessa beslut, samt hur handläggarna ser på 

situationen de befinner sig i då de har stort inflytande över en annan människas livsöde. Den 

relativt begränsade omfattningen av tidigare forskning där fokus ligger på handläggare, var 

även det ett motiv till att utföra denna studie. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur handläggarna på Migrationsverkets 

asylprövningsenheter upplever interaktionen med den asylsökande samt hur handläggarna ser 

på och hanterar sin roll som myndighetsutövare. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur ser handläggarnas arbetssituation ut? 

• Upplever handläggarna svårigheter och osäkerhet i sin yrkesroll respektive 

beslutsfattandet, och hur hanterar de i så fall detta? 

• Hur tar handläggarnas roll som myndighetsutövare sig uttryck i asylprocessen samt i 

interaktionen med den asylsökande? 

• Hur ser handläggarna på de rådande förutsättningarna som de har att förhålla sig till 

inom yrket och hur hanterar de dessa förutsättningar? 

 

1.3 Avgränsning 
Eftersom Migrationsverket är uppbyggt av olika enheter valde vi att avgränsa oss till just 

asylprövningsenheten. Detta eftersom det är på denna enhet som beslut om de asylsökandes 

asylskäl sker. Anledningen till att det endast är handläggarna som undersöks i denna studie är 

att det är handläggarna som har till uppgift att möta den asylsökande i samband med en 

asylutredning, och därmed även de som lägger grunden till de beslut som ska fastställas. Vi 

har avgränsat oss till två olika städer i Sverige, dels på grund av enheternas tillgänglighet och 

möjlighet att medverka i studien men även på grund av studiens begränsning, som inte gjort 

det möjligt att undersöka flera enheter. Urvalet av informanter skedde också på initiativ av 

cheferna i de olika städerna.   

 

1.4 Disposition 
I kapitlet som följer redogör vi för tidigare forskning som berör olika aspekter av asyl- och 

migrationsfrågor. Detta som en bakgrund och presentation av ämnet samt för att få en inblick 

i vad forskning inom ämnet vanligtvis fokuserar på. Därefter presenterar vi det teoretiska 

ramverket – vilket är grundat på fyra olika teoretiker med tillhörande teorier – som legat till 

grund för att analysera det empiriska materialet. Efter det presenteras studiens metod där vi 

bland annat redogör för studiens metodval, tillvägagångssätt och material. Vi diskuterar även 
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studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt olika forskningsetiska dilemman. 

Därefter presenteras studiens resultat som sedan analyseras med stöd av det teoretiska 

ramverket. Detta följt av ett kapitel där studiens huvudsakliga slutsatser lyfts fram samt ett 

avslutande kapitel där dessa slutsatser diskuteras och problematiseras, bland annat i relation 

till tidigare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas tidigare studier, som alla behandlar olika aspekter av asyl- och 

migrationsfrågor. De har alla relevans för denna studie på olika sätt och kan därmed 

sammankopplas med studiens syfte. Studierna är sorterade under fyra rubriker efter dess 

innehåll och resultat för att få en tydlig struktur; bedömningarnas tillförlitlighet, praktikers 

erfarenheter av de asylsökande, migranters perspektiv och rättigheter och myndigheters 

övervakning. För att klargöra och förtydliga hur de tidigare studierna är relevanta, och därmed 

kan appliceras på vår studie, kommer kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Bedömningarnas tillförlitlighet 
Granhag, Strömwall och Hartwig (2005) undersöker hur bedömningarna ser ut hos personal 

på Migrationsverket som arbetar med asylärenden, samt hos en kontrollgrupp med studenter, 

där ett frågeformulär med både strukturerade frågor med svarsalternativ och öppna frågor 

användes. Studiens syfte var att bredda förståelsen för hur Migrationsverket ser på 

tillförlitligheten i bedömningarna som utförs, på människor med olika etniska bakgrunder. 

Detta med tanke på att det oftast saknas bevis för de berättelser som bedöms, och om det 

därför förekommer bedrägeri i dessa bedömningar då det är svårt att avgöra vad som är 

sanning. 

 

Granhag, Strömwall och Hartwigs (2005:31) tar även upp en tidigare studie som utförts, som 

undersökte tillförlitligheten i människors bedömningar – som pekar på att en mer noggrann 

bedömning sker då individen som ska bedömas har samma etniska bakgrund som bedömaren 

själv, än om individen har en annan etnisk bakgrund. Studien visar att anledningen till detta är 

att kroppsspråket kan skilja sig kulturellt, och att det därför är svårare att avläsa en individ 

med ett kroppsspråk som känns främmande. Granhag, Strömwall och Hartwigs (2005) studie 

visar däremot att detta inte var något som Migrationsverkets personal ansåg överensstämde 

med de bedömningar de utför. Studien visar även på att det råder liknande stereotypa 

föreställningar hos Migrationsverkets personal, som hos studenterna. Det visade sig även att 

Migrationsverkets personal ansåg att frågor som rör just tillförlitlighet och trovärdighet i 

bedömningar är mycket viktigt, och därför något som de ansåg sig behöva mer utbildning i 

(Granhag, Strömwall & Hartwig, 2005). Sammantaget pekar studien på att Migrationsverket 

kan ha svårt att följa sin egen policy – att alla asylsökande ska behandlas lika: “The combined 
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evidence suggests that the Migration Board might have a difficult time meeting its official 

policy that all asylum-seekers should be treated equally.” (Granhag, Strömwall & Hartwig, 

2005:48). 

 

2.2 Praktikers erfarenheter av de asylsökande 
Apostolidous (2014) kvalitativa studie bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med 

praktiker som till exempel psykoterapeuter, som har arbetat med flyktingar och asylsökande i 

Storbritannien. Enligt Apostolidou (2014) är asylsökande en utsatt grupp som har många 

svårigheter och psykosociala behov, vilket innebär stora ansträngningar för de som utför det 

kliniska arbetet. Apostolidou (2014) undersöker hur den professionella identiteten byggs upp i 

arbetet med flyktingar. En av intervjupersonerna berättar hur priviligierad och skyddad han är 

som vit man, tillhörande medelklassen. Men i arbetet med flyktingarna blir man konfronterad 

med vad som försiggår i världen, man blir medveten om att de kommer från länder där tortyr 

och krig pågår. Andra informanter berättar hur hjälplösa och maktlösa de känner sig i sitt 

arbete och berättar hur de vill påverka på ett mer politiskt plan för att hjälpa flyktingarna och 

de asylsökande och arbeta för mänskliga rättigheter. Intervjupersonerna beskriver vikten av 

det psykosociala arbete som behövs med den asylsökande med tanke på de svårigheter som 

flyktingen har tvingats genomlida. Informanterna pratar också om hur man arbetar för att 

integrera flyktingarna i det nya landet genom att exempelvis skapa nya kontakter och 

utbildning. Apostolidou (2014) argumenterar för praktikers behov av ett tvärvetenskapligt 

team bestående av olika professioner som är specialiserade inom olika områden för att dels 

underlätta arbetet för flyktingar och asylsökande, dels för de som arbetar med dessa klienter. 

Med tvärvetenskapliga team menar Apostolidou (2014) att medarbetarna kommer känna sig 

mer styrkta och säkra i sin professionella roll. 

 

Genom en kvantitativ forskningsmetod baserat på en rikstäckande enkätundersökning har 

Pitkänen och Koukis (2002) studerat olika yrkesgrupper. Studien innefattar poliser, 

socialarbetare, gränsbevakare, arbetsförmedlare samt lärare, då dessa är yrkesgrupper med 

ständig kontakt med nyanlända och som till viss del har i uppgift att integrera immigranter i 

samhället. Studiens syfte var att undersöka dessa yrkesgruppers erfarenheter av och attityder 

gentemot immigranter och migration. 
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Pitkänen och Koukis (2002) studie visar att attityder gentemot immigranter är tydligt 

kopplade till de specifika yrkesgrupperna och därmed kopplat till vilken form av relation 

yrkesgrupperna har med immigranterna och att språk- och kulturella skillnader bland klienter 

och yrkesgrupper är de element som ger upphov till mest problem och svårigheter. Resultaten 

pekar även på att alla de studerade yrkesgrupperna hade en mer eller mindre misstänksam syn 

på immigranterna, men att den mest negativa synen gentemot immigranterna kunde ses hos 

främst manliga poliser, och hos gränsbevakare. Man kan även se att socialarbetare och 

svensktalande lärare, i jämförelse med de andra yrkesgrupperna, var de som hade den mest 

positiva attityden. Trots den negativa inställningen till immigranter bland yrkesgrupperna 

poliser och gränsbevakare, visar det sig ändå att de säger sig stå för etnisk jämlikhet och att de 

vill förhindra rasism och diskriminering. Pitkänen och Koukis (2002:109) hänvisar även till 

en annan finsk studie som visar på att majoriteten immigranter i Helsingfors som varit i 

kontakt med de finska myndigheterna, har svårt att lita på myndigheterna. 

 

Pitkänen och Koukis (2002) skriver att den finska migrationspolitiken är aningen 

motsägelsefull då myndigheterna i teorin är för etnisk mångfald- och jämlikhet men att det 

trots detta i praktiken ser annorlunda ut, där myndigheter ändå helst ser invandrare i 

låginkomstyrken och med låg social prestige. Pitkänen och Koukis (2002) diskuterar även 

varför migrationsfrågan har blivit en sådan het debatt i Finland samt diskuterar anledningen 

till att resultatet pekar på att det föreligger en negativ attityd mot immigranter. De menar att 

en anledning till detta kan vara att Finland haft en relativt homogen befolkning med relativt 

liten andel invandring ända fram till 1990, då det låga antalet invandrare plötsligt steg 

markant. 

 

2.3 Migranters perspektiv och rättigheter 
Bloch (2013) har genomfört en studie som handlar om 19 migranter i Storbritannien som 

ursprungligen kommer från Turkiet och Zimbabwe för att söka asyl, men som hittills har fått 

sin ansökan avslagen. Studien tar bland annat upp de asylsökandes erfarenheter av 

asylsystemet och hur det är att leva som en asylsökande. De asylsökande upplevde att det 

fanns administrativa luckor i hur asylansökningarna behandlades, det genomsyrades av 

negativitet och misstro som påverkade asylansökningarna negativt. En av intervjupersonerna i 

Blochs (2013) studie berättade om sin upplevelse av dåligt bemötande och hur informantens 

asylansökan avslogs samma dag som intervjun utfördes. Intervjupersonen ansåg att beslutet 
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fattades för snabbt. Migranterna talade framför allt om olika yrkesgrupper inom juridik som 

visat brist på förståelse och engagemang för deras situation. Många asylsökande som fått sina 

asylsökningar avslagna bestämde sig därför att leva som papperslösa, eftersom de inte ville 

riskera att tvingas åka tillbaka till hemlandet. 

 

Andersson och Nilsson (2009) redogör för asylsökandes olika skäl till varför de söker sig till 

ett visst land. De argument som tas upp är att den asylsökande framför allt söker sig till ett 

demokratiskt land med möjlighet att få arbete och utbildning, men en stor faktor är även om 

den asylsökande har familjemedlemmar i ankomstlandet. Det finns uppfattningar om att 

asylsökande söker sig till ett land där det finns goda sociala rättigheter, att asylsökande får 

detaljerad information i förväg om olika staters välfärd och att den asylsökande kan söka sig 

till valfritt område. Vissa länder har därför valt att minska på de sociala rättigheterna för 

asylsökande, dock inte Sverige. Enligt Andersson och Nilsson (2009) kan beslutsfattare finna 

detta stävjande av sociala rättigheter som en avskräckande faktor för de asylsökande. 

 

2.4 Myndigheters övervakning 
Chans (2005) studie undersöker hur immigranters situation i Kanada ser ut och hur staten kan 

kontrollera om en invandrare ska utvisas eller inte, genom statistiskt material och en 

dokumentanalys. Staten måste motivera varför en invandrare ska stanna eller utvisas, man kan 

inte utvisa någon enbart för att denne inte är önskvärd i landet. Chan diskuterar hur staten 

försöker arbeta för att immigranterna blir goda medborgare genom att reglera dem på ett 

moraliskt plan. Immigranten kan riskera att utvisas från landet och på det sättet har staten 

kontroll över immigranten. Kriminalitet är enligt Chan ett av de största skälen till att en 

invandrare deporteras från Kanada. Chan (2005) menar att beslut som fattas om vem som ska 

få komma in i Kanada och vem som ska förflyttas från Kanada är både beslut på politisk nivå 

och från förvaltande myndighet. 

 

Chans (2005) studie visar hur en stat kan kontrollera och ha makt över en annan människa, i 

det här fallet en immigrant, genom att personen i fråga ska följa vissa uppsatta regler. Istället 

för att immigranterna skulle bli utvisade så skulle de få stanna och få en chans att bli goda 

medborgare. Hotet om utvisning kan fungera som ett sätt att assimilera en invandrare in i 

samhället. En immigrant får endast stanna om de följer vissa strikta villkor vilket kan variera 

från fall till fall men det kan till exempel handla om att hålla utsatta tider, avstå från alkohol 
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och droger, gå till rådgivnings- eller terapisamtal, inte bli associerade med kriminella och man 

måste rapportera om personliga omständigheter skulle förändras. Även Aas (2011) tar i sin 

studie upp hur medborgare övervakas. Studien undersöker bland annat hur kriminalitet 

kontrolleras genom övervakning på ett transnationellt plan. Studien undersöker även 

relationen mellan suveränitet och övervakning. Aas (2011) beskriver hur EU har makt och 

kontroll över medborgare och icke-medborgare genom att de bevakas i samhället, bland annat 

genom olika databaser och nätverk. Databasen Eurodac används som ett redskap och 

underlättar till exempel hanteringen av asylärenden, där de asylsökandes fingeravtryck 

jämförs och registreras. 

 

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi med dessa tidigare studier på området se att det enligt 

Migrationsverkets personal samt enligt praktiker som till exempel psykoterapeuter, råder vissa 

brister i arbetet med asylsökande. Granhag, Strömwall och Hartwigs (2005) studie visar på att 

de anställda på Migrationsverket själva anser att de har för lite utbildning kring hur 

tillförlitlighet ska bedömas. Något som styrker att bedömningarna inte alltid är fullt 

tillförlitliga, är det faktum att kontrollgruppen studenter som användes för att jämföra 

tillförlitligheten i Migrationsverkets personals bedömningar, visade sig ha ungefär samma 

bedömningsförmåga. På liknande vis uppmärksammar Apostolidous (2014) att det förkommer 

vissa brister i arbetet med asylsökande bland praktiker och tillägger att de skulle vilja påverka 

på ett mer politiskt plan. 

 

Studierna visar även att det råder en viss skepticism mot migranter från vissa yrkesgruppers 

håll och att migranterna anser sig bli dåligt bemötta av dessa grupper. Bloch (2013) har i sin 

studie bland annat påvisat hur asylsökande blivit behandlade av olika yrkesgrupper inom 

juridik och vilka förutsättningar de har som papperslösa i Storbritannien. Pitkänen och Koukis 

(2002) studie visar att vissa yrkesgrupper som har ständig kontakt med immigranter i 

allmänhet har negativ syn på immigranter. Andersson och Nilsson (2009) diskuterar faktorer 

till varför en asylsökande söker asyl i ett specifikt land och menar att det råder en viss 

misstänksamhet mot de asylsökande på grund av detta, vilket har lett till att vissa länder har 

valt att minska på de sociala rättigheterna för asylsökande.   
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Ytterligare en aspekt som framkommit genom tidigare studier är att migranter i viss 

utsträckning kontrolleras. Chan (2005) och Aas (2011) studier visar på hur migranter 

övervakas och att de riskerar utvisning om de inte anpassar sig till samhället. 

 

Slutligen kan det konstateras att tidigare forskning inom asyl- och migrationsfrågor främst 

lagt fokus på de asylsökandes situation och därmed hur myndighetsutövning bedrivs. Det 

finns därmed begränsad forskning kring hur handläggare på Migrationsverket hanterar och ser 

på sin roll samt hur handläggarna själva upplever interaktionen med de sökande. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



11	  
	  

3. Teoretiskt ramverk 
Till hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar har vi grundat ett teoretiskt ramverk med 

utgångspunkt i Zygmunt Bauman och Michael Billigs, m.fl. teorier om dilemma och 

ambivalens, Michel Foucaults teori om disciplin, kontroll och övervakning och slutligen 

Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati, kontroll och alienation. Tidigt i studien valdes 

Foucaults teori då det tydligt framkom hur handläggarna har en övervakande position som 

myndighetsutövare. Senare under studiens gång växte Lipskys, Billigs m.fl. och Baumans 

teorier fram då även dessa teorier tydligt kunde sammankopplas med det empiriska materialet. 

Dessa teoretiker med tillhörande teorier har alla därmed någon gemensam nämnare och berör 

i vissa fall liknande områden, vilket gör det lättare att kombinera teorierna med varandra. 

Teorierna och de teoretiska begreppen har därmed legat som grund för att analysera och tolka 

det empiriska materialet, samt gjort det möjligt att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

3.1 Dilemma och ambivalens 
Billig, m.fl. (1988:8) menar att dilemma är starkt förknippat med vardagstänkande och kan 

uppstå i vilket vardagligt sammanhang som helst. Billig, m.fl. (1988:9) menar att dilemma 

inte enbart handlar om olika valmöjligheter, utan påstår att det knappt alls handlar om ett val. 

Detta eftersom individen tvingas fatta ett beslut där utkomsten/resultatet av valet inte är 

önskvärt. Bekymret, dilemmat, kommer kvarstå trots att beslutet är taget och oavsett vilken 

form resultatet tar, då det alltid är en sida som mer eller mindre missgynnas av beslutet. Billig, 

m.fl. (1988:10) beskriver även att ett dilemma, som gör valet och därmed beslutet svårt, är att 

det är uppbyggt på så sätt att det föreligger en balans mellan de olika alternativen – att 

fördelarna och nackdelarna i de båda alternativen väger lika tungt. 

Bauman (1991:1f) definierar ambivalens som en obekväm känsla som infinner sig inför ett 

beslut med olika alternativ då man inte förmår att läsa av situationen ordentligt, vilket kan 

resultera i en svårighet att välja rätt alternativ. 

 

Då individen har den möjligheten att kunna lära in och memorera, vill individen gärna 

fortsätta i inlärda mönster och strukturer vilket är anledningen till att känslan av ambivalens är 

obekväm. Detta då den påminner om att vissa beslut innebär olika alternativ – det blir svårt att 

vidhålla dessa mönster och strukturer och det går inte längre att beräkna vad som komma 
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skall. En ambivalent situation kan därmed kännetecknas av att de invanda mönstren inte 

längre passar in i situationen, då situationen går att dela in i flera olika klasser. Ambivalens 

uppstår alltså som en del utav klassificeringen. Att klassificera innebär att man segregerar 

olika enheter, som sedan vägs mot varandra. Enheter görs till olika klasser för att lättare 

kunna förutse och/eller begränsa olika händelser och på så sätt ge världen struktur – vissa 

enheter inkluderas, andra exkluderas. Den ambivalenta situationen gör att man förlorar 

kontrollen (Bauman, 1991:2f). Detta kan tolkas som att en känsla av maktlöshet uppstår. 

 

Bauman (1991:174) talar även om makt – att makt strider mot känslan av ambivalens. Makt är 

att ha möjligheten till att dra skiljelinjer mellan vad som är ordning och kaos, sunt och sjukligt 

eller normalt och onormalt – att skapa normer. En strävan efter makt innebär därmed en 

strävan efter att frigöra sig från ambivalens, som i sin tur innebär att osäkerheten som 

ambivalens medför, ersätts med klarhet, vilket leder till att världen upplevs transparent. 

 

3.2 Disciplin, kontroll och övervakning 
I boken Övervakning och straff redogör Foucault (2003) för olika maktprinciper. Panopticon 

nämner han som en metod för att påvisa hur människor kontrolleras och övervakas, som till 

en början användes i fängelser för att kontrollera brottslingar. Foucault (2003:201) beskriver 

Panopticon som en byggnad med ett torn, utrustat med fönster, där en övervakare ständigt 

kontrollerar brottslingen. Syftet med Panopticon är enligt Foucault (2003:252) att 

implementera en oavbruten dokumentering av den bevakade, i form av en rapportbok, detta 

som underlag för hur den bevakade sedan ska komma att behandlas. Panopticon är även till 

för att brottslingen ska bli påverkad av den ständiga bevakningen, vilket bidrar till att makt tar 

form (Foucault, 2003:202). Foucault (2003:197) menar att en ständig övervakning pågår i 

samhället och att det är ett registreringssystem. Det kan också ses som ett laboratorium som 

går ut på att påverka beteendemönster, utföra experiment och förändra eller dressera 

människorna (Foucault, 2003:204). 

 
För att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande; en apparat 

där de tekniska åtgärder som gör det möjligt att se medför en maktutövning och där tvångsmedlen gör 

dem som är utsatta för dem fullt synliga (Foucault, 2003:172). 

 

Foucault (2003:182f) menar att den disciplinära makten vilar på en hierarki där människor 

delas upp efter rang, där den som presterar bra premieras i syfte att människor inte ska avvika 
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från systemet och ordningen. Disciplinen skapar fogliga kroppar som drillas och kontrolleras. 

En foglig kropp kan fulländas, förvandlas, underkuvas och begagnas (Foucault, 2003:138- 

140). Vidare menar Foucault (2003:225) att det sker en växelverkan mellan makt och 

kunskap. Dessa två förutsätter varandra och gör det även möjligt att skapa disciplin och 

ordning hos individerna. Foucault (2003:33) menar även att makt uppstår genom insamlande 

av vetande, och motsatsen – att makt skapar vetande. Vetandet om individer sker genom 

bland annat registrering, notering och uppsättning av dossiéer (Foucault, 2003:192). 

 

Foucault (2003:191-193) ger ett exempel på hur man på 1700-talet utformade dokumenterings 

– och anteckningsmetoder på sjukhusen. Individer kategoriseras, beskrivs, analyseras och 

klassificeras genom en bokföringsapparat där individer registreras och blir till ett objekt, 

vilket kan beskrivas som makt. Foucault (2003:171) menar att disciplin skapar och dresserar 

individer där de blir till verktyg och föremål. Det är viktigt att hålla koll på individerna, vem 

som är närvarande och frånvarande, för att kunna kontrollera deras beteende och därefter 

bestraffa eller belöna individen (Foucault, 2003:145). 

 

3.3 Gräsrotsbyråkrati 
Lipsky (1980:xi) menar att gräsrotsbyråkrater är de människor som arbetar med att bland 

annat fördela förmåner, som exempelvis bidrag, och/eller utdela olika former av straff. 

Gräsrotsbyråkraterna har möjlighet att begränsa människors möjligheter och har därmed en 

beslutsfattande roll i dessa människors liv. Dessa arbetsuppgifter innebär ett nära arbete med 

samhällets medborgare och Lipsky menar att det bland annat är polis, skola, jurister och 

domare, socialtjänst och myndigheter som exempelvis Migrationsverket, som därmed hör till 

befattningen gräsrotsbyråkrater. Lipsky (1980:xii) menar att den vanligaste anledningen till att 

människor söker sig till yrken som anammar gräsrotsbyråkrati är att de ser sig som värdefulla 

och viktiga i sina roller. 

 

3.3.1 Kontroll 

Lipsky (1980:59f) skriver att människor under olika omständigheter vänder sig till 

gräsrotsbyråkrater och att dessa människor delas in i olika kategorier och benämns som 

klienter. Vidare poängterar Lipsky (1980:9) att även om klienterna betraktas som objekt av 

gräsrotsbyråkraterna, är de faktiskt människor. Lipsky (1980:59f) definierar fyra olika 

kategorier kring hur gräsrotsbyråkrater arbetar för att därmed konstruera sina klienter och på 
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så sätt även kontrollera dem. Kontrollen sker genom att 1) gräsrotsbyråkraterna har 

möjligheten att fördela förmåner eller utdela olika former av straff och på så sätt har de 

förmågan att styra klienternas välbefinnande, 2) gräsrotsbyråkraterna har möjligheten att styra 

hur interaktionen med klienterna ser ut, det vill säga var, när och under vilka 

förutsättningar/omständigheter mötena mellan klient och gräsrotsbyråkrat ska äga rum, 3) 

gräsrotsbyråkraterna har möjligheten att sätta upp bestämmelser kring hur klienten ska bete 

sig – vilket slags uppträdande som anses passande i mötet, 4) gräsrotsbyråkraterna har 

möjligheten att tilldela klienten psykologiska sanktioner eller belöningar, om klienten visar 

sig tillmötesgående och en relation därmed skapas mellan klienten och gräsrotsbyråkraten 

(Lipsky, 1980:59f). 

 

3.3.2 Maktlöshet och alienation 

Enligt Lipsky (1980:33) är resurserna ofta otillräckliga för gräsrotsbyråkrater och de upplever 

att dessa restriktioner påverkar deras arbete. Gräsrotsbyråkrater har ofta dåliga förutsättningar 

för att utföra ett bra arbete men i tron om att göra det bästa de kan med de medel som finns, 

utvecklar de olika tekniker för att ändå klara arbetet på bästa sätt (Lipsky, 1980:xiii). 

Gräsrotsbyråkraterna har en press på sig att vara effektiva för statens skull (Lipsky, 1980:4). 

Därmed uppstår ett dilemma för gräsrotsbyråkraterna eftersom det är svårt att tillgodose 

kvaliteten på klientservicen på grund av mängden klienter med behov av hjälp (Lipsky, 

1980:99). Lipsky (1980:8-9) menar även att det kan skapas en konflikt, dels mellan klienten 

och gräsrotsbyråkraten, dels mellan medborgarna. Allmänheten kan ha en kritisk syn och 

protesterar mot hur gräsrotsbyråkraterna utför sitt arbete och att institutionerna inte lyckas 

vara tillräckligt ansvarsfulla för de klienter de tjänar (Lipsky, 1980:10–11). 

Vidare menar Lipsky (1980:75-76) att gräsrotsbyråkraterna blir alienerade till sitt arbete och i 

sammanhanget handlar det om vad gräsrotsbyråkraterna har för relation till sitt arbete. Arbetet 

som gräsrotsbyråkrat skapar en alienation, eftersom det innebär att man ger någon avslag. 

Lipsky (1980:8-9) påpekar att gräsrotsbyråkrater måste hantera klienternas personliga åsikter 

och reaktioner när det kommer till beslutsfattandet. Klienterna kan till exempel reagera med 

ilska, dysterhet, passivitet, tacksamhet eller upprymdhet. 

 

Även om gräsrotsbyråkrater arbetar självständigt kan de samlas och få stöd från andra 

arbetare. Gräsrotsbyråkraterna blir alienerade från sina klienter, utifrån fyra aspekter. För det 

första nämner Lipsky (1980:76) att gräsrotsbyråkrater endast arbetar kring vissa aspekter av 
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klienten. De delar in klienterna i kategorier, som en följd av det byråkratiska arbetet, istället 

för att se klienterna som “hela” personer (Lipsky, 1980:76). För att få optimala resultat krävs 

det däremot att man bedömer personen i sin helhet (Lipsky, 1980:78). För det andra kan inte 

gräsrotsbyråkraterna kontrollera utgången av sitt arbete eller de resurser som finns på arbetet. 

De upplever en diskrepans och blir därmed alienerade eftersom de förlorar kontrollen över en 

situation som de förväntas kunna kontrollera. För det tredje kan gräsrotsbyråkrater inte heller 

kontrollera materialet i sitt arbete eller de omständigheter som råder kring klienten. Till sist 

nämner Lipsky (1980:78–79) att gräsrotsbyråkrater inte heller kan påverka arbetets takt eller 

tidsgång kring beslutsfattandet – gräsrotsbyråkraterna upptäcker att deras arbete är 

överordnade dem själva. De känner sig otillräckliga på grund av att de inte har möjlighet att 

uppfylla olika önskemål och har inte tillräckligt med tid i arbetet. En otillfredsställande känsla 

infinner sig därmed hos gräsrotsbyråkraterna som i sin tur leder till att de blir alienerade och 

det kan komma att påverka arbetet och deras engagemang för klienterna (Lipsky, 1980:78–

79). Gräsrotsbyråkraters inriktning på att hjälpa individer är oförenlig med deras 

arbetsuppgifter som handlar om att kontrollera och döma klienter menar Lipsky (1980:73). 

Det här kan tolkas som ett dilemma. 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  

Det empiriska materialet har tolkats med hjälp av Zygmunt Baumans, Michael Billigs, m.fl., 

Michel Foucault samt Michael Lipskys teorier. Vi har således utgått från tre olika aspekter för 

att analysera materialet – ambivalens och dilemma där utgångspunkten är Billig m.fl. och 

Baumans teorier, kontroll och granskning, där Foucaults teori är utgångspunkten och till sist 

maktlöshet och alienation där Lipskys teorier har använts. Dessa teorier och teoretiska 

begrepp har använts som verktyg för att tolka och därmed få en ökad förståelse för 

informanternas berättelser och på så sätt även för att besvara syfte och frågeställningar. Vi är 

medvetna om att det finns andra teorier som skulle kunna tillämpas på studien för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, men har valt att avgränsa oss till ovanstående teorier. 

Dessa teorier kan på ett övergripande och allomfattande sätt besvara studiens syfte när det 

kommer till ambivalens och dilemma, kontroll och granskning samt maktlöshet, alienation. 
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metod, där vi även diskuterar fördelar och 

begränsningar med metodvalet. En redogörelse för urvalet kommer att presenteras, så även en 

redogörelse av tillvägagångssättet som innefattar intervjuguidens utformning, 

materialinsamling samt hur analysarbetet gått till. I relation till insamlandet av det empiriska 

materialet och analysen av materialet kommer vi även diskutera kvaliteten på detta, det vill 

säga reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis kommer vi diskutera olika 

forskningsetiska överväganden och dilemman som vi förhållit oss till under studiens gång. 

 

4.1. Metodval 
I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Valet av metod kan 

motiveras genom flera olika faktorer, där bland annat den utgångspunkt vi valt – 

handläggarnas egen syn på sin yrkesroll – är nästintill outforskat inom detta ämne. För att 

undersöka handläggarnas egna upplevelser och hur de själva ser på sin roll, var valet att utföra 

en kvalitativ undersökning med intervjuer lämpligast, då detta angreppssätt på ett djupgående 

vis kan uppmärksamma detta. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom det är en fördel att 

ha uppställda frågor i förväg, som ett stöd under intervjun. Metoden är därmed knuten till 

studiens syfte och frågeställningar, då dessa är av kvalitativ karaktär. Kvalitativ metod 

används för att få en tydlig inblick i människors egen verklighet och för att skapa förståelse 

för deras upplevelser (Bryman, 2011:341). Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide 

som stöd, ger upphov till innehållsrika och utvecklande svar och underlättar målet med att få 

en inblick i deltagarnas synpunkter och tankar då deltagaren själv får utforma svaret (Bryman, 

2011:415). Vidare menar Bryman (2011:206) att semistrukturerade intervjuer bygger på en 

rad frågor som är uppställda enligt ett frågeschema. Bryman (2011:213) påpekar även att det 

är viktigt att man får en bra relation till den som intervjuas så att personen är benägen att 

svara på de frågor som ställs. 

 

Kvalitativ metod ger en viss flexibilitet, vilket gör att forskaren i större utsträckning har 

möjlighet till djupare förståelsen av de studerade. Detta genom att exempelvis formulera 

frågeställningarna mer öppet för att ge möjlighet att fånga oförutsedda perspektiv och för att 

få större bredd, istället för att begränsa svarsradien med strukturerade och specifika frågor 

(Bryman, 2011:366). 
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Till en början diskuterades möjligheten att kombinera intervjuer med deltagande observation, 

men med anledning av sekretesslagen på Migrationsverket hade det inte varit möjligt att delta 

vid mötena mellan asylsökande och handläggare. Tidsaspekten var även det en anledning till 

att utförande av observationer valdes bort. 

 

4.2 Urval 
Vi intervjuade sex handläggare på två av Migrationsverkets asylprövningsenheter i olika delar 

av Sverige. Flera asylprövningsenheter kontaktades men många av dessa enheter tackade nej 

till medverkan i studien på grund av det rådande flyktingläget. Deltagarna har därför valts ut 

på de asylprövningsenheter som haft möjlighet att ta sig tid till intervjuer, vilket resulterade i 

de geografiska avstånden som föreligger bland deltagarna. Kontakt togs med 

asylprövningsenheternas enhetschefer via mail och telefon, som i sin tur lade ut förfrågningar 

till de anställda handläggarna på enheten, där handläggarna sedan själva fick avgöra om de 

ville delta i studien. Vi utgick därmed inte från några specifika kriterier på handläggarna. 

Enligt Larsens (2009:77) valdes deltagare således ut genom ett urval enligt självselektion. 

Deltagarnas ålder ligger i åldersspannet 25 och 45 år och deras akademiska bakgrund skiljer 

sig åt – de är statsvetare, beteendevetare, jurister och samhällsvetare. Vissa deltagare är 

relativt nyanställda med endast ett par månaders erfarenhet, andra har något längre erfarenhet 

och har därmed arbetat upp till två år som handläggare.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
När vi beslutat att det var handläggare på asylprövningsenheten som var målgruppen för 

denna studie inleddes kontakten med enhetscheferna för de olika asylprövningsenheterna. 

Parallellt med sökandet av informanter formulerades även en intervjuguide för intervjuerna. 

 

4.3.1 Intervjuguide 

Bryman redogör för hur en intervjuguide bör utformas, och är därmed något vi utgått från. 

Bryman (2011:419) menar att syftet med en guide är att det ska utgöra en mall för de frågor 

som ska tas upp under en intervju. När frågorna konstrueras bör man ta hänsyn till vissa 

kriterier: Den som utför intervjun bör undvika att ställa ledande frågor, man ska utforma 

lättförståeliga frågor, använda sig av ett lättfattligt språk och ställa frågor om personens 

bakgrund. Frågorna bör inte vara för specifika men ska kunna besvara studiens 
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frågeställningar. De teman som utformas bör komma i en kronologisk ordning, men 

ordningen kan komma att ändras under själva intervjutillfället (Bryman 2011:419). Med 

utgångspunkt från Bryman (2011) utformades därmed vår intervjuguide (se bilaga 1). 

Frågorna skapades i enlighet med syfte och frågeställningar och är i sin tur uppbyggda utefter 

ett par huvudkategorier - bakgrundsinformation, uppfattningen om migrationsverket, mötet 

med den asylsökande, uppfattningar av handläggarens yrkesroll samt faktorer som påverkar 

beslutsfattandet. Vardera kategori innehåller mellan fyra och nio frågor. Guiden användes för 

att skapa struktur, för att underlätta både för oss och deltagarna att hålla sig till ämnet och få 

sammanhang i samtalet. Den användes som stöd för oss för att hålla frågorna sakliga och 

relevanta och därmed få ett bra flyt på samtalet. Frågorna var i största mån utformade så 

öppna som möjligt för att låta deltagarna prata fritt och ge utförliga beskrivningar. Vi var även 

noga med att undvika ledande frågor för att minska risken för egna subjektiva tolkningar 

utefter informanternas uttalanden. 

 

4.3.2 Materialinsamling 

Två pilotintervjuer genomfördes innan intervjuerna ägde rum för att undersöka hur frågorna 

skulle kunna tolkas. Språkliga formuleringar justerades i vissa frågor efter detta, och en fråga 

formulerades om då den tydligt misstolkades. 

 

Efter att intervjuerna bokats fick deltagarna information om studiens syfte och information 

kring vilka teman intervjun skulle beröra. Fyra av de sex intervjuerna genomfördes med 

informanter från norra Sverige och en av dessa utfördes över telefon. De två resterande 

intervjuerna genomfördes i södra Sverige. Intervjuerna delades upp mellan oss 

uppsatsförfattare och varade mellan 60 till 90 minuter. Vi genomförde tre intervjuer var och 

på grund av de geografiska avstånden mellan de platser där intervjuerna utfördes, var det inte 

möjligt för båda att närvara. För att undvika att nödvändig information och viktiga detaljer 

skulle gå förlorade, spelades intervjuerna in med hjälp av mobiltelefon och en “voice 

recorder”. 

 

En fördel med telefonintervjuer jämfört med direkta intervjuer är att det skapas en distans och 

det gör att olika faktorer, så som intervjuarens närvaro, inte påverkar den intervjuades svar. 

En nackdel med telefonintervjuer är att man inte uppfattar exempelvis ansiktsuttryck, och man 

uppnår därmed inte samma typ av kontakt med deltagarna via telefon, i jämförelse med en 

intervju där man träffar personen fysiskt (Bryman 2011: 209-210). Anledningen till att en av 
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intervjuerna genomfördes via telefon var även det på grund av det geografiska avståndet. 

Trots att intervjun genomfördes via telefon påverkade inte detta studiens resultat då vi fick 

fullgoda svar från informanten och de har transkriberats på samma sätt som övriga intervjuer, 

vilket gör att det insamlade materialet är liknande för alla intervjuer. 

 

4.3.3 Analys av material 

Larsen (2009:101f) menar att innehållsanalys handlar om att urskilja mönster, samband eller 

skillnader i det insamlade materialet och på så vis reducera datamängden för att hitta det mest 

väsentliga i materialet. För att reducera textmaterialet kodas och tematiseras det, därefter 

kategoriseras kodningarna och de utvalda teman utefter mönster. Vi utförde och 

transkriberade tre intervjuer var, men har gemensamt gjort kodningarna och tematiseringen av 

texterna. Efter att det insamlade intervjumaterialet transkriberats, gjordes en första reducering 

av data där övergripande begrepp antecknades och viktiga uttalanden ströks under. Den första 

kodningen utgjordes således av de mönster som identifierades mellan de olika intervjuerna 

och de begrepp vi genom detta kunde identifiera. Under bearbetningen av texterna 

uppmärksammade vi även vissa skillnader mellan informanternas svar, som blev viktiga att 

belysa i analysen. Därefter undersöktes de mönster som identifierats efter den första 

kodningen och dessa klassificerades i olika teman utefter studiens syfte, vilket blev resultatets 

och analysens huvudrubriker. De mest relevanta från intervjuerna delades därefter in under 

lämplig rubrik och underrubrik. 

 

Efter att materialet bearbetats ytterligare, reviderades rubrikerna och underrubrikerna istället 

till mer applicerbara rubriker utifrån teorier och teoretiska begrepp, vilket därmed blev mer 

lämpade för studiens frågeställningar. Detta för att många av de tidigare underrubrikerna 

överlappade varandra. För att lättare kunna placera materialet under en bestämd rubrik 

skapades därför tre övergripande rubriker, utan underrubriker - dilemma och ambivalens, 

granskning och kontroll samt maktlöshet och alienation. Dessa slutgiltiga rubriker utformades 

på basis av de likheter och skillnader vi kunnat urskilja i det insamlade materialet med 

vedertagna teorier. De likheter och skillnader som kunde urskiljas i materialet var därför 

anledningen till att Billig, m.fl., Baumans, Foucaults samt Lipskys teoretiska begrepp utgör 

rubrikerna, samt till att deras teorier valdes som teoretiskt ramverk. Dessa teoretiska rubriker 

underlättade således arbetet med att placera materialet på rätt plats. Teorierna och de 

teoretiska begreppen gjorde det även möjligt att få förståelse för hur det insamlade materialet 
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kunde tolkas samt gjort det möjligt för oss att därmed dra slutsatser från det empiriska 

materialet.  

 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens reliabilitet och validitet samt 

generaliserbarhet. Validitet handlar om att få fram information som motsvarar studiens 

frågeställningar (Larsen, 2009:80-81). Kvalitativ metod gör det möjligt för oss som 

uppsatsförfattare att vidhålla ett reflexivt arbetssätt. Intervjuguiden har använts som stöd för 

att ställa relevanta och valida frågor under intervjuerna och har bidragit till att få fram 

information som motsvarar studiens frågeställningar. De frågor som ställdes till informanterna 

kunde därmed revideras språkmässigt under intervjuernas gång om de var svårbegripliga, 

vilket ökade chansen till att alla svar från informanterna kunde bli användbara och således 

även mer anpassade för studiens frågeställningar. Det material som trots detta ansågs mindre 

relevant har tagits bort för att enbart använda det material som ansågs giltigt för denna studie. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och noggrann studien är och prövar om studien kan 

appliceras och göras om så att liknande resultat kan påvisas (Larsen, 2009:80-81). Genom att 

vi fortlöpande under intervjuerna sammanfattade informanternas svar för att få bekräftelse på 

att vi förstått och tolkat deras svar korrekt har studiens trovärdighet ökat, och för att öka 

studiens pålitlighet har vi strävat efter att vara så transparenta som möjligt i redovisningen av 

arbetsprocessen. Under de genomförda intervjuerna strävade vi efter att vidhålla ett neutralt 

förhållningssätt. Vi undvek därmed att ställa ledande frågor och att ta med egna, subjektiva 

tolkningar och personliga åsikter utefter informanternas uttalanden. Vi har även strävat efter 

att ge en så rättvis bild som möjligt av informanternas uttalanden. Dels genom att citera 

informanterna på ett korrekt sätt, utan att korrigera eller förvränga, dels genom att de 

inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant där allt som sades under intervjun togs med, 

vilket även inkluderar suckar, pauser och skratt. Vi är däremot medvetna om att det kan 

uppfattas problematiskt att båda uppsatsförfattarna inte hade möjlighet att närvara vid 

samtliga intervjuer då detta inte var möjligt med anledning av de geografiska avstånden. Det 

insamlade materialet har trots detta bearbetats noggrant tillsammans, för att båda 

uppsatsförfattarna skulle få likartad bild av materialet. 
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Bryman (2011:369) menar att det i allmänhet är svårt att generalisera i kvalitativa studier. Vi 

inser att vår studie är begränsad då vi endast genomfört sex intervjuer och att det därför är 

svårt att dra några generella slutsatser. Enligt Kvale (1997:210) däremot kan en analytisk 

generalisering göras i kvalitativ forskning. Det innebär att författaren gör en övervägning i 

huruvida resultatet från ens studie kan ge en fingervisning för vad som kan hända i ett annat 

scenario och om det kan appliceras och tillämpas i andra fall. Sandströms bok Makten du har 

- att hantera makt i socialt arbete vilken vi nämnde inledningsvis, handlar om 

myndighetsutövning men kontexten och yrkespositionerna skiljer sig från vår studie. Trots det 

har boken till viss del varit en inspirationskälla för oss i vårt arbete. På liknande sätt kan vår 

uppsats därmed tjäna som inspiration för andra studier som handlar om hur 

myndighetsutövare upplever sin yrkesroll. 

 

4.5 Etiska överväganden 
Innan varje intervju ägde rum informerades deltagarna om olika etiska principer – 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna delges studiens syfte och att de får information om 

vilka moment undersökningen innefattar. Deltagarna ska även informeras om att de när som 

helst kan avbryta medverkan i studien och att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet 

innebär att samtliga uppgifter som samlas in ska behandlas konfidentiellt. Samtyckeskravet 

betyder att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i studien. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att den information som samlas in om deltagarna endast får användas i 

forskningssyfte (Bryman, 2011:131f). 

 

För att i största mån kunna skydda deltagarnas identitet och hålla de anonyma har vi valt att 

inte avslöja deltagarnas geografiska plats, utan valt att endast göra distinktionen norra och 

södra Sverige. Anledningen till att fiktiva namn inte använts är dels för att försvåra 

möjligheten att identifiera deltagarna, dels för att vi inte ansåg att det var relevant att ha med 

kön som en aspekt i denna studie. Deltagarna refereras därför som informant 1 till 6, för att 

hålla dem anonyma. Deltagarnas ålder har inte redovisats specifikt. Inriktningen på 

deltagarnas utbildning är inte heller något som angetts i relation till varje informant, detta för 

att skydda deras identitet. Anledningen till att dessa parametrar trots detta nämnts i 

metodavsnittet, är för att läsaren ska få en övergripande bild av deltagarna. Citat som vi ansåg 

var viktiga för att förtydliga vissa aspekter och som därför ansågs extra talande för studien, 
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valdes ut efter noggrant övervägande. Uttalanden som skulle kunna indikera deltagarnas 

identitet har därmed aktivt valts bort. Något vi haft i åtanke däremot och är medvetna om, är 

att deltagarnas chefer möjligtvis kan spåra deltagarnas uttalanden då de vet vilka som deltagit 

i studien. Detta kan till viss del därmed påverka utgången av deltagarnas uttalanden.  
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5. Resultat och analys 
Inledningsvis kommer föreliggande resultat- och analysdel bestå av en sammanfattande 

presentation av hur handläggarna själva beskriver sina huvudsakliga arbetsuppgifter, vad de 

anser är det huvudsakliga syftet med mötet med de sökande, samt information kring hur själva 

beslutsfattandet ser ut. Denna sammanfattning har till syfte att ge en beskrivning av 

handläggarnas dagliga arbete. Därefter presenteras studiens resultat under tre olika teman, 

som analyseras utifrån valda teorier. De teman som tas upp är dilemma och ambivalens, 

kontroll och granskning samt maktlöshet och alienation. 

 

5.1 Handläggarnas beskrivning av arbetsuppgifter 
Alla informanter har beskrivit sina huvudsakliga arbetsuppgifter som handläggare på liknande 

sätt. De berättar att deras arbetsuppgifter är att handlägga två till fyra asylutredningar med 

asylsökande per vecka, genom att ha en muntlig utredning på två och en halvtimme per 

sökande (några extra timmar om det handlar om en hel familj), detta för att få fram ett 

beslutsunderlag. Handläggarna har vanligen endast ett möte med den sökande men det 

förekommer att handläggaren måste kalla den sökande igen för en muntlig komplettering om 

information saknas från det första mötet. I dagsläget är väntetiden lång, det kan dröja upp till 

sex månader innan den asylsökande får träffa en handläggare för en asylutredning. 

 

Innan och efter en utredning med den sökande ska mycket administrativt arbete utföras. Det 

kan handla om att invänta en äkthetsbedömning från ID-enheten, vilka har som uppgift att 

granska pass och legitimationer. De måste även leta landinformation och aktuella rapporter 

från den sökandes hemland och om den sökande haft med sig några specifika handlingar till 

mötet måste dessa granskas samt översättas. Efter mötet måste handläggarna renskriva 

protokollet som utformats under mötet, det används sedan som beslutsunderlag och om den 

sökande har ett biträde ska protokollet även skickas till biträdet. En del av efterarbetet består 

även av att besvara de sökandes frågor via mail och telefon. 

 

Det framkommer att de sökande får ett ärendenummer. Om ärendet kategoriseras som ett 

“lättare” ärende, där den sökande förmodas få ett beviljande, skickar handläggarna begäran 

om yttrande till den sökandes biträde för att sedan kunna gå vidare i processen och gå till 

beslut. Om ärendet däremot anses vara “svårare”, där den sökande riskerar avslag eller 
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exempelvis innefattar ovanliga asylskäl, kan det tillkomma en del arbetsuppgifter innan 

handläggarna kan gå till beslut. I dessa fall kan det handla om att utföra kompletterande 

åtgärder, exempelvis läsa tidigare likande ärenden. I och med detta menar informanterna att 

det krävs mer arbetsinsatser när den sökande kan kommas att få ett avslag i ärendet, jämfört 

med ett beviljande. 

 

Handläggarna beskriver enat att det huvudsakliga syftet med mötena handlar om att få en 

uppfattning om den sökandes asylskäl. Handläggarna lyssnar på sökandes egen berättelse, det 

vill säga vad sökande varit med om och blivit utsatt för, samt hur risken ser ut för att utsättas 

för reell fara i hemlandet ifall sökande skulle vara tvungen att återvända. Man vill alltså ta 

reda på om de asylskäl som den sökande uppger räcker för att få ett uppehållstillstånd och hur 

skyddsbehovet ser ut. Detta görs genom att jämföra den sökandes muntliga utsaga med den 

existerande landinformationen. Handläggarna undersöker även den sökandes identitet genom 

att säkerställa att den sökande verkligen är den hen säger sig vara och kommer i från det land 

som den sökande uppgett. 

 

Väntetiden från mötet med sökande och handläggare och fram tills att ett beslut tas varierar i 

dagsläget kraftigt och sträcker sig mellan tre till arton månader. Det är handläggarna som 

grundar beslutet och i dialog med beslutsfattaren slutligen fastställer om de anser att ett 

ärende ska avslås eller beviljas. Det juridiska ansvaret för beslutet i ett asylärende ligger 

däremot hos beslutsfattarna, trots att det är ett tvåmannabeslut i stort. Handläggare och 

beslutsfattare måste vara överens i ärendet för att kunna fatta beslut. Däremot, om en 

handläggare känner sig allt för osäker i ett ärende och inte vill fatta beslut, kan ärendet lämnas 

över till en annan handläggare. 

 

5.2 Dilemma och ambivalens 
Alla informanter beskriver både implicit och explicit den rådande komplexiteten som råder 

kring hur de bör hålla sig till en objektiv bedömning. Handläggarna har vissa riktlinjer och 

kriterier att hålla sig till under en utredning, för att hålla sig just objektiva. De objektiva 

kriterierna som de ska förhålla sig till är om de sökandes berättelse är sammanhängande, 

detaljerad, saknar motstridigheter och om den förefaller som självupplevd. Detta samtidigt 

som de menar att det är mycket svårt att bortse från egna subjektiva antaganden och 

indikationer de får under mötet med den sökande. Informant 4 säger “Det är ju... asså det är ju 
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jättesvårt! Och här blir det ju subjektivt. Även om det inte ska vara det så, så blir det ju alltid 

det.” Informanten menar dock att de måste jämföra i fall den sökandes berättelse är 

tillförlitlig, i förhållande till landinformationen. 

 

Informant 3 menar att: “Sanningsenligheten bedöms på bestämda kriterier. Det finns många 

gånger som att du, man kan tänka rent subjektivt, ja men det där är en lögn (…)” samtidigt 

säger hen efteråt att “(...) det kommer inte påverka nånting i beslutet (...)”. Informanten säger 

att den subjektiva uppfattningen inte ska ha någon betydelse när det kommer till att fatta 

beslut, utan måste förhålla sig till lagstiftning och tidigare nämnda landinformation. 

 

Mycket likt ovanstående citat beskriver även informant 1 och 5 svårigheten och balansgången 

att förhålla sig mellan en objektiv och subjektiv bedömning. De betonar båda att man ofta får 

en känsla av åt vilken riktning beslutet lutar åt efter att ha mött den sökande, att man har en 

slags uppfattning om det räcker till ett uppehållstillstånd eller inte. 

 

Informant 6 frångår detta med subjektiva bedömningar och betonar istället starkt att allt som 

uppkommer i utredningen med sökande ska stödjas med fakta. Informanten menar däremot att 

det komplexa med kriteriet att hålla sig till objektiv fakta, är svårigheten att avgöra om det 

som de sökande beskriver är självupplevt, eftersom fakta även går att kolla upp för den 

sökande. Informanten betonar att det krävs erfarenhet med bred kunskap för att klara av en 

bedömning och att det krävs att man är påläst för att kunna bedöma mötet med sökande. 

 

Informanterna tillfrågades om de någon gång behövt ta ett beslut som de personligen inte stått 

för men varit tvungna på grund av rådande lagstiftning. Majoriteten svarade nej, och menade 

på att det är just lagstiftningen de ska tillämpa. Däremot menar informant 6 att lagen i vissa 

fall är väldigt hård: 

 
(…) en homosexuell kille som jag utvisade till ett land där det inte riktigt är accepterat att vara 

homosexuell… och då var det så här att det är jättejobbigt att vara homosexuell i det landet men det går. 

Det är jättesvårt, men utlänningslagen har ju sånna hära ‘så här ska det vara’ och det ska ju som uppgå till 

nån form av förföljelse och det var inte så illa (Informant 6). 

 

Vid beslutsfattandet uppger informanterna att de främst tänker på att bedömningen gått rätt till 

eftersom deras arbete i första hand innefattar att applicera lagen och fatta beslut, och att det 
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känslomässiga därmed kommer i andra hand. Det framkommer även tydligt hur viktig 

noggrannhet är för handläggarna i deras beslutsfattande – främst med tanke på att det handlar 

om rättssäkerhet. Upprepade gånger kom det fram att det täta samarbetet med beslutsfattarna 

är vad som ger upphov till denna noggrannhet och till att handläggarna kan känna sig säkra på 

sina beslut. Majoriteten av informanterna betonar dock den påtagliga osäkerheten som kan 

infinna sig i ett ärende, samt att de flesta ärenden skiljer sig från varandra och är unika i sitt 

slag. Informant 5 säger: “Många ärenden kan ligga ju i en gråskala, som är jättesvåra att 

bedöma men du måste ju ändå sätta ner foten nånstans i de här gråzonerna, och då hoppas 

man ju att man satt ner foten rätt, så att säga.” 

 

Informant 3 berättar att beslutsfattandet kan handla om liv och död och betonar därmed vikten 

av en noggrann bedömning. Hen menar att det finns en viss osäkerhet inför ett beslut men det 

går inte att vara osäker när man väl fastställer själva beslutet. Trots osäkerheten som 

informanterna beskriver menar ingen av de att de någonsin ångrat ett beslut i efterhand. 

 

Genom ovanstående beskrivningar kan vi utläsa att handläggarna ger uttryck för vissa 

svårigheter de upplever med att hantera vissa delar som deras roll som myndighetsutövare 

innefattar. De uttrycker problematiken, därmed osäkerheten, de står inför i beslutsfattandet 

och poängterar därför noggrannheten i detta. Bauman (1991:1f) menar att ambivalens är då en 

obekväm känsla uppstår inför ett beslut med flera alternativ. Ett annars självklart alternativ 

kanske inte längre är självklart i situationen, vilket gör att man kan uppleva en svårighet i att 

fatta rätt beslut. Informanterna uttrycker att alla ärenden de behandlar är unika, vilket kan 

bidra till känslan av ambivalens då de dagligen ställs inför situationer som de inte känner igen 

och därmed inte har kontroll över. De har ingen självklar struktur att följa i dessa unika 

situationer och i sitt beslutstagande, vilket förstärker den obekväma osäkerhetskänslan, 

ambivalensen. 

 

Informanterna poängterar noggrannheten och vikten av att besluten blir rätt då följderna 

annars kan bli katastrofala, vilket informant 3 klargör när hen säger att besluten handlar om 

liv eller död. Vetskapen om att beslutet som fattas kan vara avgörande för någon annans liv, 

kan därmed bli en påtaglig press för handläggarna. Då Billig m.fl., (1988:9) menar att 

dilemma handlar om att tvingas fatta ett beslut som kan resultera i att någon missgynnas, blir 

informant 6 exempel om den homosexuella mannen som fick avslag, därmed en tydlig 

skildring på hur handläggarna kan uppleva dilemman i beslutsfattandet. Informanten beskriver 
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att rätt beslut inte alltid känns rätt trots att de följer lagen, vilket gör att ambivalensen blir 

påtaglig. 

 

Det går även att identifiera ett dilemma i informanternas beskrivning av svårigheten att 

förhålla sig helt objektivt i bedömningen av den sökandes berättelse. De uttrycker att de 

egentligen inte är tillåtna att ta in sina egna subjektiva bedömningar och magkänsla kring hur 

trovärdig sökandes berättelse kändes under mötet, samtidigt som de uppger att det objektiva 

(där bland fakta) inte är heltäckande. Billig, m.fl., (1988:10) menar att ett dilemma handlar 

om ett val där fördelarna och nackdelarna väger lika tungt, samt att efter ett beslut är taget 

kommer ändå bekymret kvarstå. Oavsett hur informanterna därmed väljer att förhålla sig till 

objektiviteten, kan känslan om de har förhållit sig rätt ändå kvarstå. 

 

Samtliga informanter betonade vikten av ett trevligt och respektfullt bemötande i 

interaktionen med den sökande i asylutredningen. De säger även upprepade gånger att det är 

viktigt att sökande ska ha möjligheten att berätta fritt under utredningen samt att det är 

betydelsefullt att handläggarna visar att de lyssnar. Detta samtidigt som informanterna betonar 

vikten av att hålla om vid sin roll som tjänsteman och av att de som handläggare får in den 

information som krävs för att gå till beslut. 

 

Informanterna beskriver att man bör ha ögonkontakt med den sökande, anpassa samtalet efter 

den sökandes känslor och därmed visa empati. De uppger även att det är viktigt att skapa 

förtroende till den sökande under mötet för att stämningen ska kännas avslappnad och minska 

eventuell nervositet hos den sökande. Informant 1 poängterar sekretessens betydelse så den 

sökande kan känna sig trygg i att berätta vad hen har gått igenom. Informant 2 och 6 betonar 

att om den sökande upplever svårigheter i mötet kan en paus tas och om den sökande vill 

berätta om hemska upplevelser är det viktigt att hen får göra det. 

 

Utöver ovanstående beskrivningar om hur handläggarna menar att de bör förhålla sig 

empatiskt, uttrycker de samtidigt att de bör hålla om vid sin roll som tjänsteman och utredare. 

Informant 6 säger att hen innehar en fin position som statstjänsteman och fortsätter med att 

säga att det är en roll att ta på allvar men att det är viktigt att man inte avhumaniserar sina 

klienter. Informanten fortsätter: 
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Jag har ju en maktposition gentemot den här individen då som sitter där bredvid mig eller mittemot mig, 

det är som att jamen framför allt när det gäller asylärenden, jag har ju deras liv i mina händer nästan, så då 

är det ju viktigt att man som, att man inte utnyttjar det på nått sätt (...) (Informant 6). 

 

Utöver det empatiska förhållningssättet poängterar samtliga informanter därmed att det är 

viktigt att de styr mötet eftersom det ingår i deras roll. Informant 5 vidhåller vikten av ett 

korrekt professionellt bemötande och beskriver tydligt sin roll att styra mötet – att hen är 

mötesordförande, representant för Migrationsverket och ordningsvakt. Informanten menar att 

hen måste hålla i trådarna för bådas skull, så att ett besluts kan tas. Informant 2, 4 och 6 

beskriver att de inför ett möte går in i en utredarroll för att mötet ska bli så effektivt som 

möjligt och för att hålla inne känslor inför den sökande och inte påverkas på ett personligt 

plan. Informant 4 uppger att hen aldrig blivit jätterörd under ett möte just för att hen försöker 

distansera sig rent känslomässigt. Informant 1 uppger däremot att det är omöjligt att inte bli 

känslomässigt påverkad. 

 

Majoriteten av informanterna uppger således under olika tillfällen att de distanserar sig, att de 

går in i rollen som handläggare, för att på olika vis klara av sin yrkesroll med tillhörande 

arbetsuppgifter. Trots detta uppger vissa av informanterna att de är medvetna om vad denna 

känslomässiga distans kan ge upphov till. Ett exempel på detta är hur informant 4 beskriver 

sin rädsla för att bli cynisk, och som hen uttrycker det - “en bitter tjänsteman” av distansen 

hen skapar för att orka arbetet. Informanten menar att hen försöker möta de sökande på ett 

öppet sätt så långt det går. 

 

Ytterligare en faktor som kan vara avgörande för möjligheten att distansera sig känslomässigt 

i handläggarrollen, är att det är mottagningspersonalen som arbetar med att delge beslut till 

den sökande om de fått avslag på sin ansökan, och inte handläggarna. 

 

Bauman (1991:1f) beskriver att det kan uppstå svårigheter i att välja rätt alternativ om man 

ställs inför ett val som innefattar fler än ett alternativ. Utifrån informanternas ovanstående 

beskrivningar kring hur interaktionen med och bemötandet gentemot sökande ser ut, kan vi 

därmed urskilja att en känsla av ambivalens föreligger. Samtidigt som de betonar vikten av ett 

empatiskt bemötande, betonar de även vikten av att distansera sig känslomässigt och vidhålla 

sin ledarroll. 
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Det går därmed även urskilja vad Billig, m.fl. (1980:10) beskriver som ett dilemma, att 

fördelar och nackdelar i de olika alternativ man ställs inför väger lika tungt. De svårigheter 

som informanterna beskriver, är att förhålla sig till sin tjänstemannaroll och leda samtalet för 

att vara säker på att all nödvändig information är insamlad. De bör även förhålla sig 

känslomässigt distanserade i mötet då det underlättar för deras yrkesroll. Detta samtidigt som 

de behöver visa sig empatiska för att den sökande ska känna sig bekväm med att berätta sin 

historia, samt att det i många fall är svårt att distansera sig känslomässigt på grund av 

situationen. Billig, m.fl. (1988:9) menar att dilemma handlar om att tvingas fatta ett beslut där 

utkomsten av beslutet inte är önskvärt och att dilemmat även kommer kvarstå efter att beslutet 

är taget. Med informanternas beskrivningar blir det tydligt att de försöker skapa strategier för 

att hantera den påtagliga ambivalensen och de dilemman som de beskriver att de upplever. 

Däremot framkommer det att dessa strategier inte alltid fungerar fullt ut, då informanterna 

berättar att de är medvetna om att den känslomässiga distansen de skapar även har baksidor. 

Exempel informanterna ger är att distansen de vidhåller gentemot de sökande kan leda till att 

de avhumaniserar klienterna eller till att de som handläggare blir cyniska. 

 

5.3 Granskning och kontroll 
Handläggarna bedömer tillförlitlighet, trovärdighet och sanningsenlighet i de sökandes 

muntliga utsaga, genom att exempelvis ifrågasätta berättelserna. Informant 2 beskriver hur 

den sökande kan uppleva asylutredningen, vilket kan komma att påverka hur sökande 

uppträder i mötet: 

 
(...) dom försöker ju också att uppträda… dom vet ju att jag har nånting att ge dom, jag tror inte att det dom 

visar riktigt kanske, om dom känner… om dom är arga på mig till exempel, så tror jag att dom ändå 

försöker hålla inne det. Det kan va till exempel, dom kommer från en kultur där en myndighetsperson är 

mer godtycklig, och om jag känner ett personligt agg för dom, då tror dom kanske att jag gör en elakare 

bedömning på grund av det (Informant 2). 

 

I relation till den granskning som sker under ett möte, som informant 2 beskriver ovan, uppger 

samtliga informanter att de under ett möte med sökande för protokoll på allt som sägs. 

Informanterna beskriver att protokollförandet tar mycket uppmärksamhet från de sökande. 

Detta kan i sig upplevas som en press för både de sökande och handläggarna. 
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Flera informanter menar att det är handläggarna som bestämmer hur mötet läggs upp. I frågan 

om hur handläggaren skapar förtroende hos den sökande menade informant 2 att det är viktigt 

att lyssna på den sökande. Samtidigt menar hen:”(…) jag måste ju visa att det är jag som 

bestämmer över utredningen, så att dom förstår det. Eh… det är viktigt att dom förstår att jag 

är en myndighetsperson och att det här är allvar, du får inte sitta o ljuga för mig”. Vidare 

menar informant 2 att det finns ett straffansvar om oriktiga uppgifter lämnas. Även informant 

1 och 3 menar att det är viktigt att visa att det är en myndighet och svenska staten som de 

företräder. 

 

Majoriteten av informanterna berättar att de sökande hanterar asylutredningarna på olika sätt. 

Vanligtvis visar de sökande antingen glädje eller nervositet. Informanterna upplever att 

nervositeten hos de sökande ofta är grundat i den pressade situationen som innefattar kontakt 

med en myndighet. Informanterna menar att de sökande därför kan ha dålig erfarenhet av 

tidigare kontakt med myndigheter. 

 

Informant 1 berättar att innan ett möte med den sökande kan handläggaren ta del av 

information om den sökande. Exempelvis kan det förekomma att de delges information från 

myndighetens reception eller från boendepersonalen från den sökandes boende. Både 

informant 2 och 6 berättar även att de tagit del av journalanteckningar om den sökande där de 

exempelvis kan framgå om den sökande varit våldsam, hotfull eller mår psykiskt dåligt. 

Informant 6 nämner även att viss information som samlas in under ett möte med sökande kan 

nästkommande instanser ta del av. Exempelvis menar informanten att sökandes 

utbildningsnivå och tidigare arbeten kan vara relevant för Arbetsförmedlingen att ta del av, 

och säger: “så har de lite koll på vad de håller på med och så”. Både informant 1 och 3 

nämner att de hanterar dossiéer i deras arbete som handläggare. Informant 3 förtydligar att: 

“dossiéern, ja det är själva handlingen (…) alla handlingar som finns i ärendet, det kallar vi 

för dossiéer (…)”.  Dessa handlingar finns till för att samla information om den sökande. 

Informant 2 nämner även att de sökande kan ha fått information från biträdet, innan mötet, hur 

de bör agera under mötet. 

 

Det framkommer således att handläggarna för protokoll på vad den sökande berättar samt 

observerar hur den sökande för sig under ett möte. Det är handläggarna som styr mötet och 

bestämmer vad som ska tas upp under mötet, där en av informanterna betonar vikten av att de 

sökande talar sanning då det annars kan leda till straffåtgärder – disciplinära åtgärder. På 
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liknande sätt observerades och registrerades brottslingar på fängelser av övervakare. Det 

fördes även anteckningar i en rapportbok som var ett underlag för senare bedömning och 

behandling av de enskilda individerna. Individens beteende påverkade därmed utgången av 

hur de senare blev behandlade (Foucault, 2003:252). 

 

Handläggarna utgår från olika kriterier i bedömningen av den sökande, där denne kan komma 

att ifrågasättas utifrån sin muntliga utsaga. Sökande granskas under mötet vilket bland annat 

sker genom att handläggarna observerar den sökandes kroppsspråk. Granskningen sker även 

genom den muntliga utsagan som protokollförs, vilket den sökande kan uppleva som 

pressande. Den muntliga utsagan från den sökande utgör ett underlag för beslutsfattandet, om 

det blir ett beviljande eller avslag. Detta underlag är således avgörande för beslutsfattandet, då 

handläggare och beslutsfattare överlägger ärendet. Detta kan kopplas till det som Foucault 

(2003:192-193) kallar förhör, anamnes och dokumentsamling om individen, vilket skapar en 

makt över individernas kroppar. Denna bokföring leder till att individer underkuvas och 

objektiveras. De sökande kan som tidigare nämnts bli misstrodda och ifrågasatta, vilket kan 

göra att den sökande känner sig just underkuvad av handläggarnas övervakning och kontroll. 

Foucault (2003:202) menar att Panopticon gör individer medvetna om att de blir övervakade, 

vilket även är något som informanterna uppgett – att de sökande verkar känna av denna 

övervakning i interaktionen med handläggarna. Denna övervakning är en form av makt som 

utövas. En dömd brottsling är till exempel inbegripen i en maktsituation, just på grund av att 

individen observeras av en övervakare (Foucault, 2003:202). 

 

Genom informanternas beskrivningar, kommer det fram att handläggarna granskar till 

exempel landinformation och gör en undersökning av den sökandes hemvist. Tidigare 

journalanteckningar kan handläggare och även andra instanser ta del av. Handläggarna 

upprättar även dossiéer om den sökande. Foucault (2003:191-192) beskriver hur individer ses 

som ett objekt som kan analyseras för att få vetskap om individens färdigheter, särdrag, 

utveckling och läggning, genom till exempel dossiéer. Upprättandet av journaler och protokoll 

kan även här sammanlänkas med Foucaults begrepp Panopticon, där individer kontrolleras 

genom upprättandet av exempelvis en rapportbok (Foucault 2003:252), som i den här studien 

motsvaras av tidigare journalanteckningar om den sökande och upprättandet av dossiéer och 

protokoll. Handläggarna kan som tidigare nämnts läsa information om hur de sökande har 

betett sig på till exempel sitt boende. Om den sökande har haft ett biträde kan den sökande få 

information från biträdet om hur hen bör bete sig under ett möte. Det underlättar för både 
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handläggaren och sökande. Individerna disciplineras och därmed skapas fogliga kroppar 

(Foucault, 2003:138). 

 

5.4 Maktlöshet och alienation 
Majoriteten av informanterna upplever att allmänheten har förutfattade meningar om 

Migrationsverket på grund av medias framställning av myndigheten. Både informant 2 och 3 

menar att de kan bli påverkade av sitt arbete på det sociala planet och menar att det kan vara 

påfrestande att behöva ta diskussionen med allmänheten och med människor man möter då 

många har åsikter om deras arbete. Informant 4 uppger att hen anser att Migrationsverket i 

stort är en välfungerande myndighet men menar samtidigt att de är en institution med 

oförskämt dåligt rykte. Sammantaget är majoriteten av informanterna enade om att de har ett 

svårt och ansvarsfullt uppdrag att utföra. De poängterar att de har begränsade förutsättningar 

för att klara av arbetet på ett tillfredställande sätt. Detta beror främst på den påtagliga 

tidsbristen som förekommer i arbetets olika moment, samt att organisationen inte hinner växa 

i samma utsträckning som saker förändras i världen. 

 

Alla informanter uppger därmed att arbetet kräver stora insatser av de som handläggare och 

de menar att den främsta nackdelen med yrket därför är arbetsbelastningen som i viss grad 

kan medföra sämre prestation och viss psykisk utmattning. Majoriteten av informanterna 

menar att arbetet är tungt med tanke på alla utsatta människor de möter dagligen. Informant 6 

beskriver hur stressen och pressen påverkar vissa av hens kollegor: “Jag vet människor som 

gått... som har berättat för mig att de har gått in på toaletten och gråtit till exempel för att de är 

helt knäckt sådär.” Sammantaget menar informanterna att kollegornas stöd är av stor 

betydelse vid svårigheter i arbetet. De menar därmed enat att gemenskap och trivsel bland 

kollegorna kompenserar för de dåliga förutsättningarna och de pressade situationer som råder 

i arbetet. 

 

Informant 4 uppger att hen försöker att distansera sig från den psykiska påfrestning som 

arbetet ger upphov till och poängterar samtidigt att hen inte har någon egentlig utbildning för 

att hantera personer som är psykiskt instabila. Informanten säger att det krävs att man gör 

något IQ-befriande när man väl slutat för dagen, för att klara av arbetet. Informant 5 uttrycker 

sig liknande och menar att det är svårt att koppla från arbetet vilket har lett till att många blivit 

utbrända. Informanten tillägger att ett bra sätt att koppla av efter arbetstid är att träna och 
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menar att det är viktigt att hitta tekniker för att kunna stänga av arbetet: “för annars går man 

sönder liksom”. Informant 6 berättar att hen varit sjukskriven en period på grund av stress och 

av dåligt ledarskap och ibland känt sig otillräcklig i arbetet. Däremot menar informanten att 

hen nu lärt sig att hantera tidspressen och att skapa en distans till arbetet för att klara av den 

rådande pressen. Informanterna är enade om att de framför allt känner sig pressade av den 

tidsram de har och menar att det överlag skulle vara bra om man hade mer tid på sig i själva 

mötet. 

 

Merparten av informanterna berättar att de ibland måste avbryta den sökande från att prata om 

irrelevanta händelser och kan behöva pressa på sökande även vid jobbiga historier. Enat 

menar de även att det är för sökandes skull de driver på för att få in all användbar information 

på den tiden de har till sitt förfogande. Trots att de sökande ibland är mycket känslomässigt 

påverkade, menar informant 4 att hen måste pressa den sökande: “okej... för din egen skull så 

måste vi... så måste vi köra på här för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende.” Informanten 

beskriver även mötet med den sökande som: “det är ju liksom då det gäller”. Informanterna 

betonar sammanfattande vikten av att hela arbetsprocessen ska vara effektiv. 

 

Informant 6 säger att det inte finns tillräckligt med tid i ärendena, men menar att det krävs att 

man tar sig tiden för att det inte ska bli fel och därmed att kvalitet i ärendena är viktigare än 

kvantitet: “Det jag gör ska vara bra, jag ska inte göra tre dåliga beslut, utan jag ska göra ett 

bra istället”. 

 

Informant 1 och 5 upplever att det är negativt för den sökande att väntetiden är lång innan hen 

får besked och informant 5 beskriver att detta bidrar till att sökande ofta mår dåligt i väntan på 

beslutet. Detta har i vissa fall resulterat i att informanten blivit hotad via mail och telefon. 

Även informant 6 beskriver hur sökande hotat med att skada sig själv om de inte snarast 

delges ett beslut. 

 

Informanterna menar att en viss osäkerhet råder i beslutsfattandet men poängterar att de alltid 

är två om beslutet. Dessutom menar samtliga informanter generellt att lagstiftningen på 

området är bra och heltäckande. Däremot berättar informant 1 och 3 att vissa delar av 

lagstiftningen skulle behöva ses över, när det gäller till exempel våld i nära relationer och 

bedömningar på barn. Informant 4 nämner att hen i vissa fall upplever ett glapp mellan 

lagstiftningen och implementeringen av den. 
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Det ovannämnda kan sammantaget tolkas som att handläggarna till viss del känner en 

alienation till sitt arbete. Lipskys (1980) begrepp alienation kan ta sig uttryck i den här studien 

exempelvis genom att handläggarna måste hantera olika aspekter av stress, press, utsatthet 

och tidsbrist som kan tolkas som en form av maktlöshet, då de inte kan påverka något av detta 

i sitt arbete. I handläggarens uppgifter ingår det att ge någon beviljande men även avslag, och 

att ge någon ett avslag kan enligt Lipsky (1980:75) betraktas som en form av alienation. 

 

Ett genomgående mönster som observerats bland majoriteten av informanterna är att de 

distanserar sig känslomässigt från de sökande. Som tidigare nämnts tilldelas de sökande ett 

ärendenummer, detta kan tolkas som en anledning till att handläggarna har lättare att 

distansera sig gentemot de sökande. Vidare beskriver både informant 1 och 3 att dossiéern är 

de handlingar som finns i ärendet, alltså den information som finns att tillgå om den sökande. 

Lipsky (1980:76) menar att gräsrotsbyråkrater bortser från själva människan och behandlar 

personen som en klient, som en del av ett byråkratiskt arbete. 

 

Den långa väntetiden kan komma att påverka hur de sökande hanterar situationen som i sin tur 

kan leda till att handläggarna får utstå hot, som till exempel handlar om att de sökande kan 

skada sig själva om de inte får besked. Lipsky (1980:8-9) menar att gräsrotsbyråkrater måste 

hantera klienternas personliga åsikter och reaktioner i samband med beslutsfattandet. Trots 

det uppger Lipsky (1980:76) att gräsrotsbyråkraterna bara behandlar vissa delar av klienten 

och inte “hela” personen. Gräsrotsbyråkraterna behandlar klienten snarare som ett objekt 

(Lipsky, 1980:9) än som en individ med känslor (Lipsky, 1980:76). Det kan förstås som att 

handläggarna skapar ett avståndstagande till den sökande i och med att de inte involverar sig 

på ett känslomässigt plan. Detta kan tolkas som en form av distans vilket därmed kan bidra till 

alienation. 

 

Genom informanternas beskrivningar framkommer det att informanterna upplever både stress 

och press vilket kan komma att påverka dem personligen. Därför är kollegornas stöd en viktig 

del för att klara av den psykiska påfrestningen som arbetet innebär. Även Lipsky (1980:75-

76) uppger att gräsrotsbyråkrater söker stöd från kollegorna och har ofta goda relationer till 

dem. Trots stödet från kollegorna kan gräsrotsbyråkraterna uppleva att de är otillräckliga 

eftersom de inte kan påverka arbetet och därmed kan känna ett missnöje för arbetet (Lipsky, 
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1980:78- 79). Detta kan på liknande sätt ses där informant 6 varit sjukskriven på grund av att 

hen upplevt stress i arbetet samt känt sig otillräcklig. 

 

Informanterna nämner att det skulle vara önskvärt om mötena med den sökande var längre än 

två och en halvtimme med tanke på att det är mycket som man ska ta hänsyn till under mötet. 

Informant 4 beskriver hur hen pressar på den sökande på grund av den begränsade tidsramen. 

Lipsky (1980:78–79) menar att gräsrotsbyråkrater inte kan påverka tidsramen i sitt arbete, 

vilket kan komma att påverka kontakten med klienten och kan bidra till att handläggarna blir 

alienerade från klienterna. 

 

Lipsky (1980:33) diskuterar kring gräsrotsbyråkraters begränsade möjligheter och resurser, 

som kan jämföras med studien där handläggarna upplever att de har dåliga förutsättningar för 

att utföra ett optimalt arbete. De dåliga förutsättningarna beror på tidsbrist och hög 

arbetsbelastning vilket ger upphov till bland annat psykiska påfrestningar. För att därmed 

hantera det tunga arbetet framkommer det hur informanterna till exempel utför fysiska 

aktiviteter. De dåliga förutsättningarna kan i sin tur vara en orsak till allmänhetens dåliga 

uppsyn och negativa uppfattningar om Migrationsverket. Lipsky (1980:8-9) nämner att en 

osämja kan uppstå mellan klient/medborgare och gräsrotsbyråkrater. Sammantaget kan detta 

leda till sämre kvalitet på arbetet vilket kan tolkas som en form av maktlöshet då 

handläggarna inte kan påverka sin situation. De dåliga förutsättningarna gör att handläggarna 

känner sig alienerade. 
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6. Slutsatser 
Utifrån resultat- och analysarbetet är de sammantagna slutsatserna för det första, att 

handläggarna utför två till fyra asylutredningar i veckan för att få fram beslutsunderlag, och 

att väntetiden för de sökandes utredningar i nuläget är långa. Handläggarnas arbetsuppgifter 

består bland annat av att söka landinformation, undersöka sökandes identitet samt utreda och 

bedöma sökandes utsaga. De beskriver att mötet med sökande utgör en del av 

beslutsunderlaget. Under mötena lyssnar handläggarna på sökandes utsaga för att avgöra om 

sökande har ett skyddsbehov som därmed räcker för ett uppehållstillstånd. Beslutet grundas 

därmed av handläggarna, men beslutsfattarna är de som har det juridiska ansvaret för beslutet. 

Detta är därmed svaret på studiens första frågeställning – Hur ser handläggarnas 

arbetssituation ut? 

 

För det andra, att det framkommit att handläggarna upplever både dilemman och ambivalens 

i interaktionen med de sökande samt i själva beslutsfattandet. I relationen med de sökande 

upplever således handläggarna att de har svårt att balansera rollen som myndighetsutövare 

med rollen som empatisk medmänniska. De uppger att beslutsfattandet ofta kan kännas 

osäkert bland annat eftersom alla ärenden är unika, vilket gör det svårt att veta hur varje 

ärende ska hanteras. Det framkommer även att handläggarna upplever ett dilemma, med att 

förhålla sig subjektivt eller objektivt i bedömningarna. Detta bland annat för att 

landinformationen – det objektiva – inte alltid är heltäckande, samt att det finns en risk att den 

sökande hittat på berättelsen och den subjektiva bedömningen därför skulle kunna ses som 

nödvändig trots att subjektiva bedömningar inte anses pålitliga. För att hantera dilemman och 

ambivalens har det framkommit att handläggarna skapar vissa strategier för att den 

föreliggande osäkerheten ska vara hanterbar – de distanserar sig, både i sin roll som besluts 

grundare och i interaktionen med den sökande. Detta är därmed svaret på studiens andra 

frågeställning – Upplever handläggarna svårigheter och osäkerhet i sin yrkesroll respektive 

beslutsfattandet, och hur hanterar de i så fall detta?  

 

För det tredje har det framkommit att handläggarna innehar en kontrollerande och bevakande 

roll, där de har möjligheten att styra och granska den sökande på olika vis. Under ett möte 

med en sökande har handläggarna en ledande roll där de bestämmer vilka frågor som ska 

ställas och kan både avbryta och ifrågasätta den sökande i dennes berättelse. Den information 

som samlas in om de sökande under ett möte protokollförs och alla övriga insamlande 
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handlingar om en sökande sammanställs i dossiéer, vilket kan ses som en form av 

övervakning. Även före och efter ett möte har handläggarna möjlighet att kontrollera och 

granska den sökande genom att läsa tidigare journalanteckningar, vilket gör att de får tillgång 

till ytterligare information om individen. Sammantaget kan dessa metoder för granskning och 

kontroll liknas med Foucaults beskrivning av disciplinära åtgärder för att skapa fogliga 

kroppar. Detta är därmed svaret på studiens tredje frågeställning – Hur tar handläggarnas roll 

som myndighetsutövare sig uttryck i asylprocessen samt i interaktionen med den 

asylsökande? 

 

För det fjärde, anser handläggarna att de har dåliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt, vilket inte är något de kan påverka. De svårigheter som handläggarna 

upplever i sitt arbete är bland annat att de har hög arbetsbelastning i form av stress och press 

samt att de upplever att allmänheten har negativa uppfattningar om Migrationsverket, vilket 

skapar en form av alienation. Dessa dåliga förutsättningar kan därmed leda till sämre 

prestationer på arbetet och till social utsatthet. Handläggarna hanterar de dåliga 

förutsättningar genom att skapa olika strategier för att orka med arbetet. Detta genom 

exempelvis fysisk träning som gör att de kan distansera sig från arbetets press och höga krav. 

Detta är därmed svaret på studiens sista frågeställning – Hur ser handläggarna på de rådande 

förutsättningarna som de har att förhålla sig till inom yrket och hur hanterar de dessa 

förutsättningar? 
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7. Diskussion 
Som nämnts inledningsvis har tidigare forskning främst fokuserat på asylsökandes situation 

och psykiska ohälsa. Vår studie bekräftar en av anledningarna till att denna psykiska ohälsa 

föreligger bland asylsökande, nämligen att handläggarna kan ha svårt att hantera tidspressen 

som det innebär att arbeta med asylärenden. Som tidigare nämnts har det framkommit att 

handläggare på asylprövningsenheten, som denna studie berör, har dåliga förutsättningar för 

att utföra ett tillfredställande arbete. De råder tidsbrist i handläggarnas arbete vilket bland 

annat leder till en press för handläggarna att prestera inom en bestämd tidsram. Tidsbristen 

leder även till långa väntetider för de sökande, vilket i sin tur leder till psykisk instabilitet. 

Denna instabilitet hos vissa sökande, har vi fått bekräftat, leder till att bland annat hot mot 

handläggarna förkommer. Det vill säga att en av anledningarna till de sökandes psykiska 

ohälsa, är handläggarnas dåliga förutsättningar att utföra ett tillfredsställande arbete som 

innefattar bra förutsättningar för de sökande. 

 

Granhag, Strömwall och Hartwigs studie (2005) som tidigare nämnts, pekar på att 

Migrationsverkets personal anser att de behövde mer utbildning i hur man bedömer 

tillförlitlighet och trovärdighet. Detta är något som till viss del överensstämmer med hur 

informanterna för denna studie upplever bedömningarna. Som tidigare nämnts har det 

framkommit att det råder en viss osäkerhet kring hur man som handläggare bör förhålla sig i 

bedömningen av trovärdigheten i de sökandes berättelser – att det råder en viss ambivalens 

kring om de till viss del även bör bedöma subjektivt. I resultatdelen nämnde vi att en av 

informanterna uttryckligen hävdade att det krävs erfarenhet med bred kunskap för att klara av 

att bedöma mötet med sökande. Då handläggarna som denna studie innefattar är relativt nya 

på arbetet, är frågan om den rådande ambivalensen skulle vara mindre påtaglig om 

handläggarna haft längre erfarenhet av att utföra bedömningar av tillförlitlighet och 

trovärdighet och/eller om de haft mer utbildning speciellt inriktad på bedömningar. 

 

Både Chan (2005) och Aas (2011) tar i sina studier upp hur asylsökande och migranter 

övervakas och kontrolleras. Även genom vår studie kan vi på liknande sätt se att den sökande 

övervakas. Handläggarna på asylprövningarna tar reda på bakgrundsinformation och granskar 

den sökandes berättelse. De sökande kontrolleras även genom journalhandlingar och 

landinformation. För att handläggarna ska kunna utföra sitt arbete måste de granska och 

kontrollera de sökande, för att kunna ta reda på om de har asylskäl eller inte. Det finns dock 
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ett moraliskt dilemma kring denna övervakning och kontroll av människor. Vart går gränsen 

för kontroll och när inkräktar man på en persons frihet, integritet och rättigheter? Genom 

kontroll och övervakning begränsas den sökandes frihet vilket påverkar den sökandes 

situation negativt.   

 

Efter att ha läst Blochs (2014) studie om asylsökandes utsatta situation och hur olika 

yrkesgrupper inom det juridiska fältet visar brist på förståelse och engagemang för deras 

situation, väcktes en tanke kring fortsatt forskning. Det vore därmed givande att studera de 

personer som utses som biträden för de asylsökande, då detta är människor med tämligen stor 

delaktighet i processen, men som sällan uppmärksammas. Att undersöka biträdenas 

uppfattning om de asylsökandes situation, deras upplevelser av de asylsökande, samt kring 

asylprocessen i stort vore därför intressant och är antagligen även relativt outforskat. 

 

I framtida studier skulle man även kunna göra en deltagande observation och se hur 

handläggarna arbetar i praktiken och om det stämmer överens med hur de beskriver sin roll 

som myndighetsutövare. En annan intressant vinkel skulle vara att göra en jämförande studie, 

dels hur handläggarna upplever situationen och dels hur de sökande ser på situationen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

KORT FÖRKLARING AV VÅR STUDIE 

Redogör för syftet med studien och vilka områden som tas upp.  

 

ETIK 

• Informera om syfte - att undersöka hur handläggare upplever interaktionen med den 
asylsökande samt hur handläggaren på Migrationsverket ser på och hanterar sin roll 
som myndighetsutövare.  

• Medverkan i intervjun är helt frivilligt och du har all möjlighet till att avbryta 
intervjun när och om du vill 

• All information som jag samlar in kommer endast att användas till att sammanställa 
studien, och inte till något annat 

• Vi har sett intresse av studien bl.a. från myndigheten och har därför bestämt att vi i 
största möjliga grad ska hålla alla informanter anonyma, d.v.s. att vi inte kommer 
använda oss av information som skulle kunna röja anonymiteten, så som geografisk 
plats och ålder. Det är en offentlig handling, så du är medveten om att det kan komma 
att publiceras.  

• Sen vill jag avsluta med att fråga om du samtycker till att jag spelar in intervjun, vilket 
vi behöver göra för att säkerställa att vi får med all nödvändig information. 

 

BAKGRUNDSINFORMATION  

• Namn, ålder, utbildning 
• Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du arbetat på Migrationsverket?  
• Har du arbetat på någon annan enhet inom Migrationsverket innan detta jobb? 
• Hur kom det sig att du började arbeta på Migrationsverket? 
• Vad är det huvudsakliga syftet med mötet mellan dig och den asylsökande? 
• Hur många gånger möter du den asylsökande?  
• Vad händer emellan de olika mötena och till att beslut fattas? 

 

UPPFATTNING OM MIGRATIONSVERKET 

• Kan du beskriva hur din introduktion såg ut och hur din handledare arbetade för att 
introducera dig? (Hur lång var din introduktion? Fick du mestadels observera eller fick du 
delta?) 

• Hur upplever du Migrationsverket som arbetsplats? 
• Vad hade du för uppfattning om Migrationsverket som institution innan du började arbeta här?  
• Vad har du för uppfattning om Migrationsverket som institution nu?  

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

MÖTET MED DEN ASYLSÖKANDE 

• Kan du beskriva hur mötet med den asylsökande ser ut? (Har ni strikta regler hur detta ska 
ske, exempelvis frågeformulär eller dylikt?) 

• Hur känner du inför ett möte? Hur känner du efter ett möte? (Hur känner du inför ett avslag, 
hur känner du inför ett beviljande?) 

• Hur går du till väga när du interagerar med den asylsökande? (Kroppsspråk, hur tar du 
kontakt? Vad som är viktigt för att bygga ett förtroende?) 

• Hur går du tillväga för att avläsa den asylsökande i mötet? (Sanningsenlighet) 
• Hur upplever du generellt att den asylsökande hanterar mötet med dig som handläggare?  
• Kan du beskriva hur din roll under mötena ser ut i relation till den asylsökande? 

 

UPPFATTNINGAR AV HANDLÄGGARENS YRKESROLL  

• Vad anser du är viktigast i din roll som handläggare? Vad tar störst del i arbetet? 
• (Vad har själva beslutsfattandet för betydelse i ditt arbete?) 
• Vad ser du för fördelar och nackdelar med ditt yrke? (Är det något som är jobbigt, kul? 

Möjligtvis: Hur anser du att stressen på arbetet påverkar dig?) 
• Kan du beskriva hur organisationen ser ut? Arbetar ni i stora arbetslag eller arbetar ni främst 

självständigt? Finns det något stöd om du upplever svårigheter i jobbet?  
• Kan du beskriva hur du hanterar ett möte som känns pressat/påfrestande?  
• Anser du att du personligen påverkas av ditt arbete? På vilket sätt, kan du beskriva? 
• Anser du att du har tillräckligt med tid i dina ärenden? 
• Vad är arbetsmiljö för dig? Tror du att arbetsmiljön påverkar ditt arbete som handläggare? (T 

ex. anser du att ditt jobb är stressigt.) 
• Har du någon gång känt dig hotad på din arbetsplats eller under ett möte? Hur har det påverkat 

dig i så fall? 
 

FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUTSFATTANDET 

• Kan du beskriva hur det går till när ett beslut fattas? Ungefär hur lång tid skulle du uppskatta 
att det tar från mötet till det att ett beslut fattas? 

• Vilka parametrar avgör vilket beslut du fattar?  
• Har du någon gång känt dig osäker på ett beslut i ett asylärende du tagit?  
• Har du någon gång ångrat ett beslut du tagit i ett asylärende? 
• Har du som handläggare någon gång behövt ta beslut som du inte själv stått för, men har varit 

tvungen p.g.a. lagstiftningen? 
• Vad tycker du om de rådande lagstiftningarna inom området? (Anser du dessa vara 

tillräckliga? Om inte, varför? Hur påverkar detta dig i ditt arbete som beslutsfattare?)  
 

AVSLUTNING 

• Vill du tillägga något som vi inte har tagit upp här? 
• Kan jag återkomma till dig om jag behöver förtydliga något eller ställa följdfrågor? 

	  

	  


