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ABSTRACT 
A new reform of immigration in Sweden was introduced in 2006. This implied both 

a new decision hierarchy and process routine for dealing with asylum-related cases. 

Furthermore, a new Aliens’ Act came into force. The purpose of the changes was to 

strengthen the principle of law and order. The Swedish Migration Board, as the 

authority responsible for immigration cases, has employed Litigation Officers for the 

Administrative Procedure Unit. The Officers’ task is to reconsider verdicts in asylum 

cases and represent the authority on personal proceedings in the courts. Proceedings 

are a new occurrence in the asylum process. 

 

The object of this study is the Litigation Officers and how they act as executers of 

political decisions. The following two questions are precisely defined: 

i) Under which conditions do the Litigation Officers carry into effect the new 

directions and rules concerning the principle of strengthened law and order? 

ii) How much freedom of action do they have when discharging their official duties? 

Three theories are discussed related to the subject of the study. The first is about the 

forms of parliamentary steering of the society. The second theory discusses two 

perspectives of officers’ freedom of action. Finally, the third theory is about the 

characteristics of conditions necessary for a successful parliamentary steering.  

In order to answer the questions, six Litigation Officers working in different 

Administrative Procedure Units in Sweden were interviewed. The investigations 

showed that the officers were both qualified and willing to carry into effect the 

directions and rules of the principle of strengthened law and order, but were hindered 

in their work by serious deficiencies of the Aliens’ Act. The investigation also 

showed that Litigation Officers were satisfied with their freedom of action when 



 

discharging their official duties. They experienced a little more freedom in the 

procedural part of their work. On the other hand, they felt more limited in 

interpreting the law of the Aliens’ Act. Otherwise the officers adhered to guidelines 

in being executers of political decisions.  

 

Keywords: Asylprocess, ny instans- och processordning, utlänningslagen, 

Förvaltningsprocessenheter, processförare, implementering av politiska beslut, 

handlingsfrihet. 
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1.         INLEDNING 

”Många tycker att vi är hjärtlösa när vi inte ger alla människor skydd men vår 
roll är att tillämpa Utlänningslagen vad gäller vem som ska få skydd och inte. 
Genom åren tycker jag att Migrationsverkets har blivit orättvist behandlat. Vi har 
ingen egen politik utan är ett instrument för regeringen. Vi kan inte strunta i 
lagstiftningen för att vi tycker annorlunda med hjärtat.” (Dan Eliasson, 
Migrationsverkets generaldirektör i en intervju för tidning Artikel 14 nr 3/07) 

 

Migrationsverket är den centrala förvaltningsmyndighet i Sverige som ansvarar för 

verkställighet av beslut i migrationsfrågor. I ett demokratiskt system som Sverige har 

gäller det att folkvalda fattar beslut och tjänstemän har skyldighet att respektera och 

följa det. Riksdagen som representant för de folkvaldas styre i Sverige är stiftaren av 

lagar vilka ligger till grund bl. a. för Migrationsverkets verksamhet.  Riksdagen i sin 

roll av den högsta auktoriteten bestämmer över verkets arbete. Dock är det en lång 

och oftast inte oproblematisk väg tills ett beslut omsätts i praktiken. Det går 

dessutom aldrig att förutsäga med säkerhet om bestämmelserna får den effekt som 

politikerna har förväntat sig. 

 

1. 1     Bakgrund  

Det svenska migrations- och asylsystemet har upplevt en rad förändringar de senaste 

tre åren. År 2005 skedde en omorganisering av Migrationsverket vilket medförde att 

asyl har blivit ett av verkets fem verksamhetsområden. Syftet var att skapa en 

effektivare och mer enhetlig myndighet. Året därpå infördes en ny asylreform som 

innebar både en ny instans- och processordning och en ny utlänningslagstiftning. 

Reformerna utformades i enighet med riktlinjerna för flyktingpolitiken med principer 

om rättsäkerhet, humanitet och respekten för individens rättigheter. Målet var att 

skapa en öppnare och mer rättssäker asylprocess genom att låta överprövning ske i 

domstol.  

 

Rättssäkerheten skulle öka genom att asylsökande fick möjlighet att överklaga beslut 

hos en domstol - länsrätter1 vilka ersatte Utlänningsnämnder. En tvåpartsprocess med 

Migrationsverket och den sökande som parter infördes.2 Förutsättningar för den 

sökande att få muntlig förhandling skulle motsvara vad som gäller inom 

                                                 
1 Migrationsdomstolar vid Länsrätten i Stockholm, i Skåne län och i Göteborg.  
2 Faktum att Migrationsverket har blivit en part i migrationsdomstolens förhandlingar innebar rekrytering av ett 
antal jurister som bl.a. företräder verket vid domstolsprocesser. 
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förvaltningsprocessen.3 Principen om öppenhet handlade om att alla dokument vilka 

åberopades som underlag för beslut i asylärenden skulle i sin grund vara öppna och 

offentliga. Öppenheten avsåg även förhandlingar i domstolen. 

 

En ny utlänningslag som trädde i kraft den 31 mars 2006 var anpassad till den nya 

instans- och processordningen.  Kraven som ställdes på lagstiftningen var tydlighet 

och överskådlighet samt fokus på skyddsbestämmelserna. Målet var att göra klarare 

distinktion mellan de olika grunderna för att få uppehållstillstånd. Skyddsgrunderna 

har därmed lyfts fram och utvidgats. Begreppet ”humanitära skäl” har ersatts med 

”synnerligen ömmande omständigheter.” Förföljelse pga. kön och sexuell läggning 

utgjorde en ny grund för flyktingskap.  

  

1.2       Den nya reformen och problematiken kring den 
Redan under hösten 2006 uppmärksammades regeringen på vissa avvikelser som 

framkom i samband med införandet av det nya systemet. Det noterades t.ex. 

skillnader i bifallsfrekvens4 mellan migrationsdomstolarna. Dessutom har man 

registrerat att muntlig förhandling förekom i olika utsträckningar vid de tre 

domstolarna. I Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i 

migrationsdomstolarna, rapport 2007-05-31 har påpekats att det kunde finnas flera 

faktorer som möjliga förklaringar till skillnaden i bifallsfrekvensen (Sveriges 

Domstolar). 

 

Enligt Migrationsverkets bedömning efter ett års arbete i det nya systemet har 

reformen påverkat hanteringen av asyl- och andra utlänningsärenden på ett positivt 

sätt och har lett till en ökad rättsäkerhet (Migrationsverket a). Även advokaterna 

delade en liknande uppfattning (Advokatsamfundet). Frivilligorganisationer som 

Amnesty, Röda Korset, FARR5 och Rådgivningsbyrån ställde sig mer återhållsamma 

till påståendena om ökad rättssäkerhet. Enligt deras bedömning har rättsäkerheten 

                                                 
3 Principer regleras i 9§ förvaltningsprocesslagen. Processen är skriftlig, men kan kompletteras muntligt när detta 
kan antas vara till fördel för utredningen eller om det kan främja ett snabbt avgörande. Muntlig förhandling ska 
också hållas om den enskilde som sedan för talan i målet begär det, och om det inte är obehövligt eller om 
särskilda skäl inte talat emot det.  
4 Bifall betyder att migrationsdomstolen ändrar Migrationsverkets beslut i ett asylärende. Därmed får den sökande 
stanna i Sverige. 
5 Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd 
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ökat på det formella planet. Visserligen har tydligare beslutsmotiveringar noterats. 

Organisationerna såg även positivt på det faktum att Migrationsöverdomstolen i 

några avgöranden har gett både verk och migrationsdomstolarna bakläxa samt 

signalerat vikten av noggrannhet i utredningar av asylärenden (Amnesty).   

 

En företeelse som har kommit fram vid en ytlig granskning av statistiken från 

Domstolsverket är skillnader i bifallsfrekvensen hos landets olika 

Migrationsdomstolar (ST Press). Enligt ST Press undersökning har domstolarna i 

Malmö och Göteborg under det första halvåret ändrat besluten i 34 procent av 

asylfallen. I Stockholm inträffade det bara i 15 procent av fallen (ST Press). 

Dessutom fanns det vissa indikationer från Amnesty att migrationsdomstolarna i 

Stockholm och Göteborg tolkade sekretesslagstiftningen delvis annorlunda än i 

Malmö, som oftare har muntliga förhandlingar med öppna dörrar och 

sekretessbelägger i mindre utsträckning (Amnesty).  

 

Det finns misstankar om att skillnaderna i bifallsfrekvensen har samband med att de 

som tidigare jobbade i Utlänningsnämnden i Stockholm har gått över till 

migrationsdomstolen där de fortsätter med sitt restriktiva synsätt (Amnesty). 

Kritikerna påstod att om människorna inte byttes ut då fanns en risk att den gamla 

praxisen cementerades. Kritikerna har vidare påpekat att asylsökande fick komma till 

muntlig förhandling betydligt mer sällan i Stockholm än i Göteborg och Malmö 

(Amnesty). 

 

En invändning från processförarnas sida till detta var att domarna som jobbade 

tidigare i Utlänningsnämnden hade goda kunskaper om olika länder medan deras 

kollegor i Göteborg och Malmö kanske hade färskare kunskaper (Amnesty). En 

annan förklaring till detta från migrationsdomstolarnas sida var att sökande från 

Stockholm överklagade mer än andra och att de inte krävde att få komma till tals på 

en muntlig förhandling så ofta som sökande från de andra ställen.  

 

Vid samtal med verkets tjänstemän, domare och offentliga biträden framgick vikten 

av landkunskaper (Advokatsamfundet). De hade en väsentlig betydelse för att avgöra 

i ett asylärende. För advokater innebar goda landkunskaper att sätta den sökandes 

berättelse i ett sammanhang och att kunna bemöta Migrationsverkets bild av 
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verkligheten. En nyhet i sammanhanget är Lifos6 där rapporter om olika länder ligger 

tillgängliga för allmänheten på Migrationsverkets hemsida och utgör infokällan för 

bl.a. processförarnas arbete. Webbsidan tros gynna öppenheten i asylprocessen 

eftersom landinformationen som Migrationsverket åberopar som underlag för sitt 

beslut nu kan läsas av alla (Migrationsverket a). 

 

I en pressintervju i Svenska Dagbladet har en nyanställd processförare uppgivit att: 

”Vårt mål är att fatta ett riktigt beslut, inte ha rätt” (Svenska Dagbladet). Dessutom 

ansåg processföraren att det var viktigt att den enskilde fick möjligheter att framföra 

sina synpunkter. ”Kommer det fram något under den muntliga förhandlingen som är 

till vår motparts fördel ska det vägas in”, hävdades i intervjun.  

 

Den nya reformen har gett upphov till flera frågor både hos politiker och hos 

allmänheten. Blev reformen den vändpunkt som man har hoppats på? Temat är 

intressant därigenom att det nya reformprojektet återigen sätter på prov hur politiska 

beslut lyckas med att bli implementerade. Denna studie kommer att fokusera på asyl- 

respektive migrationsområdet och hur de nya bestämmelserna implementeras av 

Migrationsverkets processförare. 

  

1.3       Syfte och frågeställningar 

Frågan om hur ett beslut implementeras är dock alldeles för abstrakt och därmed svår 

att besvara. Därför är det nödvändigt att konkretisera objekt för närmare studie7 (Se 

även Figur 1:1 nedan). Djupare precisering leder till den nya reformen som består av 

den nya instans- och processordningen samt den nya utlänningslagen. Även frågan 

om hur reformen implementeras är fortfarande för komplex och behöver därför 

avgränsas. Objekt av intresse i denna studie utgör den del av asylprocessen som 

handlar om omprövningen av Migrationsverkets beslut samt processföringen. Detta 

är verksamhetsområdet för Migrationsverkets Förvaltningsprocessenheter och deras 

tjänstemän – processförarna. Uppsatsen avser att undersöka hur Migrationsverkets 

                                                 
6 Lifos är Migrationsverkets databas med landinformation som är tillgänglig på Internet. 
7 Här används Lundqvists modell om abstrahering som hjälpmedel för hantering av komplexiteten. Abstrahera 
innebär att det generella betonas på bekostnad av det specifika i det studerande fenomenet. Lundquist har 
utarbetat en modell om abstraktionsnivåer där steg efter steg följs neråt för att precisera objekt av intresse 
(Lundquist, 1992 s.29). 
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processförare tolkar och implementerar dvs. genomför bestämmelserna som reglerar 

asylprocessen respektive hanteringen av utlänningsärenden. På mer konkret nivå 

innebär implementering att tjänstemän tar ställning, fattar ett beslut och vidtar 

åtgärder.  

 

Figur 1:1 Abstraktionsstegen och hur de abstrakta studieområdena konkretiseras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lundquist, 1992, s.28 (modifierad version). 

 

Den mest konkreta nivån befinner sig längst nere i figuren dvs. nivå fem. Frågan om 

hur Förvaltningsprocessenheter hanterar omprövning och processföring blir endast 

intressant i den mån den kan belysa de högsta abstraktionsnivåerna dvs. ”Hur 

implementeras beslut i kollektiv?” resp. ”Hur implementeras beslut?” Svar på frågor 

på konkreta nivåer har stort värde för högre nivåer. Den som däremot vet svaren på 

abstrakta frågor har verktyg för att analysera konkreta frågor.  

 

Ambitionsnivå i denna studie är inte att undersöka hur beslut implementeras i 

offentlig förvaltning generellt. Den frågan befinner sig nämligen fortfarande på det 

abstrakta planet. Fokus läggs istället på det mer konkreta fjärde, i synnerhet det 

femte steget där studieobjektets intresse preciseras genom frågorna: ”Hur 
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implementeras den nya reformen?” och ”Hur hanterar Förvaltningsprocessenheter 

omprövning och processföring?” Den sistnämnda frågan utgör därmed studieområdet 

i sin helt konkretiserad form.  

För att uppnå syftet har följande frågor definierats: 

1. Vilka förutsättningar har processförare på Förvaltningsprocessenheter att 

verkställa bestämmelser som styr deras arbete med tanke på 

rättssäkerhetsprincipen? 

 

2. Hur agerar processförare i sin roll som tjänsteman med tanke på graden av 

handlingsfrihet? 

 

1.4       Asylprocess i Sverige 

En asylutredning som Migrationsverket gör sker i en viss ordning (Se Figur 1:2 

nedan). Den enklaste och snabbaste processen inträffar när Migrationsverket efter en 

prövning av asylskäl fattar ett beslut om beviljat uppehållstillstånd (UT) i Sverige. 

Om det däremot blir avslag på ansökan kan beslutet överklagas, vilket betyder 

fortsättning i processen. Vid ett överklagande är Migrationsverkets uppgift att 

ompröva beslutet. Om verket står fast vid avslagsbeslutet överlämnas överklagandet 

till en av migrationsdomstolarna vilken sedan kan besluta om en muntlig 

förhandling. Där får verkets processförare och den överklagande möjligheten att 

framföra sina argument. Migrationsdomstolens beslut kan sedan överklagas till 

Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm. Den tar dock upp ett fall 

endast efter beviljat prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolens beslut går inte att 

överklaga.  Om det förekommer nya omständigheter vilka utgör hinder för att 

verkställa beslutet då måste verket ompröva sitt beslut. Om hindren däremot utgörs 

av nya skyddsskäl kan verkets beslut överklagas till migrationsdomstol 

(Migrationsverket b, Migrationsverket c).  

 

Figuren nedan ger en grafisk bild om asylprocessens struktur vid olika utfall. 

Asylprocessen visas nedifrån dvs. från det första skedet nere (Migrationsverkets 

beslut) till den högsta och slutgiltiga instansen uppe (Migrationsöverdomstolen). Det 

moment när processförare kommer in i processen är betecknat med PF. Av figuren 

framgår att processförare kommer in i bilden i stadiet när utfall i ett ärende är ett 
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avslag och när antingen asylsökande eller verket överklagar beslutet. Då består 

processförares uppgift i att granska respektive ompröva beslutet och utifrån detta 

sedan föra talan i migrationsdomstolarna respektive i Migrationsöverdomstolen. 

Även om det slutgiltiga beskedet i målet har fattats av den högsta instansen finns det 

fortfarande utrymme att pröva om det förekommer några hinder för att verkställa 

beslutet. Då kommer processförare igen in i bilden. På figuren visas detta skede som 

återvändning till det ursprungliga läget. Det kan nämligen förekomma att fallet tas 

upp igen och hela processen får börja om. 

 

Figur 1:2 Asylprocessens olika skede. 

  

Källa: Röda Korsets (modifierad version av kursmaterial) 

 

Förvaltningsprocessenheter har inrättats i samband med den nya reformen och med 

ändamålet att ansvara för verksamheten gällande omprövning och processföring. Det 

är därför angeläget att undersöka hur en ny yrkesgrupp på Migrationsverket 

implementerar nya bestämmelser inom området.  
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2.         METOD 

I denna del presenteras, motiveras och diskuteras metod och material som används i 

studien. Dessutom redovisas alla steg i undersökningsprocessen från planeringen för 

att nå intervjupersoner tills samtalen har genomförts. En del uppmärksamhet ägnas åt 

etiska överväganden. 

 

2.1       Fallstudie som forskningsdesign 

’The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, 
is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, 
how they were implemented, and with what result.’ (Yin, 2003, s.12 efter 
Schramm, 1971) 

 

Ambitionen med denna undersökning är att belysa hur ett politiskt beslut 

implementeras. Politiskt beslut har med hjälp av Lundquists modell om 

abstraheringen preciserats som den nya reformen resp. utlänningslagen. 

Implementering på den konkreta nivån avgränsades till Förvaltningsprocessenheter 

och deras tjänstemän. Vid denna typ av undersökningen är det angeläget att använda 

sig av en fallstudie. En fallstudie kännetecknas genom att ställa frågor ”hur” och 

”varför” i samband med händelser eller företeelser över vilka forskare har lite eller 

ingen kontroll (Yin, 2003, s.9). Analysenhet dvs. undersökningsobjekt i denna studie 

är tjänstemän och deras tankar samt agerande när de utför sina arbetsuppgifter och 

detta oberoende av deras tjänsteställe. 

 

2.2       Samtalsintervju som teknik för datainsamling 

Eftersom studieobjekt i denna undersökning är personer och deras tankar är det 

lämpligt att använda sig av en responsundersökning (Esaiasson, 2004, s.254). Då 

syftet är att söka efter kvalitéer, dvs. förekomsten respektive icke förekomsten av 

tankekategorier, och inte efter kvantiteter, dvs. hur vanliga kvalitéerna är, valdes 

samtalsintervju som teknik. Ett annat alternativ skulle vara att göra en enkät.  

Karakteristiskt för enkäter är att de är baserade på likvärdiga uppgifter som går att 

jämföra. Dessutom är antal deltagare så stort att uppgifterna kan uttryckas och 

analyseras med siffror. I centrum av denna studie står processförarnas uppfattningar 

samt deras tankar om verksamheten som de utövar. Målet är att fånga och kartlägga 
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alla de olika uppfattningar vilka antas komma bäst till utryck i samtalet med 

intervjupersoner.  

 

Vid en samtalsintervju gäller det att komma åt människors uppfattningar och 

föreställningar om olika företeelser (Esaiasson, 2004, s.286). Utmaningen består dels 

i att man fångar in deras tankevärld och därmed undviker politiskt korrekta svar och 

dels i att man fångar in relevanta tankevärldar. De allmänna råd som gäller är att 

välja främlingar dvs. obekanta människor, ett litet antal samt att undvika experter 

(Grant McCracken, 1988, ur Esaiasson, 2004, s.286).  

2.3       Planering av intervjuer och urval 

Av stor vikt för studien var att nå intervjupersoner som hade ett koncentrat av 

kunskap som var relevant för forskningsproblemet (Esaiasson, 2004, s.286). 

Dessutom var det viktigt att motivera till ärliga och öppna svar eftersom strävan var 

att få information om verkligheten.  

 

För att få tillgång till en lista över processförarnas namn har chefer på alla 

Förvaltningsprocessenheter i Sverige kontaktats. Tanken var att ur en lista välja ett 

antal namn till vilka en förfråga om deltagande i intervjuerna skulle skickas. 

Cheferna föredrog dock att sprida meddelandet om undersökningen bland sina 

medarbetare och på sådant sätt har tre processförare anmält sitt intresse att delta i 

intervjuerna. En av deltagarna har sedan hjälpt till att nå ytterligare tre 

intervjupersoner. Därefter har en chef meddelat intresse från en av sina medarbetare, 

men den personen kontaktades inte pga. att det planerade antalet intervjupersoner 

redan var uppnått.  

 

Den ursprungliga tanken med urvalet av intervjupersoner visade sig vara omöjlig att 

realisera. Intervjupersonerna i undersökningen är alltså de som var villiga att delta. 

Detta moment visade sig vara av stor betydelse eftersom intresse för att delta ansågs 

vara en bra förutsättning för att få ärliga svar och därmed att få en bild om 

verkligheten. Ointresse och ovilja skulle nämligen resultera i ”färdigfabricerade” 

politiskt korrekta svar och dessa var inte önskvärda (Esaiasson, 2004, s.286). Målet 

var även att i undersökningen ha med processförare från alla Förvaltningsenheter i 



12 

Sverige. Detta har uppnåtts. Dessutom var i åtanke jämn könsfördelning vilket har 

nästan åstadkommits.  

 

Det ursprungliga målet var att genomföra intervjuer personligen. Detta innebar bland 

annat resor till processförarnas arbetsorter som befann sig på olika håll i Sverige. 

Även i denna punkt visade det sig att det var nödvändigt att ändra metoden. 

Intervjuerna har i stället genomförts via telefon.  

 

En fördel med personlig kontakt under intervjun är att den ger möjlighet till att fånga 

olika moment t.ex. gester, ansiktsuttryck osv. som kan ha en kompletterande verkan 

till det som intervjupersonen har sagt. En annan fördel med personlig kontakt kan 

vara att intervjupersonen öppnar sig lättare för den som syns än för den som bara 

hörs. Däremot skapar ett telefonsamtal förutsättningar för en större koncentration på 

det som sägs. Man är helt enkelt tvungen att fokusera på det verbala. Avsaknad av 

ögonkontakt kan i sin tur leda till ett visst moment av avslappning hos både den 

intervjuade och intervjuaren. En kontakt ”öga mot öga” kan hos vissa personer 

nämligen kännas ansträngande (Liljeqvist, 1977, s.43). Telefonsamtal ger i detta 

hänseende möjlighet till avspänning och öppnare svar. En förutsättning för en bra 

fungerande telefonintervju är dock en pålitlig teknisk utrustning med bra ljudkvalité.  

 

Även om strävan var att i undersökningen inkludera processförare från alla 

Förvaltningsprocessenheter fanns det inte någon ambition att generalisera utifrån 

undersökningens resultat. För att kunna göra detta behövs nämligen ett större antal 

intervjupersoner vilket inte var avsikten här. Med varje intervjuperson var planerat 

en enda intervju och detta med syftet att göra en djupare undersökning. 

 

2.4       Halvstrukturerade intervjuer 

Under samtalsintervjun ställs en rad frågor som behöver vara strukturerade efter 

olika teman (Esaiasson, 2005, s.289). En bra intervjufråga skall uppfylla krav på 

relevans för intervjuns ämne och de teoretiska föreställningarna. Frågorna bör 

dessutom vara utformade så att de stimulerar till ett positivt samspel där samtalet 

hålls flytande och där ”den intervjuade känner sig motiverad att tala om sina 

upplevelser och känslor”(Kvale, 1997, s.122). 
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Intervjuerna i denna studie var halvstrukturerade dvs. de hade utgångspunkt i ett 

tema. Halvstrukturerade intervjuer bygger på möjligheten att följa upp ledtrådar som 

plötsligt dyker upp samt att ställa frågor som inte är bestämda i förhand (Kvale, 

1997, s.108). Som underlag till intervjuerna användes en i förväg förberedd 

frågeguide (Se bilaga 2). Den innehöll ämnen i den ordning som de skulle tas upp 

under samtalen samt en rad frågor. Den strategi som valdes var att hålla sig till 

intervjuguiden men att samtidigt vara flexibel och öppen för att frångå strävan att 

vara strikt bunden till frågorna om situationen visade på ett sådant behov. 

 

Det var planerat att varje intervjun skulle ske enskilt och att den skulle ta ca 50 

minuter. För att kunna bevara utsagornas autenticitet har intervjuerna spelats in på 

band vilket skedde med intervjupersonernas samtycke. 

 

2.5       Etik 

”Forskning med människor som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen” (Kvale, 2007, s.104). En del uppmärksamhet under förberedelser av 

intervjuerna ägnades därför åt etiska överväganden. I åtanke var tre etiska principer 

som reglerar forskning om människor, nämligen i) informerat samtycke, ii) 

konfidentialitet och slutligen iii) konsekvenser (Kvale, 1997, s.107). 

 

Informerat samtycke innebar dels att intervjupersonerna har blivit informerade om 

undersökningens syfte och dels att de har medgivit att delta i intervjuerna. För att 

vara befriade från det minsta tvång hade de rätt att avbryta sitt deltagande även under 

pågående intervju.  

 

Ett viktigt moment att tänka på under det förberedande arbetet med intervjuerna var 

deltagandes rätt till skydd av sin personliga identitet. Intervjupersonerna har 

försäkrats om att deras anonymitet skulle bevaras. Detta innebar att inga privata data 

som kunde identifiera de intervjuade skulle redovisas. Av detta skäl fick 

processförarna i redovisningsdelen beteckningar i form av bokstäver A, B, C osv. I 

Sverige finns tre Förvaltningsprocessenheter. För att förhindra identifiering nämndes 

inte någon ytterligare information om processförarnas arbetsplatser. 
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Det var angeläget att tänka igenom möjliga konsekvenser för de personer som skulle 

delta i undersökningen. Konsekvenserna omfattar inte enbart den möjliga skadan 

utan även förväntade fördelar (Kvale, 1997, s.110). ”Intervjuforskaren kan alltså 

erbjuda undersökningspersonerna fördelar bara genom att låta dem delta i 

undersökningen.” (Kvale, 1997, s.110) När det gäller skaderisken behövs ha i åtanke 

att den kan omfatta inte enbart dem som deltar i undersökningen utan även den 

gruppen som intervjupersonerna representerar.  

 

Deltagare i denna studie kunde tänkas riskera negativt bemötande om deras kritiska 

åsikter eller missnöje skulle komma till kollegors respektive chefers kännedom. 

Därför var det viktigt att skapa förutsättningar som skulle förhindra detta t.ex. genom 

en säker och trygg plats för intervjuerna. Samtalen kunde däremot ge 

intervjupersonerna tillfälle att säga saker som de annars inte skulle våga säga. Här 

var en utmaning för forskaren att skapa en stämning som skulle stimulera 

intervjupersonerna att säga ifrån.  

 

2.6       Material och avgränsning 

Material som användes som underlag för denna studie bestod av data insamlade 

under intervjuerna med sex processförare som arbetar på olika 

Förvaltningsprocessenheter i Sverige. Samtalen som tog mellan 50 och 70 minuter 

gjordes enskilt och alla spelades in på band. För att omöjliggöra identifiering av 

intervjupersoner betecknas dessa med bokstäver A, B, C, D, E och F. Ytterligare 

resonemang om intervjupersonerna samt samtalen presenteras i inledningen av den 

empiriska delen dvs. i kapitel 3. 

 

Eftersom asylprocessen styrs i första hand av Utlänningslagen (SFS 2005:716) och 

Utlänningsförordningen (SFS 2006:97) är det dessa dokument som tjänstemännen på 

Migrationsverket måste följa. Därmed är de relevanta att använda i denna studie. 

Utlänningsförordningen ger marginell vägledning för processförarnas arbete och är 

därför inte av så stort betydelse här.  
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Förmodligen finns det även handböcker och direktiv utfärdade av Migrationsverkets 

centrala ledning med instruktioner för olika verksamheter inom verket. Även på lokal 

nivå antas specifika instruktionsböcker finnas till hands med beskrivning av 

tillvägagångssättet i hanteringen av ärenden. Dessa dokument kommer dock inte att 

omfattas i denna studie dels pga. ren praktiska skäl och dels pga. att Utlänningslagen 

(SFS 2005:716) anses vara av den största betydelsen för studiets syfte. Den 

representerar nämligen det politiska beslutet i dess mest autentiska och rena form.  

Det procedurella i processförarnas verksamhet styrs av Förvaltningslagen (SFS 

1986:223 t.o.m. SFS 2006:703) vilken kommer att nämnas i samband med 

undersökningen av handlingsutrymme. 

 

2.7       Uppsatsens disposition 

Kapitel tre består av en teoretisk diskussion om frågor kring implementeringen av 

politiska beslut. Det är tre teorier som tas upp. Den första utgör en inledning i ämnet 

genom att beskriva hur parlamentet styr samhället. I den andra teorin diskuteras 

tjänstemannens agerande och handlingsutrymme utifrån två perspektiv. Den tredje 

teorin för fram vilka egenskaper en tjänsteman bör ha för att implementering kan ske. 

 

Kapitel fyra utgörs av redovisningen av samlat intervjumaterial. Kapitlet är uppdelat 

i tre avsnitt då redovisningen sker tematiskt för att frambringa en tydligare anslutning 

till analysen och uppsatsens frågeställningar. 

 

I kapitel fem presenteras analysarbetet och dess resultat. Uppsatsens två 

frågeställningar kommer att besvaras. Uppsatsen avslutas sedan med en kort 

diskussion utifrån undersökningens resultat.  
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3.         TEORETISK DISKUSSION 

I följande kapitel sker redovisning av teorier som valdes i syfte att angripa frågan om 

hur processförare på Förvaltningsprocessenheter tolkade och implementerade nya 

bestämmelser i samband med den nya reformen inom asyl- respektive 

migrationssområde. Den första teorin handlar om styrningsprocessen vilken 

presenteras utifrån ”top-down” dvs. ”uppifrån – ner” perspektivet där Lundquists 

parlamentariska styrningskedja utgör grunden för den teoretiska diskussionen.  

 

Den andra teorin tar upp den motsatta riktningen nämligen ”bottom-up” dvs. 

”nerifrån-upp ” där fokus läggs på den längsta nivån i styrningskedjan och därmed på 

själva verkställarna och deras handlingsutrymme. Där presenteras dels Lipskys och 

Lundquists teser om närbyråkrater respektive fjärrbyråkrater med stor makt och dels 

Grubers teori som framställer tjänsteman med begränsad handlingsfrihet. Slutligen 

anses andra faktorer som t.ex. tjänstemannens egenskaper spela en stor roll när ett 

beslut implementeras. Detta behandlas i den tredje teorin som bygger på Lundquist. 

  

Studiens ämne är ett politiskt beslut och hur det implementeras. Huvudaktör bakom 

ett politiskt beslut är riksdagen. Den aktör som har rollen som verkställare i denna 

studie är Migrationsverket, den centrala förvaltningsmyndigheten i migrationsfrågor. 

Utgångspunkten utgör ett normativt ställningstagande om att politikerna styr och 

förvaltningen verkställer som en förutsättning för ett demokratiskt system. 

Demokrati innebär nämligen att medborgare väljer sina företrädare och dessa därmed 

är delegerade att fatta grundläggande politiska beslut (under majoritetsprincipen). En 

viktig förutsättning för att styrning sker på avsett sätt är att förvaltningen respekterar 

och följer de folkvaldas beslut (Sannerstedt, 1999, s.16-17). Dock skall relationen 

beslutsfattare och verkställare i denna demokratiska modell inte ses så ensidigt och 

oproblematiskt.  

 

3.1       Parlamentarisk styrningskedja. Top-down perspektiv 

Ett politiskt beslut i denna studie avser en ny lagstiftning nämligen Utlänningslagen 

(SFS 2005:716) vilken stiftas av riksdagen. Det skulle vara angeläget att redogöra för 

hur parlamentet styr förvaltningen och hur implementeringen sker. Det bör först och 
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främst nämnas att utlänningslagen har karaktären av en ramlag vilket betyder att den 

innehåller mål, riktlinjer och grundregler vilka kompletteras med föreskrifter av 

aktörer (Halvarson, 1999, s.103). Aktörerna i processen från lagstiftningen till 

verkställigheten står i hierarkisk ordning vilken utgör en styrningskedja (Lundquist, 

1992, s.70). Det första momentet i styrningsprocessen är förvaltningsstyrning då 

lagar och förordningar utgör politikernas styrinstrument. Det andra momentet dvs. 

organisationsstyrning uppstår inom förvaltningen då direktiv utfärdas av centrala 

myndigheter. Det tredje moment, samhällsstyrning sker under myndigheternas 

kontakt med samhällsmedlemmar. Genom dessa tre processer styr politikerna 

samhället. En viktig förutsättning för att styrning sker på avsett sätt är att 

bestämmelser vilka författas uppe på toppen i hierarkin blir preciserade och 

konkretiserade. 

 

Figur 3:1 Förenklad bild om den parlamentariska styrningskedjan. 

 

Källa: Lundquist, 1992 (modifierad version) 

 

I denna studie undersöks hur bestämmelser ur Utlänningslagen (SFS 2005:716) följs 

av processförare på Förvaltningsprocessenheterna och därför kommer lagen att 

betraktas som riksdagens styrande instrument gentemot Migrationsverket. Det 

behövs dock uppmärksamma på att politiska beslut i denna studie avser asylsökande 

och därmed icke-samhällsmedlemmar. Denna företeelse anses vara specifik i 

jämförelse med situationen där politiska beslut avser själva medborgaren. 
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3.2       Tjänstemannens handlingsutrymme. Bottom-upp perspektiv 

I Sannerstedts traditionella perspektiv på relationer mellan beslutsfattare och 

tillämpare ses förvaltningen som beslutsfattarnas instrument (Sannerstedt, 1999, 

s.19). Grundtanken bakom detta är att beslutsfattarna fokuserar på att nå eftersträvat 

resultat av sina politiska beslut. Förvaltningen styrs då på sådant sätt att åtgärderna 

genomförs. Är tjänstemannen verkligen bara ett verktyg i politiska beslutsfattares 

händer? 

 

Enligt Michael Lipskys teori om street-level bureaucrats eller närbyråkrater 

utformas politiken i själva verket av professionella tjänstemän eftersom de har hög 

grad av handlingsfrihet och handlingsförmåga när de utför sitt arbete (Sannerstedt, 

1999, s.19). Närbyråkrater står i nära kontakt med människor - servicekonsumenter - 

och har stor makt eftersom de besitter sakkunskap. Deras arbete innebär att hantera 

prioriteringar, ta individuell hänsyn och göra individuella anpassningar.  

 

Enligt Lipskys teori har politiker begränsade möjligheter till styre och kontroll över 

tjänstemän just pga. avsaknad av dessa egenskaper. Liknande gäller även för 

servicekonsumenter. Däremot har politiska beslutsfattare makt att påverka 

förutsättningar för närbyråkraters verksamheter genom att besluta om t.ex. 

myndigheternas organisering och resurser. Medan närbyråkraterna utmärker sig av 

att ha personlig kontakt med sina klienter vid tjänsteutövningen, har en typ av så 

kallad fjärrbyråkrater uteslutande kommunikation med andra förvaltningstjänstemän 

eller politiker. I den här typen av klientkontakt meddelas beslut genom fjärrstyrning 

dvs. skriftligt (Lundquist, 1992, s. 210). 

 

Lundquist påstår att i förvaltningen dominerar närbyråkrater i antalet. För att 

närbyråkrater ska kunna utföra sitt arbete måste de förenkla sin verksamhet vilket 

oftast sker i form av rutinisering. För att kunna hantera sina klienter behöver 

närbyråkrater dessutom en viss autonomi gentemot ledningen. Den har däremot 

behov av att få kontroll över verksamheten men det förekommer ändå motsättningar 

mellan regelsystem som ska styra närbyråkrater och verkligheten. Överordnade är 

dock benägna att blunda för lindrigare regelbrott (Lundquist, 1992, s. 212). 
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Att närbyråkrater har hög grad av handlingsfrihet är inte något omöjligt och obefogat 

(Sannerstedt, 1999, s.20). Handlingsfriheten ses nämligen som ”en viktig källa till 

arbetstillfredsställelse, yrkesstolthet, självrespekt och kreativitet hos den 

professionelle” (Sannerstedt, 1999, s.20). Dessutom förefaller det legitimt att för 

innehållet av det dagliga arbete med människor skall den som besitter den 

professionella sakkunskapen ha ansvaret. 

 

”Man kan tycka att förvaltningens sätt på vilket tjänstemän genomför sin verksamhet 

är relativt oviktigt jämfört med substansen i vad de företar sig” (Lundquist, 1992, 

s.214). Dock finns det påståenden om att stilen i det offentliga mötet kan ha stor 

betydelse om medborgarna accepterar de politiska makthavarna som legitima eller 

inte. Stilen kan alltså påverka maktförhållandena i det offentliga mötet.  

 

Lipskys tes om närbyråkraternas roll som utformare av den offentliga politiken på 

lokal nivå gäller dock främst innehållet i verksamheten. Politiska beslutsfattares 

styrning sker då indirekt, nämligen genom att besluta om verksamhetens 

organisering, resurser, utbildning och lönesättning. Genom att påverka 

förutsättningar för verksamheten kan då beslutsfattarna ”forma” verkställare av 

politiska beslut. Enligt Lipskys teori är närbyråkraternas åtgärder avgörande för hur 

medborgarna uppfattar den offentliga verksamheten. Detta i sin tur leder till att 

närbyråkraterna identifieras med den offentliga politiken. Hur närbyråkrater löser 

sina uppgifter har därmed avgörande betydelse för det offentliga systemets 

legitimitet.  

 

Som verkställare i denna studie har definierats Migrationsverkets tjänstemän – 

processförare. Det vore intressant att undersöka om de vid utförande av sina 

arbetsuppgifter liknar Lipskys närbyråkrater respektive fjärrbyråkrater med stor 

handlingskraft och makt att påverka eller t.o.m. utforma politiken inom sitt område. 

 

I sökandet efter svaret är det rimligt att presentera Grubers teori om tjänstemannens 

begränsade handlingsutrymme vilket anses vara en förutsättning för ett demokratiskt 

styre (Gruber, 1987, s.13). Begränsningen avser två aspekter av byråkratisk 
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förhållningssätt.  Inskränkningar gäller dels i) procedurer8 dvs. sättet hur man går till 

väga innan ett beslut fattas och dels ii) substans eller innehåll9 av beslutet. 

Begränsningar i dessa två dimensioner gör det möjligt för politiker att åstadkomma 

kontroll över tjänstemäns arbete. I Grubers teori definieras fyra idealtyper av 

tjänstemän. I Figur 3:2 nedan visas fyra kategorier av tjänstemän placerade i två 

dimensioner av begränsning.  

 

Figur 3:2 Tjänstemän med begränsat handlingsutrymme 

 

Källa: Gruber, 1987, s.18 (modifierad version) 

 

I den vänstra nedersta delen av figuren finns tjänstemanskategori som utmärker sig 

av självständig handling resp. agerande. Gruber kallar den kategorin för i) 

autonomous actor (icke-begränsad). Dennes agerande är kompetent och 

professionellt. Den självständige tjänstemannen utmärker sig dessutom av att den ger 

medborgarna tillfredställande service. Hennes/hans agerande är dock resultat av ett 

eget val och därmed inte begränsat av en annan aktör. En motsats till den 

självständiga typen är en demokratiskt kontrollerad tjänsteman vilken i Grubers 

modell kallas för ii) democratically controlled clerk (helt begränsad). Denna 

kategori har som utgångspunkt synsättet att politik och administration är två separata 

företeelser och att administrativa handlingar är underordnade legislativa beslut. Till 

följd av detta får en sådan tjänsteman ingen handlingsfrihet alls. Den tredje typen är 
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den som följer procedurer, en så kallad iii) procedure follower (begränsad i 

procedur). Tjänsteman av denna typ kännetecknas av handlingsfrihet när det gäller 

innehåll av beslut men däremot är hon/han begränsad i sitt handlingsutrymme när det 

gäller proceduren. Slutligen motsatsen till en procedurföljare är en utförare eller iv) 

achiever (begränsad i innehåll). I dennes fall gäller en stark handlingsbegränsning i 

beslutets innehåll. Däremot utmärker sig denne av handlingsfrihet i proceduren. 

 

Grubers kategorisering av tjänstemän passar för studiets ändamål eftersom den i viss 

utsträckning ger en annan syn på tjänsteman som verkställare av politiska beslut än 

vad Lipskys teori gör. Medan Lipskys närbyråkrat har en stor handlingsfrihet är 

Grubers byråkrat begränsad i sitt agerande. Det skulle vara angeläget att undersöka 

vilken kategori av tjänstemän Migrationsverkets processförare tillhör. Därmed 

kommer svar att ges på hur processförare agerar i sin roll som tjänstemän vilket är 

substansen i uppsatsens andra fråga 

 

3.3       Den styrdes egenskaper 
Lundquist lägger en stor vikt på verkställarens egenskaper att förstå, att kunna och att 

vilja genomföra beslut för att styrningen skulle ske på avsett sätt (Lundquist, 1992, 

s.75). Eftersom implementering av politiska beslut förutsätter en styrning, kommer 

relationen mellan beslutfattare och verkställare att presenteras utifrån perspektivet 

”det styrande och det styrde.”  

 

Utgångspunkten i denna teori är att den styrde tar ställning, fattar ett beslut och 

vidtar åtgärder. Det är just i momentet av ställningstagande som egenskaperna 

”förstår, kan och vill” har avgörande betydelse. Enligt Lundquist besitter varje 

tjänsteman dessa egenskaper i någon kombination. Att förstå gäller hur den styrde 

begriper och tolkar innehållet i styrningen. Att kunna innebär att den styrde besitter 

kunskaper, handlingsförmåga och inflytande för att underordna sig styrningen. 

Slutligen att vilja betyder att den styrde finner styrningen önskvärd. Som mest 

problematisk ser Lundquist saknad eller brist på vilja. För att komma till rätta med 

detta krävs det nämligen åtgärder i form av inflytande från den som styr och detta 

kan leda till komplikationer. 
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Utgångspunkten för denna studie är att processförarna på Migrationsverkets 

Förvaltningsprocessenheter besitter sakkunskap och därmed kan genomföra det som 

åläggs dem. De har rekryterats till nyetablerade enheter och detta kan ge en 

förutsättning för att det inte rådde och råder någon brist på vilja att utföra sina 

arbetsuppgifter. Däremot är det av intresse att få veta om de förstår innebörden i den 

nya lagstiftningen och utifrån detta undersöka hur de tolkar den.  

 

Sammanfattningsvis kan tjänstemannens handlingsutrymme begränsas av 

förvaltningsstyrning och detta till både procedur och innehåll enligt teorierna som 

redovisades i kapitlet. Eftersom implementeringen beror på hur tjänsteman förstår 

beslutet är det viktigt att styrningen till innehållet sker på ett lämpligt sätt. Samma 

gäller även i samband med proceduren: En tjänsteman behöver ha klart för sig hur 

hon/han ska agera. Denna teoretiska diskussion ligger till grund för att besvara 

uppsatsens första fråga om processförarnas förutsättningar att verkställa de 

bestämmelser som styr deras arbete. 
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4.         PROCESSFÖRARE OCH DEN NYA REFORMEN 

I kapitlet redovisas material från sex intervjuer som ägde rum mellan den 22 februari 

och 13 mars 2008 med Migrationsverkets processförare. Samtalen rörde frågor som 

var tematiskt uppdelade i en frågeguide (Se Bilaga 2). Frågorna var formulerade i 

syfte att få svar på uppsatsens två frågor nämligen: 1. Vilka förutsättningar har 

processförare på Förvaltningsprocessenheter att verkställa bestämmelser som styr 

deras arbete med tanke på rättssäkerhetsprincipen? samt 2. Hur agerar 

processförare i sin roll som tjänsteman med tanke på graden av handlingsfrihet? 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med processförare som arbetar på olika 

Förvaltningsprocessenheter i Sverige. Processförare som har deltagit i intervjuerna 

var alla jurister. Alla utom en hade mångårig arbetserfarenhet från Migrationsverket 

eller har tidigare arbetat i Utlänningsnämnden.10 De flesta var anställda på 

Förvaltningsprocessenheter sedan de startade år 2006. En av intervjupersonerna har 

börjat arbeta på enheten ett år därefter. Två av dem som har deltagit var män, de 

övriga fyra var kvinnor. Intervjupersonernas ålder varierade mellan 34 och 55 år. 

 

Intervjusamtalen genomfördes per telefon, en av dem skedde personligt. Alla 

samtalen spelades in på band. Intervjuerna tog mellan 50 och 70 min. Vid två 

intervjuer var ljudkvalitén försämrad vilket har försvårat arbete med transkriberingen 

men det var ändå möjligt att fånga de viktigaste tankarna i utsagorna. För att 

omöjliggöra identifiering av intervjupersonerna har de betecknats med bokstäver A, 

B, C, D, E och F. Innan intervjuerna påbörjades försäkrades processförarna även om 

att inga uppgifter om deras arbetsplatser skulle komma att uppges. Av denna 

anledning kommer enheterna i fortsättningen nämnas som tre 

Förvaltningsprocessenheter i Sverige.  

 

Man bör nämna att de flesta intervjupersonerna har uttryckt glädje med att vara 

intervjuade. En deltagare (D) har på frågan hur denne upplevde att ha blivit 

intervjuad svarade med skratt: ”Processförare har inte så svårt att prata som du märker” och 

lade till ”Det är alltid roligt att vara intressant.” En annan processförare (F) har avslöjat att 

denne inte var van vid att bli intervjuad men tyckte att det var viktigt och bra att 
                                                 
10 Innan den nya reformen inleddes var det Utlänningsnämnden som fattade beslut i ett överklagande. 
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någon visade intresse för förvaltningsprocessverksamheten. Den tredje deltagare (E) 

ansåg att det var intressant och roligt för denne att tänka lite kring sin roll som 

processförare samt uppgifter bundna till den. 

 

4.1       Presentation av intervjupersoner och deras verksamhet 

Redovisning sker enligt teman som behandlades i intervjuerna. Det första 

temaområdet gällde frågor om i) processförarnas verksamhet. Det andra handlade 

om hur tjänstemän ii) uppfattade dokument som styrde deras arbete. Till sist togs 

frågor upp kring hur stor iii) handlingsfrihet respektive begränsning processförare 

upplevde att de hade vid utövningen av sitt arbete. 

 

Den inledande delen av intervjusamtalet åsyftade att få svar på följande frågor: 

1. Vilket var skälet för dig att söka arbete som processförare? 

2. Vilka är dina uppgifter?  

3. Hur upplever du muntliga förhandlingar? 

4. Hur många av dina ärenden gick till muntlig förhandling? 

5. Upplever du att det finns utrymme för dig att utnyttja din sakkunskap? 

6. Hur skulle du karakterisera den verksamhet som du är involverad i? 

 

På frågan om skälet till att söka sig till arbete som processförare har nästan alla 

uppgivit att de ville gärna uppleva direktkontakten som skedde i Länsrätten. Det 

kändes spännande att se vad som hände i domstolsvärlden (B). För intervjuperson C 

var anledningen till att söka jobb som processförare möjlighet till utveckling inom 

yrket. Dessutom lockade även utmaningen att på ett pedagogiskt och öppet sätt 

förklara Migrationsverkets ställningstagande och motiveringar i domstolen. Hos de 

flesta var det den nya reformen som väckte intresse. En av intervjupersonerna (D) 

sade att denne tyckte om reformen eftersom ”För en gångs skull handlade det om juridik och 

inte så mycket om människors känslor.” Processförare A med mångårig arbetserfarenhet 

från Migrationsverket utryckte att denne sökte jobb på Förvaltningsprocessenheten 

för att kunna arbeta på ett ställe där verksamheten fungerade.  

 

Processförarnas arbetsuppgifter enligt deras utsagor bestod huvudsakligen i att 

ompröva, yttra och lämna resp. föra överklaganden till Migrationsdomstolen. Utöver 



25 

skriftliga uppgifter hörde det till deras arbete att representera verket i muntliga 

förhandlingar om vilket en av de intervjuade (B) har uttalat sig som ”renodlade 

processföraruppgifter”. Därtill ingick även att avgöra i en ny prövning efter att en 

asylsökande har fått ett kraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut och om det 

förekom några verkställighetshinder. På alla arbetsplatser där intervjudeltagarna 

arbetade fanns det jourverksamhet där man hanterade just de här nya prövningarna 

och inhibition.11 Intervjuperson B har berättat om att jourverksamheten ingick just då 

i dennes arbetsuppgifter.  

 

Intervjuperson C förklarade mer detaljerat om den skriftliga delen av 

processförarnas verksamhet. När överklaganden på Migrationsverkets beslut inkom 

då följde kvalitetsgranskning av ärenden. Detta innebar att processföraren 

kontrollerade om ett ärende har hanterats på rätt och riktigt sätt från det moment när 

en utlänning ansökte om asyl tills utvisningsbeslutet har meddelats. Vid den här 

processen har några processförare, nämligen A, B, C samt F uppgivit att de brukade 

ge feedback till kollegor på andra ställen runt om i Sverige. Kontakten skedde i 

varierande utsträckning beroende på hur processföraren bedömde att den var 

nödvändig. Som förklaring till återkopplingen nämnde en av intervjupersonerna (C) 

att den nya instansordningen har lett till standardhöjning av allt arbete som 

Migrationsverket gjorde och att återkopplingen sågs som ett viktigt moment. En 

intervjudeltagande (F) har uppgivit att denne var kontaktperson för vissa asylenheter 

i Sverige vilket innebar att hjälpa till med bland annat olika handlings- resp. 

praxisfrågor osv. Den personen ansåg att det var viktigt att föra dialog med övriga 

enheter inom Migrationsverket, särskilt med beslutfattare i asylärenden. En annan 

processförare (D) poängterade vikten av ett gott beslut om asylärendena och 

förklarade att ju bättre beslut desto mindre arbete var det för processföraren.  

 

Efter granskningen av ärendet brukade processföraren börja arbeta med själva 

överklagandet. Då jämfördes innehållet i överklagandet med argument på vilket 

Migrationsverket grundade sin bedömning i ärendet. Processförarens uppgift var då 

att yttra sig över överklagandet och framföra Migrationsverkets ställningstagande. 

Yttrandet med överklagandet lämnades sedan över till migrationsdomstolen vilken 

                                                 
11 Beslut i högre instans att inställa verkställigheten av ngt som har beslutats i lägre instans (Bonniers 
Svenska Ordbok, 2001) 
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beslutade om nästa steg. I vissa fall följer en muntlig förhandling och där 

processförarens roll består i att föra talan. Den muntliga delen enligt processförarnas 

utsagor varierade hos var och en av dem. Intervjuperson D har uppgivit att till 

muntliga förhandlingar gick 20 % av alla ärenden som denne hanterade. 

Processförare E gjorde uppskattning på ca 70 % muntliga förhandlingar medan hos 

intervjuperson F var det mer än hälften. Enligt övriga intervjupersoners utsagor har 

andel av deras muntliga ärenden hållit sig inom ramarna mellan 20 % och 70 %. 

 

På frågan om hur processförare upplevde muntliga förhandlingar nämnde en av dem 

(A) att denne många gånger uppfattade det som märkligt att den klagande hade 

begärt den. Enligt processförarens uppfattning var det inte fördelaktigt för den 

personen om denne genom sina uttalanden inte kunde bevisa att dennes tidigare 

berättelse var trovärdig. Däremot tyckte processföraren inte om när det förekom 

överraskningar i form av nya handlingar och vittnesmål eftersom dessa ledde till 

fortsatta granskningar i ärendet. Intervjuperson B upplevde förhandlingarna som 

långrandiga dvs. att de brukade ta lång tid. Däremot utryckte denne förståelse för att 

varje person skulle få möjlighet att komma till domstolen. På liknande sätt 

resonerade även intervjuperson E. Enligt denne var det bra att klagande fick 

möjlighet att uttala sig inför domstolen. Faktumet att det ibland brukade komma fram 

nya saker upplevde denne positivt till skillnad från det som processförare A sade. 

 

Beslut i ett överklagande fattas av Migrationsdomstolen. Migrationsverket har dock 

klagorätt på domstolens beslut12 och då sköter processföraren den delen. I samband 

med detta nämnde en av intervjupersonerna (C) att processförare var ansvariga för 

”att utnyttja rättsmedel och skapa praxis i sådana ärenden där Migrationsverket anser att lagstiftaren 

inte har varit tydlig eller där det behövs en vägledning för att det berör ett stort antal ärenden.” 

Processförare C har utvecklad detta med att i överväganden skulle dock etisk hänsyn 

tas vilket innebar att de mest utsatta fallen inte borde lyftas till domstolen.  

 

Det som upplevdes svårt i samband med muntliga förhandlingar var för 

processförare D en situation när klagande hade väldigt svaga asylskäl och att det 

verkade som att denne kom till Sverige för att få ett annat liv. I bakgrunden kunde 

                                                 
12 Då migrationsdomstolens beslut överklagas hos Migrationsöverdomstolen. 
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finnas en annan personlig tragedi. Situationen kunde därför upplevas mycket 

känslomässigt, sade intervjuperson D.  

 

Frågan om hur processförare upplevde domstolens beslut i sitt ärende besvarades av 

intervjuperson A beslutsamt: ”Vi är väldigt tydliga i det här så att vi vinner eller förlorar inga 

mål, vi gör en omprövning och det är punkt slut. Varken vinnare eller förlorare. Det är inte så som i 

processer om stora pengar”. Vid deras processer gällde det människans framtid, betonade 

processförare A. 

 

På liknande sätt resonerade även processförare C kring frågan. ”Vi pratar här inte i 

termerna att förlora eller vinna. Jag är nöjd om jag känner att jag har bevakat ärendets alla aspekter 

och kunnat framföra det så att jag ser att motparten har förstått detta. Sen överlåter jag det till 

domstolar att göra den slutliga rättsliga bedömningen… Så jag känner mig som en vinnare bara om 

jag ser att motparten har förstått vad vi har skrivit i beslutet.” Processförare B sade i 

sammanhanget att denne var intresserad av utfallet endast när det rörde sig om en 

intressant rättsfråga och om resultatet var viktigt i den meningen att det skulle 

påverka den fortsatta hanteringen av ärendet.  

 

I frågan om processförarna kände att deras sakkunskap utnyttjades vid utövande av 

deras arbetsuppgifter var alla eniga om att det gjorde det. Kollegor på enheten 

betraktades som kompetenta och duktiga vilket intervjuperson D ansåg var 

inspirerande. Kollegornas kompetens och erfarenheter tyckte processförare E 

skapade garanti för stor rättssäkerhet när det gällde att hantera ärendena. 

Intervjuperson F ansåg att en pressad arbetssituation ibland gjorde att man inte hann 

arbeta med ärendena på ett sätt som man skulle önska sig dvs. att utreda eller yttra 

sig utförligare och därigenom få mer utrymme för sin samlade sakkunskap. Viljan 

enligt denne intervjuperson (F) var och är att bemöta och förklara mer, men 

arbetssituationen tillät inte alltid att detta gjordes.  

 

Alla intervjupersoner sade att de var nöjda med att arbeta som processförare. De 

uppskattade särskild momentet av självständighet, nämligen att ta initiativ och ”sköta 

ganska mycket själv” (B) vilket dock innebar även större ansvar enligt processförare C. 

Intervjuperson F har bekräftat att det handlade om mycket självständigt arbete i varje 

enskilt ärende. Ansvaret kände den här processföraren i samband med att arbetet 
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handlade om enskilda människor i utsatta situationer. Kravet som ställdes på en 

processförare var att hantera ärendet utifrån lagstiftningen men samtidigt var det 

viktigt att hålla det mänskliga perspektivet, betonades i processförarens (F) utsaga.  

 

Intervjuperson A nämnde att arbetet som processförare kändes meningsfullt för 

denne och berättade att situationen inom asylprövningen under de senaste åren har 

lett till att man idag sannolikt skulle pröva asylskäl för färre människor än man 

egentligen gjorde. Färre asylärenden skulle betyda en korrektare och bättre prövning. 

Under muntliga förhandlingar visade sig ofta att prövningen enligt 

Dublinförordningen13 skulle ske i ett annat land. Arbetet som processförare kändes 

då meningsfullt i den bemärkelsen att det bidrog till en förbättring av asylprocessen i 

Sverige, detta enligt intervjuperson A. 

 

Om den verksamhet som processförare var involverade i har alla intervjuade uttalat 

sig positivt. Intervjuperson C karakteriserade den som en modern statsförvaltning. 

Processförare behövde vara uppdaterade hela tiden dvs. söka den senaste kunskapen. 

”Vi är helt omvärldsstyrda, mitt arbete styrs ju helt och hållet av det som sker runt om i världen”, 

sade processförare C. Detta påstående bekräftades även av intervjuperson F. 

Verksamheten karakteriserade denne som utåtriktad. Processförare måste hålla sig a 

jour med vad som händer i världen. Intervjuperson D kopplade frågan till sitt eget 

arbete: ”Jag känner mig som länken mellan domstolen och Migrationsverket. Det är upp till mig lite 

grand hur länken fungerar.”  

 

Processförare B uttalade sig om Förvaltningsprocessenheten som en av de mest 

självgående verksamheter denne varit involverad i hittills. Intervjuperson A talade 

om att man hade ordning och reda och följde normer som styrde deras arbete på den 

enheten vilket denne inte har upplevt på sin tidigare arbetsplats. Intervjuperson E 

uppskattade det öppna arbetsklimatet, möjligheten att diskutera saker samt att prata 

med andra kollegor. I liknande anda resonerade även processförare A. Denne lyfte 

fram att de som arbetade på enheten kompletterade varandra jättebra genom olika 

                                                 
13 Dublinförordningen innehåller kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har 
ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat 
av EU (Wikrén & Sandesjö, 2006, s.31) 
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bakgrunder. Utbyte av kunskaper och erfarenheter ansåg denne som ett mycket 

positivt moment i sitt arbete.  

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla intervjuade processförare var nöjda 

med att arbeta på Förvaltningsprocessenheten. Några av dem har uttalat sig att 

arbetet kändes meningsfullt. Momentet av självständighet lyftes fram och 

uppskattades av alla intervjuade. Processförarna hade befogenhet och enskilt ansvar 

för hantering av ärenden inom omprövning samt för att fatta beslut i ärendena. Deras 

arbetsuppgifter inkluderade utöver den skriftliga även muntliga delen vilken 

varierade bland intervjuade. Till muntlig förhandling gick enligt deras utsagor mellan 

20 % och 70 % av alla ärenden som de ”fick på bordet.” Ur processförarnas utsagor 

framgick att de tyckte om sina arbetsuppgifter. De var dessutom eniga om att deras 

sakkunskap utnyttjades och uttryckte glädje med att arbeta på en arbetsplats där det 

rådde stor kompetens bland kollegorna.  

 

4.2      Processförarnas uppfattning och användning av styrdokument   

Den andra delen av intervjun var inriktad på att få svar på frågor om vad 

processförarna tänkte om lagstiftningen14 och riktlinjer samt hur styrda de kände sig 

vara av dessa dokument och föreskrifter. Intervjun i denna del rörde sig därför kring 

följande frågor: 

1. Hur upplever du lagstiftningen och dina riktlinjer? Tycker du att de är entydiga? 

2. Har du någonsin varit osäker på hur ett ärende ska hanteras? Hur gjorde du då?  

3. Känner du dig styrd av lagar och föreskrifter? 

 

På frågor om hur processförare upplevde lagstiftningen och riktlinjer har nästa alla 

som tidigare har arbetat med utlänningslagen utryckt att de upplevde vissa 

förbättringar jämfört med den tidigare lagstiftningen. Exempelvis processförare C 

betraktade den nya Utlänningslagen 2005 (i fortsättningen UtlL) som bättre än den 

från 1989 men svarade ändå kategoriskt att den aktuella lagen och riktlinjerna var 

entydiga: ”Man måste ha en bred fingertoppkänsla för hur den ska tillämpas.” Intervjuperson A 

nämnde att det har blivit en mycket striktare tillämpning men ”vi får helt enkelt följa 

                                                 
14 Här menas Utlänningslagen 2005 
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riktlinjer”. Samma processförare berättade att identitetsfrågor har med den nya 

lagstiftningen lyfts fram och har blivit mycket tydligare vilket denne ansåg var 

mycket positivt. Processförare A och D såg en tydlig förbättring i införandet av 

muntligheten i asylprocessen.  

 

Intervjuperson B tyckte att lagstiftningen var i stort sett i ordning men ansåg däremot 

samtidigt att en del, nämligen kapitel 12 i UtlL, framförallt 18 § och 19§ kanske inte 

var helt genomtänkt.15 På denna punkt var nästan alla intervjuade eniga. Det var 

endast en intervjuperson som inte nämnde problemet. Kapitlet 12 i UtlL handlar om 

verkställighetshinder och reglerna skapade problem vid tillämpningen, sade 

processförarna. Lagstiftningen i paragraferna 17, 18 samt 19 karakteriserades som 

luddiga. Enligt intervjuperson A visade formuleringen av lagtexten i kapitel 12, 

17§16 att lagstiftaren inte riktigt visste hur ärenden med denna ingång skulle 

handläggas. Processföraren förklarade att otydligheten hade som följd att man var 

tvungen att ta beslut om åtgärder som i sin tur stred mot grundläggande intentioner 

med kapitlet 12. Utöver detta ansågs reglerna i fråga vara svåra att begripa även för 

sökande, påpekade intervjuperson D. Denne talade även om att det märktes att 

bestämmelserna i fråga var en politisk kompromiss.  

 

Intervjuperson E har nämnt oklarheter kring kapitlet som gäller 

anknytningsärendena17 samt kring tolkningen av synnerligen ömmande 

omständigheter18 men det gick att lösa enligt denne genom att det fanns praxis. 

Intervjuperson F medgav att det fanns luckor i lagen men centrala lagparagrafer 

utgjorde enligt denne ett bra verktyg för arbetet. Processföraren utvecklade ett 

resonemang om att det var i sakens natur att lagstiftningen innehöll oklarheter: ”Det 

finns ju ingen lagstiftning som kan täcka in alla de frågor som uppstår i den här typen av mål…” Det 

var dessutom svårt att få in situationer som hände runt i världen under begrepp som 

fanns i svensk UtlL, argumenterade processförare D. De flesta processförare, även de 

mest kritiska visade dock förståelse för brister i lagstiftningen med argumentationen 

                                                 
15 Kapitel 12 Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning. §18 och § 19 handlar om åtgärder 
vid hinder mot verkställighet 
16 När polisen anmäler hinder mot verkställighet 
17 Kapitel 5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning i UtlL 
18 Kapitel 5 Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 6§ i UtlL 
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att det inte var oproblematisk att utforma reglerna så att de kunde fungera 

hundraprocentigt.  

 

Luckor och otydligheter i lagstiftningen kunde däremot leda till att lika fall 

behandlades olika eftersom de öppnade utrymme för en rik tolkning, berättade 

intervjuperson C. Som ett exempel på detta nämnde denne ett begrepp från UtlL 

nämligen ”synnerliga” skäl vilket tyckte denne var svårt att tolka. På frågan hur 

denne hanterade otydligheter svarade processföraren C: ”Man måste ha marginaler inom 

vår bedömning, alltså vi måste vara väldigt säkra på den bedömningen vi gör. Så vid tvekan så att 

säga då får man bedöma det till sökandes förmån… Och det ligger också i det juridiska systemet att 

jag ska göra så.” Intervjuperson E har berättat att vid oklarheter hanterade denne 

ärenden utifrån sina förutsättningar. Efter att ha överlämnat ärenden till domstolen 

brukade denne jämföra om domstolen har tolkat det på samma sätt. Det har hänt 

någon gång att domstolen hade en annan uppfattning om saken men det brukade inte 

hända ofta, sade processförare E.  

 

Intervjuperson F berättade om en färsk erfarenhet i samband med otydligheten i 

lagtexten gällande ett familjanknytningsärende. Processföraren löste detta genom 

konsultation med en expert inom det området i Norrköping. I övriga fall där det 

uppstod oklarheter eller luddigheter brukade denne vända sig till förarbeten, 

litteratur, sina kollegor och praxismöten för att få mer information. Även 

processförare A nämnde liknande metod när oklarheter i lagstiftningens formulering 

samt avsaknad på vägledande beslut från domstolen skapade problem med att 

hantera ett ärende. Stöd i sådana situationer hittades hos kollegor på enheten. Genom 

diskussioner brukade de komma till rimliga lösningar. Den kompetensen som fanns 

på enheten utgjorde en garanti för att klara sådana situationer. Processförare B och D 

brukade också få stöd från sina kollegor på enheten respektive från Rättsenheten i 

Norrköping, men då gällde det egentligen att få diskutera med någon som var 

involverad i problematiken, lade processförare D till.  

 

Riktlinjer fick processförare i form av vägledande beslut. Dessa skapades genom 

domstolens avgörande i frågor vilket sedan ledde till praxisbildningen. Här hördes en 

kritisk åsikt (D) om problemet som uppstod genom att domstolen lät 

Migrationsverket avgöra i vissa frågor vilket processförare D tyckte inte gynnade 
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saken. Vägledande beslut borde avgöras uteslutande i domstolarna, hävdade 

processföraren D. Denne berättade även om ett fall där Migrationsverket vänt sig till 

Regeringen och hävdat att man behövde ändra vissa bestämmelser i lagstiftningen 

eftersom ledningen tyckte att man skulle göra så. Här förklarade processföraren att 

Migrationsverket hade i sin roll som myndighet inte befogenhet att ändra 

lagstiftningen utan verkets uppgift bestod i att vara lojalt till den: ”Vi kan ju liksom inte 

ha egna uppfattningar” (processförare D). 

 

Processförare B ansåg att det vore bra med mer enhetliga linjer dvs. att verket hade 

en enig inställning hur det låg till i t.ex. Afghanistan och Irak. Detta skulle underlätta 

att fatta beslut snabbare, menade denne. Av samma åsikt i frågan var även 

intervjuperson F. Att ha en samstämmig inställning till frågor ansågs av denne vara 

av stor betydelse. Processförare B berättade även att vägledande beslut brukade fattas 

dels på rättsenheten och dels av generaldirektören, men i första hand gällde det att 

följa praxisledning från Migrationsöverdomstolen. Processförare B förklarade att om 

det fanns olösta frågor då fattade verkets ledning vägledande beslut, vilka då följdes i 

avvaktan på beslut i frågan från Migrationsöverdomstolen. 

 

På en direkt fråga om processförarna kände sig styrda av lagar och föreskrifter har 

alla svarat att de gjorde det. Processförare A berättade att ”alla avgöranden och allt vi gör 

måste vi se till att det följer det som är föreskrivet i lagformning, det kan vi inte välja.”  Denne 

nämnde även att de använde sig inte bara av lagen utan även av FN:s bok om 

flyktingar.19 

 

Intervjupersonen B förklarade att denne arbetade på samma sätt som domstolen 

arbetade under lagarna: ”Man tillämpar ju lagarna” och på det sättet var man styrd, men 

samtidigt nämnde processföraren att denne upplevde en viss makt i den meningen att 

det var processförarens tolkning av lagen som gällde tills domstolen sade någonting 

annat. På liknande sätt svarade även processförare C: ”Jag är naturligtvis styrd av 

lagstiftningen, av praxis och avgöranden samt vad domstolarna säger. Jag är inte en dugg fri, 

självständig i detta men jag är fri och självständig i mitt arbete när jag dagligen tar ställning i ett 

ärende men mitt ställningstagande och min bedömning måste ju grunda sig på gällande rätt och 

praxis.”  

                                                 
19 UNHCR’s Book of Refugees 
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Intervjuperson D förklarade att det liksom hörde till dennes jobb: ”Jag är jurist just 

därför att jag ska följa lagar och föreskrifter.” Resonemangen utvecklade denne med att man 

kunde ha egna åsikter i fallet och tycka att människan i frågan skulle få 

uppehållstillstånd i Sverige, men egna åsikter borde inte påverka processförares jobb 

om lagstiftningen sade att det inte var möjligt, invände denne (D). I liknande ton 

argumenterade även processförare F: ”Lagen är fastställd av Riksdagen och den har vi att följa 

och styras av den. Det är inte upp till mig att sitta och filosofera mina egna lösningar utan så länge vi 

har den lag som gäller så är det mitt jobb och min uppgift att följa den”.  

 

Sammanfattningsvis ansåg alla processförare som kände tidigare versioner av UtlL 

att den nya lagstiftningen förde med sig vissa förbättringar . Alla var dock eniga i att 

det fanns luckor och otydligheter respektive brister särskilt i kapitel 12 i den nya 

UtlL. De flesta intervjuade visade förståelse för att otydligheterna uppstod. Detta 

trots att de försvårade deras arbete i sådan mening att det var svårt att verkställa 

bestämmelserna i frågan. Lösningar hittade processförarna i att vända sig i första 

hand till sina kollegor på enheten respektive på Rättsenheten i Norrköping. En av 

processförarna nämnde dessutom litteratur och förarbeten som stöd i sådana 

situationer. Alla intervjupersoner ansåg att de var styrda av lagstiftningen och 

riktlinjer, vilka fanns i form av vägledande beslut från domstolarna. Det vanligaste 

argumentet för att vara laglydig var att det liksom hörde till deras jobb att följa lagar 

och föreskrifter. 

 

4.3       Processförarnas uppfattning om sin handlingsfrihet 

Frågor i den tredje och avslutande delen av intervjun avsåg att ta reda på hur 

processförare i sin roll som tjänstemän uppfattade det utrymme som de hade när de 

verkställde politiskt beslut.  

Följande frågor ställdes till intervjupersonerna: 

1. Upplever du att du har handlingsfrihet vid utövandet av ditt arbete? Var känner 

du dig mer fri respektive mer begränsad: i tolkning av lagar eller i sättet att hantera 

ett ärende? 

2. Vilket tycker du att är viktigare: att ha fria händer i tolkningen av lagar eller i 

sättet att hantera ett ärende? 



34 

3. Upplever du att du kan påverka lagstiftningen? 

 

På frågan om hur stort handlingsutrymme processföraren upplevde i sin roll som 

tjänsteman dvs. verkställare av politiska beslut har de flesta intervjuade uttalat sig 

om att de kände sig självständiga och fria inom de ramarna som de hade. Ramarna 

utgjordes dels av lagar och riktlinjer och dels av domstolarnas beslut. Processförare 

D sade att det skulle vara oprofessionellt att gå utöver ramarna. Denne kände sig fri 

och självständig i sådan mån att denne inte behövde redovisa någonting, men om 

denne skulle göra saker utanför ramarna, då skulle det leda till någon reaktion.  

 

Processförare A nämnde att inom vissa ramar var denne helt fri att agera och att det 

var upp till domstolen att bedöma om denne har hållit sig inom ramarna. Däremot 

om processföraren gick långt utanför ramarna skulle processföringen som denne 

försökte att driva påverkas negativt. Om processföraren höll sig strikt inom 

processramarna, då hade denne större framgång, hävdade denne (A). 

 

Processförare B berättade att denne kände ganska stort handlingsutrymme men lade 

till att processförare inte var i samma position som domare dvs. fristående. 

Processföraren ingår i enheten vilket medför att man måste hålla en enhetlig linje. 

Det skulle vara olycklig om kollegorna t.ex. skapade olika uppfattningar i samma 

fråga. Processförare E talade om att man kunde känna sig begränsad men däremot 

hade denne en chef som lyssnade samt att det fanns en välfungerande rättsenhet man 

kunde vända sig till. Man kunde alltid bistå en ändring om det var fel med något, 

sade denne. 

 

I frågan om i vilket av två områden, innehåll eller procedur 20 kände processförarna 

sig mer fria respektive mer begränsade var svaren varierande. Processförare D 

resonerade att ”Jag har ju självständighet att arbeta på det sättet jag vill… Det är liksom min 

inställning till saker och ting som jag redovisar för domstolen: Så här uppfattar jag lagen. Då kan jag 

inte tvingas till att göra saker som är emot min uppfattning om vad lagen säger.” När det gällde 

proceduren då reglerades den enligt Förvaltningslagen och då fanns ingen anledning 

till att göra på ett annat sätt enligt processförare D. Förvaltningslagen uppfattade 

                                                 
20 Innehåll gällde tolkning av lagar i UtlL medan procedur handlade om sättet att hantera ett ärende 
och styrdes av Förvaltningslagen. 
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denne som stöd för sitt arbete. Det viktigaste kriteriet för hantering av ett ärende var 

dock att det gick rätt till samt att det skedde rättvist.  

 

På liknande sätt bemötte även processförare F frågan. Processuella regler band denne 

mer än bestämmelser i UtlL. Det fanns t.ex. vissa frister man skulle hålla sig till 

enligt Förvaltningslagen. Där tyckte denne att lagstiftningen var tydligare och där 

gick ingenting att ifrågasätta. Där handlade det inte om en bedömning på samma sätt 

som det gjordes i UtlL: ”… i våra mål så har du ett sakförhållande. En person åberopar vissa skäl 

för att stanna i Sverige och i det ligger ju en bedömning: Kan de här skälen som åberopas hamna 

under de här paragraferna? Nu har jag sådant här ärendet och Förvaltningslagen säger det och det och 

då ska jag följa det.” (F) Men däremot betydde det inte att processföraren fick tolka UtlL 

fritt och göra vad denne tyckte, tänkte och kände, påpekade processföraren, utan 

denne kände sig även då bunden till vägledande beslut och enhetliga bedömningar. 

På sådant sätt var tolkningsutrymmet också begränsat, men bedömningsmomentet 

gjorde att processförare F kände större handlingsfrihet i samband med UtlL. Det 

viktigaste var dock rättssäkerhetens perspektiv, poängterade processförare F. 

 

Processförare C däremot sade att denne upplevde mer frihet i själva proceduren och 

jämförde detta med sin tidigare verksamhet som hade karaktär av teamarbete. Som 

processförare upplevde denne mer självständighet. Även processföraren E kände 

större frihet när det gällde att lägga upp sitt arbete. Förvaltningsrätten gav bredare 

handlingsutrymme ”för att där finns ofta många möjligheter i hur man löser och tolkar problem. 

Däremot UtlL är ganska fast på det”, sade denne (E). 

 

På samma linje gick även processförare B. Denne tyckte att Förvaltningslagen gav 

ganska stort utrymme för hur man hanterade ett ärende. När man skulle vidta olika 

handläggningsåtgärder då var man inte styrd på samma sätt som lagtolkningen i UtlL 

och utgick från att svaret fanns i gällande rätt dvs. lagen och förarbeten, förklarade 

denne (B).  

 

En av nyckelfrågorna handlade även om processförarna upplevde att de kunde 

genom sina kommentarer eller synpunkter påverka lagstiftningen. Processförare B 

svarade att denne inte har varit med i någon utvärdering. Däremot i processen kunde 
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denne föra fram sina dvs. verkets tolkningar av UtlL med förhoppningen om att 

domstolarna skulle hålla med, berättade denne.  

 

Processförare A sade att denne inte kände några stora möjligheter att påverka något 

kring lagens utformning. Denne har gjort vissa försök för att framhålla bristerna i 

lagen t.ex. prövning enligt kapitel 12, 17§. Det största problemet såg processföraren i 

att ”i Migrationsverkets tidigare ledning helt saknades verklighetsanknytning som en praktisk 

diskussion om det olämpliga i de aktuella lagrummen.” (A) 

 

Intervjuperson F sade att denne inte kände att processförarnas synpunkter på kapitel 

12, 18§ och 19§ har lett till någon åtgärd. Emellertid utryckte denne att det inte från 

dennes sida fanns några krav på att kunna påverka den politiska processen: ”Jag som 

enskild tjänsteman behöver inte ha den möjligheten.” (F) Processföraren berättade däremot att 

för enheten skulle det vara möjligt att genom Migrationsverket föra upp synpunkter 

kring bristande regler i UtlL till departementen för en lagändring. Diskussioner kring 

vissa lagstiftningsfrågor eller lagstiftningsproblem brukade ske, men om detta fördes 

vidare kunde processföraren inte svara på.  

 

Processförare C däremot tyckte att denne hade möjlighet att påverka utformningen 

av lagtexten och beskrev hur detta brukade ske: Efter att Migrationsverket har fått 

förslag till förändringar på remiss från Justitiedepartementet kunde processförarnas 

synpunkter framföras via generaldirektören. Denne i dialog med regeringen eller på 

ett annat sätt hade möjlighet att påtala brister eller förbättringar. Processförare C sade 

att denne inte har deltagit i någon utvärdering, men nämnde att det troligen skickades 

någon enkät till en del medarbetare. 

  

Även processförare D uttryckte att denne hade möjlighet att påverka utformningen 

av lagstiftningen genom att föra dialog med chefen vilken sedan kunde gå vidare till 

sin chef. Processförare D nämnde även att om denne skulle vilja ha något ändrat då 

visste denne vilka som skulle kontaktas, vilka argument som bet. ”Jag vet liksom hur jag 

ska göra för att få det.”(D)  

 

Sammanfattning av utsagorna visar att alla processförare upplevde i sin roll som 

tjänstemän att de hade handlingsutrymme inom sina ramar. Dessa bestod av 
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lagstiftningen och vägledande beslut. Domstolarna utgjorde en gräns som inte var 

önskvärd att överstiga. Detta skulle inte gynna processförarnas arbete, menade de 

flesta intervjuade. Hälften av processförare tyckte att de hade större handlingsfrihet i 

att tolka UtlL eftersom det där gällde att göra bedömningar, vilket var själva 

innebörden av den juridiska verksamheten. Andra hälften menade att de hade större 

frihet inom proceduren. Argumentet var att Förvaltningsrätten erbjöd större 

möjligheter i hur man tolkade och löste problem. Däremot var UtlL mer fast på det 

enligt denna grupp. När det gällde att påverka UtlL var det två processförare som 

kände att de hade reella möjligheter att åstadkomma någon åtgärd. De övriga 

berättade att de hade tidigare påtalat brister i den nya lagstiftningen inom enheten, 

men upplevde inte att detta hade någon verkan. Ett argument bland andra var att man 

i sin roll som tjänsteman dvs. verkställare inte hade något behov att påverka 

utformningen av politiska beslut. Dessutom har två processförare nämnt att en 

lagändring var ett ganska långsamt och tidskrävande jobb. 
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5.         ANALYS, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysarbetet vilket gjordes genom att 

anknyta intervjumaterialet till de tre teorierna om i) parlamentarisk styrningskedja, 

ii) tjänstemannens handlingsutrymme och slutligen iii) tjänstemannens egenskaper. 

Som analysverktyg för att besvara uppsatsens frågeställningar användes Lipskys och 

Grubers modeller av byråkrater med stor respektive begränsad makt samt Lundquists 

teorier om implementeringen av politiska beslut. Efter analysen presenteras 

slutsatser. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion.  

 

5.1       Uppfattning av bestämmelser och deras användning 

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen i denna studie var teorier om 

förutsättningar för att styrning sker på avsett sätt. Den första teorin handlar om att 

bestämmelser vilka görs uppe på toppen i hierarkin behöver vara preciserade och 

konkretiserade. Huruvida styrningen lyckas eller misslyckas avgörs bland annat av 

om den styrdes förstår vad den som styr egentligen önskar av honom (Lundquist, 

1992). En annan förutsättning gäller lagbundenhet vilket innebär att den offentliga 

makten är underordnad lagarna. Detta var substansen i den första frågeställningen i 

denna studie:  

Vilka förutsättningar har processförare på Förvaltningsprocessenheter att verkställa 

bestämmelser som styr deras arbete med tanken på rättssäkerhetsprincipen? 

 

Intervjuundersökningen visade att processförare förstod regler som styrde deras 

arbete så länge dessa var entydiga. Hälften av de intervjuade uppgav att 

bestämmelserna i den nya lagstiftningen var någorlunda i ordning, vilket tolkas som 

att de uppfattades i stort sett som tydliga. De övriga processförarna svarade spontant 

att de inte upplevde UtlL i sin helhet som entydig och detta pga. svårtolkade begrepp 

som t.ex. ”synnerligen ömmande omständigheter”. Det mest problematiska var dock 

för nästan alla processförare (utom en), till och med för dem som i övrigt var nöjda, 

lagtextens formulering i kapitel 12 i UtlL om verkställighetshinder. 17§, 18§ och 19§ 

karakteriserades som luddiga.21 Svårigheterna bestod i att lagtexten inte gav någon 

vägledning i hur verkställigheten skulle fungera i praktiken, utan hänvisade till att 
                                                 
21 Se Bilaga 1 för innehållet i UtlL  
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vidta åtgärder. Vilka de här åtgärderna var överlämnades helt till de praktiska 

verksamheterna.  

 

Ärendena riskerade då att hanteras på olika sätt vilket ansågs utgöra ett hot mot en 

rättssäker (asyl)prövning. Rättssäkerhetsprincipen ansågs vara ett viktigt inslag i 

verksamheten och eftersträvades av processförarna. Konkret innebar det att göra en 

riktig tolkning av lagen samt att komma till ett korrekt beslut. Återigen en entydig 

lagtext var en grundläggande förutsättning här. Ett villkor för en rättssäker 

asylprövning var att det fanns förutsägbarhet i systemet, dvs. att den som söker asyl 

och uppfyller förutsättningar enligt lagen kan uppleva trygghet inför myndigheter. 

Bristande lagstiftning ansågs därför inte främja rättssäkerheten.  

 

Processförarna menade att bristerna uppstod pga. att lagstiftaren saknade sakkunskap 

i frågan. Lagstiftaren har helt enkelt inte tänkt igenom hur bestämmelserna skulle 

tillämpas utan lagtexten uppstod som en politisk kompromiss. Det intressanta i 

sammanhanget var att kritiken mot kapitlet 12 i UtlL följdes hos vissa processförare 

av resonemanget om att bristerna ändå var oundvikliga. Det låg liksom i 

lagstiftningens natur att det skulle finnas otydligheter där. Detta visar tecken på 

lojalitet gentemot beslutsfattaren samt på medvetenhet om rollen som verkställare.  

 

En bekräftelse på detta gav även resonemanget kring frågan om processförarna hade 

möjlighet att uppmärksamma politiker på brister i UtlL och därmed påverka 

lagstiftningen. Det visade sig att processförare inte upplevde något intresse från 

beslutsfattarnas sida att få veta deras åsikter kring hur implementeringen av den nya 

lagstiftningen fungerade. Visserligen var någon typ av utvärdering av den nya 

lagstiftningen planerad, men processförarna upplevde inte att deras tidigare 

synpunkter fått gehör hos politiker t.o.m. att de lett till några åtgärder. Dessutom 

fanns det åsikter bland processförarna om att det inte förväntades eller krävdes från 

deras sida att påverka utformningen av lagstiftningen. De var införstådda med att 

deras uppgift bestod i att verkställa beslut som politikerna fattade. Resultatet på 

denna punkt tyder alltså på att det inte sker någon påverkan eller medverkan från 

tjänstemännens sida. En direkt konsekvens av otydligheter i lagtexten var dock att 

processförare ställdes inför uppgiften att hitta egna lösningar. Från deras sida 
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betraktades detta som inte önskvärt trots att moment av självständighet vid 

tjänstutövningen uppskattades hos alla.  

 

Utgångspunkten för processförarna var då att förhålla sig till problematiken utifrån 

sin sakkunskap och professionalism. Processförare i sitt yrke som jurister har ju 

befogenhet att göra tolkningar av lagar. Det var dock gynnsamt om dessa stämde 

med domstolarnas uppfattningar vilket vid oklarheter inte var helt okomplicerat att 

åstadkomma. I detta sammanang dyker frågan upp hur domstolarna har löst 

problematiken med otydliga bestämmelser i UtlL med tanke på att deras beslut sedan 

gäller som vägledning för processförarnas arbete.  

 

Processförarnas vanligaste sätt vid osäkerheten kring lagstiftningen var att diskutera 

frågan med sina kollegor på enheten. Kompetens och erfarenhet från tidigare arbete 

med UtlL betraktades som ett trygghetsmoment och en garanti för att man slutligen 

hittade rimliga lösningar. En annan utväg var att vända sig till Rättsenheten. Detta 

tyder på att trots oklarheter i lagstiftningen fanns det en vilja hos processförare att 

verkställa politiskt beslut på det bästa möjliga sättet. Frågan som kvarstår är om det 

ledde till att resultatet blev som beslutsfattaren hade tänkt sig.  

 

Riktlinjer, till skillnad från lagstiftningen, ställde inte till några betydande tolknings- 

eller tillämpningssvårigheter, vilket kan ha sin förklaring i att riktlinjerna bestod av 

någon form av vägledande beslut respektive direktiv. De var mer preciserade i sin 

karaktär jämfört med UtlL. Det fanns en åsikt om att vägledande beslut hörde 

uteslutande till domstolarnas, i synnerhet till Migrationsöverdomstolens kompetens, 

vilket kändes naturligt, eftersom det var just den instansen som gjorde den slutgiltiga 

bedömningen i frågan. Processförare förväntade däremot mer enhetliga linjer 

gällande hanteringen av ärendena från Migrationsverkets sida. Allt detta tyder på att 

ett moment av entydighet och enhetlighet var eftertraktat bland processförarna.  

 

Att alla intervjuade processförare har uppgivit att de kände sig styrda av lagar var 

givetvis inget överraskande. Det mest intressanta var att höra deras argumentation 

med vilken de motiverade sitt svar i frågan. För de flesta kändes det liksom naturligt 

att de var laglydiga eftersom det hörde till deras yrke som jurister. I sammanhanget 

nämndes att egna åsikter och tankar inte borde påverka hantering och beslut i ett 
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ärende. Det var helt enkelt lagstiftningen som styrde. Att inte lyda lagar och 

föreskrifter var inte förenligt med att arbeta som processförare. Detta hade dock även 

en annan aspekt. Ärendena gällde människor i utsatta situationer och där kunde det 

emotionella komma till sitt utryck. Att hålla sig strikt till lagstiftningen och 

argumentera rätt ansågs därför vara fördelaktigt.  

 

Sammanfattning: Den muntliga och skriftliga delen av processförarnas arbete visades 

sig vara varierande hos var och en av dem. Dessutom, deras kontakter med klienter 

hände i begränsad utsträckning. Därför kan inte fastställas om de processförare som 

ingick i denna studie motsvarar den renodlade typen av närbyråkrat respektive 

fjärrbyråkrat som Lipsky respektive Lundquist beskriver. Processförarna närmar sig 

dock deras beskrivning av tjänstemän i den meningen att de förfogade över relevant 

sakkunskap samt hanterade prioriteringar, tog individuella hänsyn osv. Politiker har 

begränsade möjligheter att styra pga. avsaknad av dessa egenskaper men däremot 

makt att påverka förutsättningar för tjänstemäns verksamhet, hävdar Lipsky och 

Lundquist. Studien visar att det var fallet när det gällde politikernas respektive 

beslutsfattarnas avsaknad av sakkunskap, men däremot har detta inte på något sätt 

påverkat makt- respektive styrförhållande.  

 

Processförare i denna studie visade sig vara laglydiga. De förstod, kunde och ville 

verkställa politiska beslut även om de fann brister i det. De var införstådda med 

rollfördelningen ”beslutsfattare och verkställare” och agerade utifrån den. På denna 

punkt uppfyllde processförarna förutsättningar för att styrning samt implementering 

skulle ske på avsett sätt. Däremot uppvisades bristande bestämmelser i UtlL vilka i 

samband med intervjuundersökningen inte var någon bra premiss för att uppnå ett 

resultat som politikerna har tänkt sig. 

 

5.2 Handlingsutrymme och handlingsfrihet respektive 

begränsningar 

Lipskys tjänsteman är en närbyråkrat som besitter en hög grad av handlingsfrihet och 

handlingsförmåga och detta särskilt till innehåll. Lundquist tillägger att den höga 

graden av handlingsfrihet är befogad och helt legitim med tanke på den viktiga rollen 

som tjänstemännen har vid implementeringen av politiska beslut. Däremot, enligt 
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Gruber, utmärker sig en tjänsteman i ett demokratiskt system av begränsningar i sitt 

handlinsutrymme, vilket är en logisk följd av det demokratiska systemets natur där 

den högsta styrande makten ligger hos folket (Gruber, Figur 3:2, s.20). I denna del 

kommer svaret på den andra frågeställningen, vars substans var tjänstemannens frihet 

respektive begränsningar vid utövande av sitt arbete: 

Hur agerar processförare i sin roll som tjänsteman med tank på graden av 

handlingsfriheten de förfogar över? 

 

Frågan om processförarna kände sig styrda av lagar och föreskrifter ledde hos vissa 

processförare spontant till ett resonemang kring sin roll som tjänsteman och därmed 

till tankar om handlingsutrymme som denne hade vid utövande av sina 

arbetsuppgifter. En viss indikation i den frågan gav uttalandena kring karaktären av 

processförarnas verksamhet. Självständighet innebar att varje processförare 

ansvarade enskilt för hanteringen av sitt ärende samt för beslut som denne fattade. 

Inblandning av kollegor på enheten respektive på Rättsenheten i Norrköping skedde 

enbart i sådan mån att man diskuterade respektive konsulterade kring några 

oklarheter i ärendet. Enligt utsagorna skedde ingen intern granskning av 

processförarnas arbete, men däremot utgjorde domstolarna en auktoritet.  

Domstolarna uppfattades som ett styrande element vid sidan av lagstiftningen och 

riktlinjer. Det utrymme inom vilket processförarna kunde agera i sin roll som 

tjänstemän befann sig därför inom dessa ramar. Inom det utrymmet kände sig de 

flesta processförare någorlunda fria och självständiga. De hade sina juridiska 

befogenheter att göra tolkningar av lagtexter i UtlL och utifrån dessa sedan granska, 

bedöma och fatta ett beslut, yttra sig och framföra argument inför domstolen som 

därefter fattade slutgiltigt beslut i målet.  

 

Däremot var processförare medvetna om att gå utanför ramarna inte var något 

fördelaktigt och att det skulle leda till oönskade konsekvenser för processföringen. 

Att domstolen och processförare hade samma uppfattning i en fråga ansågs vara 

önskvärt för processförare och ett sätt att kunna uppnå detta var därför att hålla sig 

till lagstiftningen samt vägledande beslut, särskild vid de beslut som kom från 

Migrationsöverdomstolen. Dessutom var det viktigt att processförare vid utövandet 

av sitt arbete beaktade moment av enhetlighet. De ingick nämligen i en enhet och det 

var inte gynnsamt om det rådde olika uppfattningar i samma fråga inom de olika 
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Förvaltningsprocessenheterna. Detta kan dock betraktas som tecken på en viss 

begränsning i processförarnas handlingsutrymme vilket givetvis var oundvikligt med 

tanke på att de inte arbetade som fristående som var fallet med domare. 

 

I en av teorierna, nämligen Grubers, fanns det två dimensioner inom tjänstemannens 

handlingsutrymme, nämligen innehåll och procedur, inom vilka begränsning kunde 

ske. Hur den har förhållit sig till dimensionerna stod sedan till grund för indelningen 

av tjänstemän i fyra kategorier. När frågan om begränsningen undersöktes hos 

processförare visade sig att innehållet kopplades till tolkningen av Utlänningslagen, 

medan procedur associerades med Förvaltningslagen. Hur processförare 

karakteriserade dessa två lagstiftningar samt hur de resonerade kring lagarnas 

användning i sitt arbete avgjorde sedan svaren. Intressant i sammanhanget var att 

trots samma karakteristik av den enskilda lagen har uppfattningen om 

handlingsutrymme varierat. 

 

Förvaltningslagen beskrevs som en samling av tydliga bestämmelser. Hälften av 

intervjupersonerna, i fortsättningen kallad för grupp I, tyckte dock att de var mer 

bundna och därmed mer begränsade av bestämmelser inom Förvaltningslagen 

eftersom dessa inte gick att ifrågasätta. Däremot handlade arbetet med UtlL om att 

göra tolkningar samt bedömningar och detta innebar mer frihet. Dock var friheten 

inte helt oinskränkt. Moment av viss bundenhet gällde även här med tanke på 

vägledande beslut och enhetlig linje som krävdes inom verket.  

 

Den andra hälften av processförare, i fortsättningen kallad för grupp II, däremot 

ansåg att bestämmelserna i Förvaltningslagen gav dem bredare handlingsutrymme. 

Att lägga upp sitt arbete, att utföra olika åtgärder och att inte vara styrd på samma 

sätt som i tolkningen av UtlL. För denna grupp upplevdes UtlL som mer 

handlingsbegränsande. Denna grupp till skillnad från grupp I nämnde däremot inte 

något begränsningsmoment gällande proceduren. När svaren sedan kopplades till 

arbetsplatser visade sig att processförare som arbetade på en och samma arbetsplats 

gav samma svar på frågan. Det var endast en Förvaltningsprocessenhet där två 

processförare var skilda i var sin uppfattning av handlingsfriheten: Medan den ene 

kände sig friare i proceduren har den andre uppgivit att det var tvärtom.  
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Även om frågan om begränsning respektive frihet i handlingsutrymme gav jämnt 

resultat för både innehåll och procedur märktes vissa skillnader. Processförare som 

påstod sig ha större handlingsfrihet inom lagtolkningen var noga med att betona att 

de ändå inte kunde göra det helt fritt. Någon liknande indikation på begränsning 

gällande proceduren framkom däremot inte. Detta ger anledning till att betrakta 

processförarnas handlingsfrihet inom proceduren som i någon grad större jämfört 

med den inom innehållet. 

 

Sammanfattning: Resultatet tydde på att tjänstemän som ingick i denna undersökning 

liknade den typen av tjänsteman med begränsat handlingsutrymme som Gruber 

förespråkar. Begränsningarna visade sig dock vara befogade och helt förenliga med 

tjänstemans roll i ett demokratiskt styrt samhälle. Ytterligare inskränkningar verkade 

inte utgöra någon belastning för intervjuade processförare. Tvärtom de ansågs utgöra 

ett naturligt element i deras arbete. Processförarnas handlingsfrihet uppfattades som 

tillfredsställande.  

 

Figur 5:1 Processförarnas begränsning av handlingsutrymme 

 

Källa: Gruber, 1987, s.18 (modifierad version) 

 

Figuren demonstrerar koppling mellan undersökningens resultat och Grubers modell 

gällande kategoriseringen av tjänstemän. Intervjupersonerna i grupp I kände sig vara 

friare i tolkning av UtlL och placerades därför i den delen av figuren som föreställde 

den innehållsliga dimensionen. De som däremot gav Förvaltningslagens 
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bestämmelser bredare handlingsutrymme fick placering i den procedurella 

dimensionen under grupp II. Eftersom friheten inom tolkningen av UtlL visade sig 

vara mer inskränkt än inom Förvaltningslagen fick detta utryck på bilden genom 

placering av grupp I på linjen mot högre begränsning än för grupp II. 

 

Tjänstemän på Förvaltningsprocessenheter som ingick i denna studie visade 

sammanlagt begränsat handlingsutrymme i innehållet lite mer än i proceduren vilket 

grafiskt framställdes genom placering av beteckning ”x” i den delen av figuren som 

föreställer innehållsdimensionen. Eftersom skillnaden konstaterades vara marginell 

skedde placeringen i nära anslutning till linjen i mitten. Resultatet visade inte några 

absoluta begränsningar mot den högsta eller lägsta nivån, därför valdes positionen i 

mitten av figurens höjd. 

5. 3      Slutsatser 

1. Vilka förutsättningar har processförare på Förvaltningsprocessenheter att 

verkställa bestämmelser som styr deras arbete med tanke på 

rättssäkerhetsprincipen? 

Från tjänstemännens sida fanns det alla förutsättningar att verkställa politiska beslut 

på avsett sätt. De förfogade över den kompetens och sakkunskap som krävdes för att 

utöva arbetet. De hade även viljan att utföra sina arbetsuppgifter. Det var 

oproblematiskt för dem att följa bestämmelser i lagstiftningen så länge dessa var 

entydiga. Om oklarheter ställde till problem då hittades en lösning utifrån 

professionalismen. Dock kan man ifrågasätta om resultatet i detta fall var det som 

politikerna åsyftade, särskilt med tanken på principen om rättssäkerheten.  

 

Processförarna visade sig vara laglydiga och införstådda med rollfördelningen 

”beslutsfattare och verkställare.” De kände inte något stort behov av att påverka 

utformningen av lagstiftningen. Brister i UtlL och delvis även avsaknad av mer 

enhetliga riktlinjer utgjorde däremot inte någon bra förutsättning för att politiska 

beslut kunde implementeras på det sätt som politikerna har tänkt sig.  
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2. Hur agerar processförare i sin roll som tjänsteman med tanke på graden av 

handlingsfriheten de förfogar över? 

I sin roll som tjänstemän upplevde processförarna inte några betydande 

begränsningar inom det utrymme som de var befogade att agera inom. De kände sig 

självständiga och fria att hantera sina arbetsuppgifter dock med visst förbehåll. Det 

var inte gynnsamt och dessutom inte professionellt att gå utanför sitt 

handlingsutrymme, göra en felaktig lagtolkning samt att inte underordna sig 

enhetlighetsprincipen. Allt detta skulle leda till någon slags ogynnsamma reaktioner 

eller konsekvenser. När det gällde att välja inom vilket område deras 

handlingsutrymme kändes mer begränsat var uppfattningarna åtskilda. Dock kunde 

konstateras att det procedurella dvs. det sätt som reglerade hanteringen av 

arbetsuppgifterna gav dem lite mer frihet än det innehållsliga, nämligen tolkningen 

av bestämmelser i UtlL. 

 

5.4       Diskussion 

Det konstaterades att tjänstemän som ingick i denna undersökning utifrån sin 

kompetens, förmågor och egenskaper skapade en bra förutsättning för att 

implementeringen av politiskt beslut kunde ske på avsett sätt. Den offentliga 

verksamheten har presenterats i denna studie i rollen av en lydig verkställare. Det 

visade sig dock att för ett lyckat resultat räckte det inte med att förvaltningen styrdes 

på ett sådant sätt att åtgärderna genomfördes. Bestämmelserna behöver vara 

preciserade och konkretiserade så att verkställaren förstår det som krävs från honom. 

Om detta inte sker då brukar verkställaren åtgärda detta utifrån sina förutsättningar. 

Resultatet riskerar då att avvika från politikernas förväntningar. Processförarna i 

undersökningen ansåg att detta inte främjade rättsäkerhetsprincipen och deras 

bekymmer visade sig vara välgrundade. 

 

Det förefaller lite förvånansvärt men samtidigt kanske inte särskilt ovanligt att 

processförarnas synpunkter gällande brister i UtlL inte ledde till några åtgärder. 

Demokratisk norm förutsätter att det är politikerna som har makten att bestämma 

över politikens substans. Dock kan påverkan från förvaltningens sida i form av t.ex. 

feedback gynna saken utan att politikernas makt minskar. Politikerna i sin roll som 
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lagstiftare besitter förhoppningsvis den kunskap som krävs just på det området men 

saknar däremot kunskap om verkligheten och hur det fungerar när beslutet 

”levereras” till medborgarna. Ett förslag på fortsatt forskning skulle därför vara att 

jämföra lagstiftarens mål och förväntningar med resultat som implementeringen gav. 

Visserligen följs införandet av nya bestämmelser upp genom utvärderingar, men det 

vore givande att gå djupare och fokusera mer på den konkreta nivån och därmed på 

tjänstemännens synpunkter och kommentarer.  

 

Det antyddes under intervjusamtalen att vissa delar av lagstiftningen, särskilt de som 

visade sig vara bristande, uppstod som en politisk kompromiss. I bakgrunden av den 

kunde anas en politisk oenighet. Konsekvenserna av detta var då att ansvaret för 

ofullkomliga bestämmelser överlämnades åt verkställaren. Detta i sin tur kan leda till 

en ökning av tjänstemannens maktposition. Då kommer in i bilden Lipskys 

närbyråkrat med hög grad av handlingsfrihet och med begränsade möjligheter till 

kontroll från politikernas sida. Kontrollen är däremot en viktig förutsättning för ett 

demokratiskt styre. Det vore intressant att gå vidare i undersökningen av 

tjänstemännens handlingsfrihet respektive begränsningar och belysa vilka åsikter 

som finns bland politiker kring frågan. 

 

Ett specifikum när det gäller politiskt beslut i denna studie är att det berör 

utlänningar. Detta medför t.ex. att utlänningar i avsaknad av medborgerliga 

rättigheter inte har möjlighet att agera mot eventuella brister i lagstiftningen på 

sådant sätt som medborgare kan göra. Om en medborgare är missnöjd med resultatet 

av politiska beslut kan denne påverka detta exempelvis genom att rösta på ett annat 

parti vid nästa val. Den här möjligheten saknar en utlänning. Att förvaltningen samt 

samhällsorganisationer engagerade i frågan får utrymme till att medverka i den 

politiska processen och får möjlighet att påverka utformningen av lagstiftningen 

anses vara av stor betydelse. En studie i ämnet skulle kunna bidra till att kasta ljus 

över hur verkligheten ser ut.  
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BILAGA 1 

Utlänningslagen (SFS 2005:716)  

Bestämmelser i utlänningslagen och utlänningsförordningen utgör riktlinjer för 

Migrationsverkets tjänstemän. Utlänningsförordningen (SFS 2006:97) är 

författningen som har beslutats och utfärdats av regeringen på riksdagens 

bemyndigande. Studien var avgränsat till omprövning av beslut samt prövning av 

verkställighetshinder och därför omfattar denna redovisning den delen av 

lagstiftningen som är relevant för processförarnas arbete.  

 

Redovisningen sker dessutom med syfte att visa ändringar i den nya utlänningslagen. 

Av dessa skäl är kapitel 4, 5, 12, 13, 14, 16 av betydelse för denna studie. 

Lagstiftningens text följs av personliga kommentarer för att göra läsningen mer 

tillgänglig för läsaren samt för att uppmärksamma på förändringar som har kommit i 

samband med den nya utlänningslagen. 

 

4 kap. Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. 

Kapitlet innehåller bland annat definitioner om vem som avses vara en flykting och 

skyddsbehövande. Där fastställs även bestämmande grunder för att få 

uppehållstillstånd i Sverige.  

1§ Begreppet flykting åsyftar en utlänning vilken är förföljd pga. sin ras, nationalitet, 

religion, politisk uppfattning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och 

vilken inte får något skydd i sitt hemland. Det nya i sammanhanget är att förföljelse 

pga. kön eller sexuell läggning har blivit en grund för flyktingskap. Kön har enligt 

den gamla svenska rätten inte ansetts grunda tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Den som har förföljts pga. sitt kön eller homosexualitet har istället fått skydd som 

skyddsbehövande i övrigt enligt Utlänningslagen 1989. 

2§ Med skyddsbehövande i övrigt menas i den nya utlänningslagen utlänningar som 

riskerar att bli straffade med döden eller att utsättas för annan fysisk bestraffning i 

sina hemländer. De nya skyddsbestämmelserna har utvidgats och omfattar numera 

också den som pga. svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan för 

allvarliga övergrepp. Skyddsreglerna har därmed förstärkts för denna kategori. 

 

 



 

5 kap. Uppehållstillstånd  

I detta kapitel regleras förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd 

1 § Rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande har genom den nya 

utlänningslagen fått dels de med flyktingskäl respektive annat skyddsskäl som nämns 

i 4 kap. 2§ eller de med humanitärt motiverade bedömningar.  

1§ 6 Uppehållstillstånd får dock vägras en asylsökande som före ankomsten till 

Sverige har uppehållit sig i ett land som är medlem i Europeiska Unionen 

(Dublinkonventionen22). Enligt konventionen är den staten ansvarig för prövningen 

av ansökan om asyl.  

Begrepp ”humanitära skäl” har ersatts i den nya lagen med ”synnerligen ömmande 

omständigheter” (6§) vilka i praktiken betyder att om inte någon av huvudgrunderna 

för uppehållstillstånd som nämns i kap. 4 är lämplig kan, i undantagssituationer, 

synnerligen ömmande omständigheter motivera uppehållstillstånd i Sverige. Vid 

bedömningen beaktas hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i 

hemlandet. Medan begreppet skyddsbehövande har blivit vidare i den nya lagen har 

hälsoskälens betydelse minskat jämfört med utlänningslagen före 2005. Däremot för 

barn behöver omständigheterna inte vara av samma allvar och tyngd som för en 

vuxen. 

 

12 kap. Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning23 

Enligt den gamla utlänningslagen kunde en utlänning som skulle avvisas eller utvisas 

enligt beslut som vunnit laga kraft få en ny ansökan om uppehållstillstånd bifallen av 

Utlänningsnämnden under vissa förutsättningar. Detta förfarande har upphört. Den 

nya lagen ger en möjlighet att få en prövning av frågan om det föreligger nya 

omständigheter som utgör hinder mot verkställighet av lagakraftvunna beslut om 

avvisning eller utvisning. 

Ett sådant hinder uppstår om avvisning eller utvisning skulle leda till att den utvisade 

eller avvisade utlänning straffas med döden eller utsätts för olika former av 

kroppsstraff respektive om den löper risk för förföljelse efter återkomsten till 

                                                 
22 Dublinkonventionen reglerar vilken stat som skall behandla en asylansökan som har inlämnats i en EU-
medlemsstat. Konventionen tillträdes av Sverige den 1 oktober 1997. År 2003 har Dublinkonventionen ersatts av 
Dublinförordning som är gällande svensk rätt. Kriterierna för att fastställa vilket land har ansvar för asylprövning 
är desamma som i Dublinkonventionen men vissa förtydliganden har skett. 
23 Termen avvisning har fått en ny innebörd jämfört med den gamla utlänningslagen. I den nya lagen är termen 
avvisning nämligen reserverat endast för beslut som fattas inom tre månader från att en person har sökt asyl. I 
övriga fall använder man uttryck utvisning. 



 

hemlandet (1§, 2§). I övrigt skall beslut om avvisning eller utvisning verkställas 

genom att utlänningen sänds till sitt hemland eller till ett land som utlänningen har 

anknytning till (4§). 

Migrationsverkets Förvaltningsprocessenhet är ansvarig för prövning av 

verkställighetsfrågor. 

 

13 kap. Handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. 

Även omprövning av Migrationsverkets beslut ingår i Förvaltningsprocesenhetens 

huvudverksamhet. 

13§ ”Finner Migrationsverket att ett beslut som verket har meddelat som första 

instans är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, 

skall verket ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för utlänningen. Skyldigheten 

gäller inte om Migrationsverket har lämnat över handlingarna i ärendet till en 

migrationsdomstol…”24 Dessa bestämmelser saknar motsvarighet i 1989 års 

Utlänningslagen. Omprövningsskyldigheten gäller oberoende av begäran och oavsett 

om beslut överklagas eller inte.  

 

14 kap. Överklagande av förvaltningsmyndighetens beslut 

3§ Reformen innebär att Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning får 

överklagas till migrationsdomstolen.  

8§ Vid överklagande av Migrationsverkets beslut gäller att verket bestämmer i 

frågan om offentligt biträde och ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna 

lag. I praktiken betyder detta att den överklagande företräds/bistås i processen av ett 

offentligt biträde som har utsetts av motparten till denne. 

Kommentar: Redan i propositionen Ny instans – och processordning i utlännings- 

och medborgarskapärenden (prop. 2004/05:170, s.243) framförs kritik mot att 

Migrationsverket förordnar offentliga biträden i de ärenden som handläggs hos 

verket. Man kan ifrågasätta om denna modell tillgodoser önskemålet om en tydlig 

motpart till den enskilde. 

 

 

 

                                                 
24 Utlänningslagen 2005 



 

16 kap. Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen 

I detta kapitel som inte har någon motsvarighet i 1989 års Utlänningslag finns 

bestämmelse om ny instans- och processföring. Bestämmelserna kompletterar de 

regler som normalt gäller för förvaltningsprocessen.  

1§ Enligt regeringens bestämmelser skall länsrätter vara migrationsdomstolar. 

Migrationsöverdomstol är Kammarrätten i Stockholm. Utlänningsnämnden 

upphörde. Enskilda ärenden kan inte längre överlämnas till regeringen för avgörande.  

Vidare innebär reformen att en ny processordning har införts nämligen en 

tvåpartsprocess mellan Migrationsverket och överklagande. Målet var att denna 

modell skulle vara jämlik med ett tvåpartsförfarande som är karakteristisk för 

processen i domstolen. Kommentar: Det finns dock vissa ojämlikheter jämfört med 

Förvaltningsprocesslagens bestämmelser i samband med offentligt biträde samt 

sekretessen. 

5§ Förfarandet är skriftlig medan i handläggningen får ingå muntlig förhandling när 

det kan antas vara till fördel för utredningen eller när det kan främja ett snabbt 

avgörande av målet. Dessutom skall muntlig förhandling hållas på utlänningens 

begäran. Kommentar: Syftet med den nya processordningen var att förbättra 

rättssäkerheten samt att åstadkomma en större öppenhet. Migrationsdomstolar har 

därmed ersatt den gamla Utlänningsnämnden där processen skedde utan 

överklagandes närvaro. 

6§ I ett mål om avvisning är Migrationsverket motpart till utlänningen. 

Migrationsverket är således den klagandes motpart om ett beslut om avvisning har 

meddelats av en polismyndighet. Detta avviker från Förvaltningsprocesslagens 

bestämmelser.  

9§ En migrationsdomstols beslut överklagas till Migrationsöverdomstolen. Det gäller 

att överklagare får vara båda parter, antingen Migrationsverket eller asylsökande. 

11§ Det krävs dock prövningstillstånd och det i sin tur kräver särskilda skäl. Endast 

principiellt viktiga fall tas upp. Regeringen framhöll i prop. 2004705:170 att 

kammarrätten i sin egenskap som Migrationsöverdomstol och högsta instans kommer 

att ansvara för praxisbildningen. Kravet på prövningstillstånd anses som ett effektivt 

medel för kammarrätten för att uppnå önskade målet. 

Källa: Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan. (2006) 

 

 



 

BILAGA 2 

Frågeguide 

Del 1: Intervjupersonens presentation, bakgrund 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Anställd sedan: 

Tidigare arbeten: 

Vilket var skälet till att söka arbete som processförare? 

Hur många muntliga förhandlingar? 

 

Del 2: Verksamhet, arbetsuppgifter 

1. Hur skulle du karakterisera den verksamhet som du är involverat i?  

2. Vilka är dina uppgifter? 

3. Vilka samarbetar du med?  

4. Hur går omprövning resp. prövning av frågor om verkställighetshinder till? 

5. Hur upplever du muntliga förhandlingar? 

6. Upplever du att det finns utrymme för dig att utnyttja din sakkunskap? 

7. Känner du att du är styrd av lagar och föreskrifter? 

 

Del 3: Förståelse av lagstiftningen och riktlinjer. Processförarens handlingsutrymme 

och handlingsfrihet  

8. Hur upplever du lagstiftningen och dina riktlinjer?  

9. Har du någonsin varit osäker på hur ett ärende ska hanteras? Hur gjorde du då?  

10. Tycker du att det är innehållet som är det viktigaste eller är det viktigaste att det 

har gått rätt till? (procedur, substans) 

11. Upplever du att du kan påverka lagstiftningen? 

 

Avslutning 

Vad är inspirerande i ditt arbete? 

Hur upplevde du intervjun? 

Har du något ytterligare du vill tillägga?                                                                


