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Kapitel 1 
 

1.1 Inledning 
 

Den debatt som förekommer i Sverige beträffande vårt lands invandringspolitik och hur vi 

behandlar de flyktingar som kommer hit, är ett politiskt aktuellt ämne och därmed även att 

studera. Det är inte bara i Sverige som denna debatt pågår, utan det är ett område som också 

prioriteras högt inom EU. En av de viktigaste frågorna på dagordningen för den Europeiska 

Unionen är hur medlemsländerna ska utarbeta en gemensam asyl- och flyktingpolitik.1 

 

Myndigheten som har hand om dessa frågor i Sverige har omorganiserats på flera olika sätt 

och vid olika tidpunkter. Från 1969 var det Statens invandrarverk som hade hand om 

invandringspolitiken, men från och med år 2000 ligger dessa uppgifter på Migrationsverket.2 

Den senaste förändringen för verksamheten inom myndigheten är att en ny utlänningslag har 

trätt i kraft från och med den 31 mars 2006. I samband med denna nya lag sker även en del 

andra förändringar inom den organisatoriska avdelningen på Migrationsverket. Bland annat så 

läggs Utlänningsnämnden ned och istället införs migrationsdomstolar som ska ha hand om 

överklaganden i asylprocessen.3 Dessa reformer är ett resultat av en utredning för att förbättra 

öppenheten och stärka den asylsökandes rätt att komma till tals.4  

 

Inom området för asyl- och flyktingpolitik är det inte endast den svenska lagstiftningen som 

reglerar hur den svenska invandringspolitiken ska skötas. Genom internationellt samarbete 

som Sverige är delaktigt i, styrs mycket av hur landet ska förhålla sig till och agera i dessa 

frågor.5 Som medlemsland i den Europeiska Unionen har Sverige också förbundit sig till att 

arbeta gemensamt med övriga medlemsländer för att ta ansvar för de asylsökande som 

anländer till unionen.6 Samarbetet mellan EU:s medlemsländer inom området för migration 

och asyl införlivades i gemenskapsrätten, i och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft.7 

Detta inträffade den 1 maj 1999, men det dröjde ända till 2004 innan de första initiativen mot 

en gemensam asyl-och migrationspolitik fullbordades.8 I dessa förhandlingar kom länderna 

                                                 
1 Hatton, T 2005:106 
2 www.migrationsverket.se          (06.-03-27) 
3 www.sweden.gov.se/sb/d/5526 (06-03-27) 
4 Ibid 
5 www.sweden.gov.se/sb/d/2666 (06-03-27) 
6 Ibid 
7 www.sweden.gov/sb/d/2673;jsessionid=aadZ_Jo20ow5 (06-03-27) 
8 Ibid 
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överens om vissa direktiv som skulle gälla vid förfarandet av asyl-och migrationsfrågor.9 De 

direktiv som diskuterades fram är bland annat de om; tillfälligt skydd vid 

massflyktssituationer, mottagande av asylsökande, människohandel och 

Dublinförordningen.10  

 

1.2 Problemformulering 

Asylfrågor och Sveriges invandringspolitik är ämnen som ofta är föremål för granskning i 

olika medier. Migrationsverket är en av de statliga myndigheter som nyligen varit utsatt för 

många nya förändringar inom den egna verksamheten. En viktig aspekt av Migrationsverkets 

arbete är den som har hand om och beslutar om uppehållstillstånd för invandrare som söker 

sig till Sverige.  

 

Det är inte bara den svenska lagstiftningen och den nya utlänningslagen, som utfärdats från 

regeringen, som spelar roll för beslutsfattandet på Migrationsverket. Vårt medlemskap i EU 

innebär också att det finns lagar och förordningar inom Europasamarbetet som styr den 

svenska flyktingpolitiken. De lagar som EU-länderna kommit överens om är en annan sida av 

saken som tjänstemännen måste ta hänsyn till och beakta i sitt arbete. Eftersom EU-

medlemskapet reglerar mycket av hur svensk politik utformas, samt att Europas länder har en 

gemensam asyl-och migrationspolitik11 innebär att tjänstemännen på Migrationsverket är 

bundna av direktiv och förordningar som reglerar deras dagliga arbete. En viktig 

överenskommelse mellan EU-länderna är den så kallade Dublinförordningen som trädde i 

kraft 2003, och som reglerar i vilket medlemsland den asylsökande ska få sitt skyddsbehov 

prövat.12  

 

Ett annat avtal som är av stor betydelse för Europas gemensamma samarbete är 

Schengenavtalet som alla medlemsländer skrivit under.13 Sverige blev medlem av 

Schengensamarbetet 2001.14 De grundläggande innebörderna i detta avtal är att de inre 

gränserna har upphört och att kontrollen sker vid de yttre gränserna istället.15 

Schengenavtalets betydelse för dem som arbetar med Dublinförordningen ligger i att de 

                                                 
9   www.sweden.gov.se/sb/d/2673;jsessionid=aadZ_Jo20ow5                    (06-03-27) 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733                                                  (06-03-27) 
13 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/133020.htm                                     (06-04-30) 
14 http://www.migrationsverket.se/index.html?swedish/eu/schengen.html (07-09-08) 
15 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/133020.htm                                     (06-04-30) 
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viseringar som de kontrollerar har utfärdats inom Schengensamarbetet. Dessutom regleras det 

i Schengenavtalet att medborgare i ett Schengenland har rätt att röra sig fritt över gränserna.16 

I och med den gällande Dublinförordningen, är det intressant att se hur svenska tjänstemän 

använder sig av denna förordning och om de verkligen följer det regelverk som existerar.  

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstemännen på 

Migrationsverket arbetar för att verkställa de internationella förordningar, som Sverige åtagit 

sig att följa i och med vårt medlemskap i EU. Uppsatsens syfte är att undersöka 

implementeringen av Dublinförordningen i Sverige och se hur den tillämpas i 

Migrationsverkets arbete med asylsökande. Eftersom detta verksamhetsområde är omfångsrikt 

och berör många punkter inom hela asylprocessen kommer det främst vara förloppet vid 

utfärdandet av uppehållstillstånd, och det enligt de kriterier som regleras i 

Dublinförordningen, som inräknas i denna studie.  

 

1.4 Frågeställning 

Utifrån Migrationsverkets arbete med asyl– och flyktingpolitik kommer denna uppsats att 

inrikta sig på processen som gäller vid utfärdandet av uppehållstillstånd, i enlighet med 

Dublinförordningen. De frågor som ingår i detta arbete och som ska besvaras är:  

• Hur har Dublinförordningen implementerats i samverkan med svensk lagstiftning 

enligt handläggande tjänstemän?  

• Hur arbetar Migrationsverkets handläggande tjänstemän för att tillämpa denna 

förordning? 

 

För att tydligare åskådliggöra sammanställningen av intervjuerna och strukturera de svar 

som inkommit kommer jag att använda mig av ett analysschema, som består av att jag har 

operationaliserat de frågor som ställdes vid varje intervjutillfälle. Denna 

operationalisering kommer sedan att vara utgångspunkten i analysen. 

 

                                                 
16 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/133020.htm                (06-04-30) 
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Fråga 1 

• Utredning av en asylansökan 

• Information om Dublinförordningen 

 

Fråga 2 

• Kontakt mellan Migrationsverket och den asylsökande 

• Praktiskt arbete med Dublinförordningen 

• Samarbete med övriga Dublinenheter och EU 

 

1.5 Material  

Materialet som ingår i denna uppsats är lagar och förordningar som reglerar den svenska asyl- 

och flyktingpolitiken, samt annan litteratur som kompletterar lagarna. Information om 

Migrationsverket har inhämtats dels från verkets egen hemsida på Internet och, dels genom att 

beställa faktablad från huvudkontoret i Norrköping. I sökandet efter litteratur till teorin, som 

utgör referenspunkt i uppsatsen, har jag läst in mig på policyprocessen och främst den del som 

handlar om implementeringsstadiet. 

 

 Det empiriska underlaget i uppsatsen består av intervjuer, som i sitt antal resulterade i sex 

stycken. De problem som uppstod i samband med intervjuerna, var att det vid ett tillfälle 

visade sig att personen jag intervjuade inte hade arbetat så länge vid Migrationsverket som jag 

fick intryck av efter den första kontakten. Det resulterade i att personen i fråga inte kunde ge 

så utförliga svar som önskat.  

 

1.6 Metod 

Den här uppsatsen är en fallstudie av Migrationsverkets arbete inom området för asyl- och 

flyktingpolitik. Den metod som används i denna uppsats är en kvalitativ undersökning av hur 

tjänstemännen på Migrationsverket tillämpar de lagar och förordningar som styr 

verksamheten. För att kunna besvara min frågeställning utgörs metoden av de intervjuer som 

gjorts med handläggare på tre av Migrationsverkets kontor. Intervjuerna har genomförts via 

telefon, eftersom avståndet mellan kontoren är stora och att det på grund av den geografiska 

spridningen inte var möjligt att resa till alla. För att få ett konsekvent och enhetligt material att 

arbeta med har jag bestämt att alla intervjuer skulle vara av telefonkaraktär, och därmed har 

ingen av intervjuerna gjorts på plats.  
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Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstemän på en statlig myndighet, 

såsom Migrationsverket, arbetar och tillämpar lagar och förordningar, anser jag att det mest 

användbara och betydelsefulla materialet består av att genomföra intervjuer med personer som 

dagligen arbetar i denna miljö. Av den anledningen att det blivit alltmer vanligt med 

intervjuer inom den kvalitativa forskningen,17 anser jag för övrigt att denna metod fungerar 

tillfredsställande även för mitt ändamål. I detta arbete har jag valt att använda intervjuer, 

eftersom de personer som arbetar på Dublinenheterna besitter den kunskap och erfarenhet 

som krävs för att kunna uttala sig om det ämnesområde som mina intervjufrågor berör. De 

intervjuer som ingår i detta arbete är av den kvalitativa karaktären, då min ambition under 

intervjuernas gång var att få så detaljrika och uttömliga svar som möjligt.18 Dessutom är det 

utifrån min frågeställning intressant och relevant att genomföra intervjuer då de personer som 

arbetar inom detta område, får fungera som vittnesmål för hur verkligheten som de befinner 

sig i ser ut.19  

 

Innan intervjuerna skulle genomföras togs kontakt med de kontor där det finns en 

Dublinenhet. Respektive kontor skickade då ut en förfrågan till de anställda, för att de skulle 

få reflektera över och bestämma sig för om de hade tid och lust att ställa upp på en intervju. 

De personer som beslutade sig för att ställa upp tog i sin tur kontakt med mig, då vi bestämde 

tid och datum för att genomföra en telefonintervju. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades, fördjupades min kunskap om Migrationsverket i sin helhet 

samt om Dublinförordningen för att vara insatt i termer och innehåll, som intervjupersonerna 

kunde tänkas använda sig av i sina svar. Eftersom Migrationsverket representerar den 

institution som ska undersökas i denna fallstudie, har syftet med intervjuerna varit att få 

kunskap om hur de anställda inom verket betraktar sin vardag. Steinar Kvale skriver i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun om sju stadier som en intervjuundersökning kan 

organiseras efter.20 Det första stadiet är tematisering,21 där ämnet som utgör grunden för 

undersökningen, samt syftet med densamma tydliggörs.22 Då jag redan på ett tidigt stadium 

informerade mig om Dublinförordningen, och insåg att de personer som arbetar med den är de 

                                                 
17 Bryman, A 2002:299 
18 Bryman, A 2002:300 
19 Bryman, A 2002:250 
20 Kvale, S     1997:84 
21 Kvale, S     1997:85 (min kursivering) 
22 Kvale, S     1997:85 
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som kan bidra med korrekt fakta om densamma, anser jag att det första av dessa sju stadier i 

är uppfyllt. 

 

Det andra stadiet som Kvale beskriver är det som handlar om planeringen av intervjun.23 I 

mitt arbete med intervjuerna kännetecknas detta av att jag tidigt bestämde vilka personer jag 

skulle intervjua, och hur många som skulle ingå som respondenter i undersökningen. 

Dessutom ingick i min planering att alla intervjuer skulle göras via telefon.  

 

Efter planeringsstadiet följer således själva genomförandet av intervjun. Detta tredje stadiet, 

intervjun,24 är den fas då det verkliga arbetet med att samla in all information från 

intervjuerna börjar. Då intervjufrågorna är utformade efter ett tema, det vill säga 

Dublinförordningen, men de inte är schematiskt strukturerade, kännetecknas mina intervjuer 

av den halvstrukturerade karaktären,25 eftersom jag använt mig av en intervjuguide som hjälp. 

Denna intervjuguide består av de frågor som ställdes till de intervjuade personerna och dessa 

frågor har operationaliserats efter teman för att sedan knyta an till min frågeställning.26  

 

Den fjärde fasen som Steinar Kvale nämner är då själva utskriften sker.27 I mitt arbete med 

telefonintervjuerna skedde utskriften direkt efter varje intervju. Jag valde att inte använda mig 

av bandspelare då jag inte hade tillgång till en bra apparat, utan jag skrev ned de svar jag fick 

under tiden intervjun pågick. Eftersom jag inte var intresserad av att fokus skulle ligga på 

språket28 ansåg jag heller inte att det var nödvändigt att banda alla intervjuer. Direkt efter 

varje intervjutillfälle transkriberades de svar som inkommit för att jag på så sätt skulle ha allt 

de sa i färskt minne. 

 

I den femte fasen återfinns analysen som i detta arbete utförs enligt den operationalisering av 

intervjufrågorna som gjordes. Till att börja med formulerades frågorna så att de 

innehållsmässigt skulle kunna ge mig så uttömliga svar som möjligt. För att underlätta 

analysen av det inkomna resultatet identifierades de viktigaste punkterna från 

Dublinförordningen. Därefter organiserades intervjufrågorna så att de skulle kunna ge 

                                                 
23 Kvale, S               1997:  85 (min kursivering) 
24 Kvale, S               1997:  85 (min kursivering) 
25 Bryman, A           2002:301 
26 Esaiasson, P et al 2004:290 
27 Kvale, S               1997:  85 
28 Bryman, A           2002:310 
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uttömliga svar på var och en av dessa punkter. Vid sammanställningen av intervjuerna var det 

punkterna som användes som schema för att få ett lätthanterligt material att arbeta med.  

 

1.7 Urval och avgränsningar 

För att avgränsa arbetets omfång kommer den tidsmässiga avgränsningen att anpassas från år 

2003 då Dublinförordningen trädde i kraft i Sverige.29 De kontor inom Migrationsverket som 

studeras i denna undersökning är de som arbetar med frågor om uppehållstillstånd och som 

utreder en asylsökande enligt Dublinförordningen. Det är vid de så kallade transitenheterna 

som den första asylutredningen görs och den sökande får reda på den information som rör 

hans/hennes fall.30 De kontor som ingår i undersökningen är Malmö, Arlanda och Gävle. Det 

är vid dessa kontor som det finns en Dublinenhet som speciellt arbetar med att utreda om den 

asylsökande omfattas av Dublinförordningen. Även i Göteborg finns en Dublinenhet, men då 

jag inte fick något svar från detta kontor exkluderade jag denna enhet från studien. 

 

När det gäller intervjuerna som ligger till grund för undersökningen, har två handläggare vid 

vart och ett av dessa kontor valts ut. Dessa handläggare är anonyma i undersökningen och 

varje person representeras av en bokstav i sammanställningen av intervjuerna. Eftersom 

Dublinförordningen är omfattande och reglerar många olika aspekter av flykting- och 

asylpolitiken är det själva processen vid utfärdandet av uppehållstillstånd som ingår i studien. 

Schengenavtalet nämns också i detta arbete, men då fokus och den huvudsakliga 

frågeställningen är inriktad på Dublinförordningen följer ingen redogörelse för detta avtal. I 

samtal med de intervjupersoner som ingått i studien framkom dessutom att det främst är 

polisens uppgift att arbeta utifrån Schengenavtalet, och att det då följaktligen inte är relevant 

för dem som arbetar med Dublinförordningen. 31 

 

1.8 Disposition 

Den här uppsatsen handlar om Migrationsverkets arbete och hur tjänstemännen inom verket 

förhåller sig till de riktlinjer som finns. I nästkommande kapitel följer den teori som valts ut 

som underlag för min undersökning. Teorin är implementeringsprocessen som är en del av 

policykedjan. Inom forskningen kring implementeringsprocessen förekommer två olika 

synsätt att se på implementering. Dessa är ur ett top-down eller bottom-up perspektiv. Båda 

                                                 
29 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733 (06-03-27) 
30 SOU 2003:89 s 47 
31 Intervju med C, D och F 
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perspektiven ingår i teorin i denna uppsats eftersom frågeställningen ska svara på dels hur 

lagen implementerats, och dels hur tjänstemännen arbetar för att verkställa de politiska 

besluten. För att tydliggöra vad respektive perspektiv innebär kommer en företrädare för varje 

tradition att presenteras. I uppsatsens tredje kapitel presenteras en bakgrund av 

Migrationsverket. Denna presentation består av en kort historik kring verkets framväxt, samt 

en redogörelse för hur Migrationsverket idag är organiserat och vilka områden som ingår i 

deras verksamhet. För att klargöra vilka lagar och förordningar som styr arbetet på 

Migrationsverket återfinns även i detta kapitel en sammanställning av Dublinförordningen. I 

det fjärde kapitlet redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts med handläggare på 

tre av Migrationsverkets kontor. I det femte och sista kapitlet följer analysen av det insamlade 

materialet.  
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Kapitel 2 
  

2.1 Implementeringsprocessen 
 

Som riktlinje i denna uppsats kommer den teoretiska utgångspunkten vara policyprocessen. 

Hela kedjan i policyprocessen är omfattande och då jag inte är intresserad av att undersöka 

alla dessa moment, kommer tyngdpunkten att ligga på implementeringsstadiet, som är en del 

av policyprocessen. Implementering innebär att de beslut som fattats av politiker genomförs 

och förverkligas i form av åtgärder.32 Denna fas av processen är betydelsefull eftersom den 

kräver både tid och pengar för att kunna genomföras.33 Inom policyprocessens forskning finns 

det två olika angreppssätt att se på implementering. Dessa är utifrån ett top-down perspektiv 

eller ett bottom-up perspektiv.34 Då min frågeställning utgörs av två frågor som kan 

tydliggöras av att den första svarar på frågan utifrån ett top-down-perspektiv, medan den 

andra utgår från bottom-up-traditionen inom implementeringsprocessen kommer båda 

synsätten redovisas i detta teoretiska kapitel.   

 

Då syftet är att undersöka hur tjänstemännen på Migrationsverket förhåller sig till de riktlinjer 

de måste följa från regeringen och eftersom förvaltningens huvuduppgift är att verkställa de 

beslut som politikerna fattar, lämpar sig implementeringsstadiet väl som utgångspunkt i detta 

arbete. I den modell av policyprocessen som Lennart Lundquist ställt upp förekommer fem 

olika stadier i kedjan som beskriver hur förvaltningen arbetar.35 Dessa fem faser är; initiering, 

beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Nedan följer den modell av 

policyprocessen som Lundquist arbetat fram för att tydligare åskådliggöra hur de olika 

stadierna i processen hänger samman med varandra. 

 

Källa: Lundqvist, L 1992 s 13 

                                                 
32 Lundquist, L     1992: 12 
33 Premfors, R      1989:120 
34 Sannerstedt, A  2001: 24 
35 Lundquist, L     1992: 12 
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2.2 Top-down-perspektivet 

Det som kännetecknar top-down perspektivet är att man utgår från beslut och lagen.36 Det 

innebär att det är lagen och de fattade besluten som fungerar som riktlinjer för hur och vad 

tjänstemännen ska verkställa och genomföra de åtgärder som beslutats om. Dessutom så 

framhåller man inom top-down-traditionen att de som fattar de beslut som ska genomföras 

och förverkligas i form av åtgärder eller program inte är samma personer.37  

 

En person som ägnat mycket tid åt att forska om implementering, och blivit en stor auktoritet 

inom området är amerikanen Paul A Sabatier, som är en varm förespråkare för top-down- 

traditionen inom implementeringsforskningen.38I den tidiga implementationsforskningen 

undersöktes till vilken grad de politiskt fattade besluten förverkligades och resultatet var 

oftast negativt.39 I ljuset av dessa resultat försökte Sabatier och hans kollega Daniel A 

Mazmanian att identifiera ett antal orsaker till varför en implementering misslyckades. I sitt 

arbete konstaterade de att det finns 17 variabler som bör vara uppfyllda för att 

implementeringen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.40 För att förenkla sina resultat 

omarbetade de dessa variabler och kom fram till sex kriterier som kan användas som riktlinjer 

för att genomföra en lyckad implementering av ett politiskt fattat beslut.41 

 

Anledningen till varför Sabatiers tankar och idéer används som teori i denna uppsats är att han 

är väl medveten om både styrkorna och svagheterna i sin modell.42 För att bevisa styrkan i sin 

framlagda teori har den genomgått flera oberoende prövningar, och som det har visat sig, har 

den använts vid upprepade tillfällen.43 I sin forskning betonar Sabatier vikten av lagens och 

förordningars betydelse eftersom dessa fungerar som styrinstrument för verksamheten inom 

förvaltningen.44 Dessutom är det viktigt för Sabatier att inte låta politiker eller andra 

intressegrupper få för mycket makt i implementeringsprocessen.45 

 

                                                 
36 Sannerstedt, A         2001:  25 & Björkemarken, M 1995:52 
37 Björkemarken, M    1995:  52 
38 Premfors, R             1989:125 
39 Sabatier, A P           1985:  22 
40 Björkemarken, M    1995:  55 
41 Sabatier, A P           1985:  23 
42 Sabatier, A P           1985:  22 
43 Sabatier, A P           1985:  25 
44 Björkemarken, M    1995:  54 
45 Sabatier, A P           1985:  25 



 11 

2.3 Bottom-up-perspektivet 

Under 1970- och 1980-talen började många forskare inse problemen med top-down- 

perspektivet inom implementeringsforskningen och istället uppstod en ny tradition som kallas 

bottom-up.46 Anhängarna av denna nya tradition kritiserar top-down-perspektivet för att det 

lägger allt för stor vikt vid och antar att de politiska beslutsfattarna är de centrala aktörerna 

under processens gång.47 Inom bottom-up- traditionen däremot är det inte de politiska 

besluten som är det viktiga utan man fokuserar istället på verksamheten och de människor i 

organisationen som arbetar med att verkställa besluten.48  

 

En auktoritet på området för bottom-up- traditionen inom implementeringsforskningen är 

svensken Benny Hjern, vars idéer används i detta arbete. Enligt Hjern med flera så är inte det 

viktiga att politiker styr förvaltningen utan hur de båda elementen samarbetar tillsammans 

istället.49 Hjern nämner ett fenomen som han kallar för implementationsstruktur. I detta 

begrepp lägger han in de aktörer som arbetar med implementering och det kan vara 

människor, men också olika grupperingar av människor som bildar en 

implementationsstruktur.50 Det centrala för Hjern är att det är människorna själva som avgör 

och bestämmer vilken roll de har i denna struktur.51 Bottom-up- perspektivet skiljer sig också 

då man istället för att fokusera på ett speciellt politiskt beslut, betonar vikten av ett bredare 

politiskt problem och de människor som deltar i implementeringen och som har en inverkan 

på hur man når målen.52 

 

Inom bottom-up- traditionen ska man istället utgå från den punkt där det verkliga arbetet 

utförs, det vill säga på den nivå där tjänstemännen befinner sig och där frågor handläggs.53 

Det är också på den här tjänstemannanivån som de dagliga besluten fattas som har stor 

betydelse och inverkan på andra människors liv.54 Då det inom denna tradition inte är de 

officiella besluten som är intressanta, har Hjern inriktat sig på hur de människor som arbetar 

inom förvaltningen handskas med problem som uppstår och hur de gör för att lösa dem.55 Det 

                                                 
46 Sabatier, A P           1985:  22 
47 Sabatier, A P           1985:  30 
48 Sannerstedt, A         2001:  25 
49 Björkemarken, M   1995:   65 
50 Björkemarken, M   1995:   69 
51 Ibid 
52 Hull, C & Hjern, B 1987:187 
53 Björkemarken, M   1995:  59 
54 Björkemarken, M   1995:  62 
55 Björkemarken, M   1995:  73 
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viktiga för bottom-up- förespråkare är att det i synnerhet är individer som är delaktiga och 

involverade i implementeringsprocessen och inte organisationerna i sig.56 Förespråkare för 

denna tradition inom implementeringsforskningen tar sin utgångspunkt i tillämparnas 

agerande, det vill säga, hur tjänstemännen som arbetar med att verkställa de politiska besluten 

löser problemen som de ställs inför.57 Förståelsen som de delaktiga aktörerna har för sin 

organisation och de program som ingår i arbetet är av betydelse då det är denna förståelse som 

avgör om och hur organisationen deltar i implementeringen över huvudtaget.58 

                                                 
56 Hull, C & Hjern, B 1987:  24 
57 Björkemarken, M   1995:  63 
58 Hull, C & Hjern, B 1987:  25 
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Kapitel 3 

3.1 Migrationsverket 

I detta avsnitt följer en redogörelse för Migrationsverket som myndighet. Eftersom uppsatsen 

handlar om hur tjänstemännen på Migrationsverket arbetar och beslutar i asylärenden, är det 

lämpligt att berätta om verket som helhet. Dessutom inkluderas information om 

Dublinförordningen i detta kapitel eftersom denna är viktig för förståelsen av arbetet. 

 

3.1.1 Verksamhet 

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som sedan år 2000, arbetar med områden som 

handlar om migration.59 Migrationsverket har verkställande uppgifter att utföra i sin 

verksamhet och dessa är bland annat att utföra utvisningar och avvisningar.60 Eftersom arbetet 

som sker på Migrationsverket är omfattande och spänner över många områden är 

verksamheten uppdelad på sex så kallade verksamhetsområden, som alla i sin tur leds av en 

verksamhetschef.61 Dessa verksamhetsområden är bland annat; asyl, besök och bosättning, 

förvaltningsprocess, medborgarskap, mottagningsplanering och tillsyn, och slutligen ett 

område som arbetar med förvaltning och internationella frågor.62 

 

Den enhet som har hand om asyl arbetar med att pröva och motta asylärenden som lämnas in 

för behandling.63 Arbetet med asylärenden innebär att tjänstemännen ansvarar för 

asylprocessen som innebär hela kedjan från ansökan till dess att den sökande beviljas 

uppehållstillstånd eller får avslag på sin ansökan.64 De personer som arbetar med asylärenden 

ansvarar också för de invandrare som inte fått uppehållstillstånd genom att de ska förbereda 

den asylsökande för att återvända.65 I de fall då en asylsökande fått ett uppehållstillstånd 

beviljat, ingår även för personalen inom asylområdet att bereda och planera personens boende 

i Sverige.66 Personer som ansöker om visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd på grund 

av studier, besök eller för att återförenas med sin familj, handläggs av den avdelning som 

arbetar med besök och bosättning.67 

                                                 
59 www.migrationsverket.se (06-03-27) 
60 RRV 2002:19 s 55 
61 www.migrationsverket.se (06-05-23) 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 www.migrationsverket.se (06-03-27) 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 www.migrationsverket.se (06-05-23) 



 14 

 

När en person väljer att överklaga ett beslut från Migrationsverket är det avdelningen för 

förvaltningsprocess som arbetar med dessa ärenden.68 I sådana fall är det även detta område 

som representerar Migrationsverket i de nyligen installerade migrationsdomstolarna.69 Det 

verksamhetsområde som har hand om medborgarskapsfrågor är den enhet som kan ge bevis 

om svenskt medborgarskap, och de har även hand om de ansökningar som görs vid önskan 

om att få ett svenskt medborgarskap.70 Andra viktiga uppgifter som ingår i Migrationsverkets 

arbete är att de ordnar så att de asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd, 

engageras i en så kallad organiserad verksamhet.71 Detta görs med den asylsökande i åtanke 

för att personen ifråga ska få en meningsfull tillvaro i väntan på beslut.72 Dessa uppgifter 

lyder under det område som sköter mottagningsplanering och tillsyn.73 Det sista 

verksamhetsområdet är det som arbetar med förvaltning och internationella frågor. De 

uppgifter som påträffas inom detta område är exempelvis frågor som rör ekonomi, personal, 

information och presstjänst.74 Dessutom är det inom detta verksamhetsområde som 

samordning av allt internationellt arbete sker.75 

 

3.1.2 Organisation 

Migrationsverket har sitt huvudkontor i Norrköping, men det finns även lokalkontor som är 

utspridda i landet.76 Det är regeringen som utser Migrationsverkets styrelse,77 och verket leds 

av en generaldirektör som för nuvarande Dan Eliasson.78 Generaldirektören arbetar som 

styrelsens ordförande och i styrelsen finns företrädare för majoriteten av riksdagspartierna.79 

Till sin hjälp har generaldirektören en ledningsgrupp, där varje chef för de sex 

verksamhetsområdena ingår.80 Styrelsens uppgifter består bland annat av att följa det arbete 

som utförs av Migrationsverket, och speciellt övervakas verksamheten så att den är effektiv 

och följer de riktlinjer som utfärdats av regeringen.81 Det ligger dessutom på styrelsen ansvar 

                                                 
68 www.migrationsverket.se (06-05-23) 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Faktablad Migrationsverket Svensk flyktingpolitik 2004:7 
73 www.migrationsverket.se (06-05-23) 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 www.migrationsverket.se (06-03-27) 
77 Ibid 
78 www.migrationsverket.se (08-05-24) 
79 www.migrationsverket.se (06-03-27) 
80 Ibid 
81 Ibid 
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att redovisa verksamheten och budgeten inför regeringen.82 Däremot är Migrationsverkets 

styrelse inte involverad i det vardagliga arbetet som utförs på alla landets kontor, och därmed 

inte heller ansvarig för beslut som fattas vid dessa kontor.83 

 

3.1.3 Dublinenheterna 

De Dublinenheter som utgör underlag i mitt intervjumaterial har genomgått en 

omorganisation och nu är det inte längre fyra kontor. I september 2006 skedde en 

omorganisering av enheterna och nu är det en stor Dublinenhet som är fördelad på tre kontor 

som ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö.84 Innan fanns även ett kontor i Gävle men efter 

omorganiseringen är det nedlagt. När mina intervjuer genomfördes var Dublinenheten i 

Stockholm placerad på Arlanda, men numera sitter även de handläggarna på kontoret i Solna. 

Dublinenheten har en enda chef över hela enheten som heter Magnus Bengtsson och till sin 

hjälp har han en biträdande chef som är placerad i Stockholm.85 Totalt är det ca 45 stycken 

anställda som endast arbetar med Dublinärenden på något av de olika kontoren.86 De som 

arbetar med ärendena har olika befattningar och utbildning. Det varierar mellan beslutsfattare, 

chefer, handläggare och assistenter.87 En handläggare ska i regel ta 5 beslut i veckan och en 

beslutsfattare ska ta 4 beslut i veckan. Statistik från 2007 visar att det togs 4800 beslut i 

Dublinärenden. 88 

 

3.2 Förordningar  

De riktlinjer som tjänstemännen på Migrationsverket måste följa när de fattar beslut, regleras 

som tidigare nämnts av den svenska regeringen. Sveriges medlemskap i EU innebär också att 

det finns europeiska bestämmelser som måste följas vid beslut om uppehållstillstånd. De avtal 

som är av betydelse för Migrationsverkets arbete är Schengenavtalet och Dublinförordningen. 

I detta kapitel följer en sammanställning av Dublinförordningen och vad detta avtal innebär 

för svenskt vidkommande.  

 

                                                 
82 www.migrationsverket.se    (06-03-27) 
83 Ibid 
84 Intervju med en beslutsfattare på Dublinkontoret i Solna 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid 
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3.2.1 Dublinförordningen 

Dublinkonventionen är en överenskommelse mellan EU: s medlemsländer som reglerar vilket 

land som ska ansvara för en asylansökan.89 Denna konvention trädde i kraft i Sverige i 

september 1997,90 och den bygger på första asyllandsprincipen, som innebär att den 

asylsökande ska söka sig till det första säkra land man kan.91 År 2003 ersattes konventionen 

av Dublinförordningen, men reglerna är i grund och botten desamma.92 Det som skiljer 

förordningen från konventionen är att handläggningstiderna i asylärenden har förkortats, och 

att familjesammanhållning ges mer hänsyn än tidigare.93  Huvudsyftet med denna förordning 

är att undvika att den asylsökande ”skyfflas fram och tillbaka” mellan länderna, utan att 

personen får sin ansökan prövad på ett rättvist sätt.94 I förordningen förbinder sig 

medlemsländerna att varje asylsökande skall få sin ansökan prövad och att denna prövning 

endast görs av ett land.95 Ytterligare en anledning till varför EU:s medlemsländer ansåg det 

viktigt med en konvention som reglerar asylpolitiken var att man på så sätt skulle undvika att 

en person söker asyl i flera länder.96  

 

Dublinförordningen ansvarar för att en asylsökande kommer att skyddas mot sitt hemland, 

och att detta skyddsbehov prövas av en medlemsstat i EU.97 Med skyddsbehövande avses 

personer som på grund av sin nationalitet, ras, fruktan för förföljelse eller sin politiska eller 

religiösa åskådning inte kan uppehålla sig i det land de är medborgare i.98 Vid beslut om 

uppehållstillstånd ska, enligt Dublinförordningen, särskild hänsyn tas till om den sökande har 

familjeanknytning i landet, eller om det föreligger humanitära skäl för att den asylsökande ska 

få uppehållstillståndet godkänt.99  

 

Förordningen reglerar också att det är den stat dit den asylsökande först kommer som ska 

behandla personens asylansökan.100 Detta innebär att den asylsökande själv inte har någon rätt 

                                                 
89 SOU 1995:46 s 164 
90 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733                        (06-03-27) 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 SOU 2003:89 s 63 
95 www.immi.se/lagar/andra/dublinkonventionen.htm      (06-04-28 
96 SOU 1995:46 s 164 
97 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733                        (06-03-27) 
98 http://www.immi.se/lagar/1989529.htm                         (07-08-23) 
99 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733                        (06-03-27) 
100 Hatton, T 2005:108 
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att bestämma i vilket land han/hon vill söka uppehållstillstånd.101 Det land som tar emot en 

asylansökan ska pröva denna enligt landets egna nationella lagstiftning, samtidigt som hänsyn 

måste tas till de internationella överenskommelser som landet har skrivit under.102 I enlighet 

med Dublinförordningen är det även möjligt för ett land att pröva en asylansökan, trots att 

landet i fråga inte är skyldig att göra det.103 För att detta ska genomföras krävs det samtycke 

från den asylsökande, och följaktligen befrias den medlemsstat som egentligen är skyldig att 

pröva ansökan från sina skyldigheter.104 I sådana fall skall den asylsökande underrättas om 

vad som sker med hans/ hennes ansökan på ett språk som personen förstår.105 

 

 Det finns undantag då en stat inte är skyldig att pröva en asylansökan, och det kan 

exempelvis vara om en annan stat är ansvarig, enligt Dublinförordningen.106 Andra 

förutsättningar som innebär att ett land inte är skyldigt att pröva en asylansökan är; om den 

asylsökande redan har ett uppehållstillstånd, eller har ansökt om ett i ett annat land.107 

Dessutom kan en stat neka att behandla en asylansökan om det visar sig att den sökande har 

rest in illegalt i landet.108 Ett stort ansvar ligger på de medlemsländer som är ansvariga att 

utreda en asylansökan och de är skyldiga att fullfölja processen men det finns undantag då 

detta ansvar upphör.109 Om den asylsökande under asylutredningens gång lämnat landets 

territorium, under minst tre månaders tid, upphör landets skyldigheter gentemot den 

asylsökande att gälla.110 Eftersom Dublinförordningen syftar till att hålla samman familjer,111 

kan en stat också lämna över ärendet till en annan stat om den asylsökande har familj där.112   

 

 

 

                                                 
101 Faktablad Migrationsverket Dublinförordningen 2004 
102 www.immi.se/lagar/andra/dublinkonventionen.htm      (06-04-28) 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=752  (08-03-26)  
106 Faktablad Migrationsverket Dublinförordningen 2004 
107 Ibid 
108 Ibid 
109 www.immi.se/lagar/andra/dublinkonventionen.htm       (06-04-28) 
110 Ibid 
111 www.sweden.gov.se/sb/d/2669/a/19733                         (06-03-27) 
112 Faktablad Migrationsverket Dublinförordningen 2004 
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Kapitel 4 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Här följer en sammanställning av de intervjusvar som jag fick i min undersökning. Då jag 

endast är intresserad av hur handläggningen av Dublinärenden går till och inte av vilken 

befattning intervjupersonerna har är de anonyma i uppsatsen. Därför är varje person döpt till 

en bokstav för att garantera anonymiteten i undersökningen. Eftersom det är sex personer som 

intervjuats löper bokstäverna från A-F. Intervjusvaren följer den operationalisering som 

gjordes i första kapitlet för att lättare åskådliggöra de inkomna svaren. 

 

4.1.1 Utredning av en asylansökan 

De sex handläggare som intervjuades i undersökningen gav i stort sett samma svar på hur de 

genomför en asylutredning. När den sökande anländer får han/hon lämna en ansökan på de 

transitenheter som finns och redogöra för sin resväg in i landet.113 Dessutom får den sökande 

lämna ifrån sig identitetshandlingar när de ansöker om asyl och det sker en fotografering och 

registrering av den sökande.114 Vid denna registrering tas fingeravtryck på den asylsökande 

som jämförs både i det svenska nationella registret och i Eurodacregistret115 Om det vid denna 

kontroll ger utslag på en träff i Eurodac förstår man som tjänsteman att det rör sig om ett 

Dublinärende, eftersom den sökande då vistats i något annat land tidigare.116 Vid en positiv 

träff i Eurodac förväntar sig personalen på Migrationsverket att man får en accept från det 

land som visar sig vara ansvarigt för den sökande.117 Personalen vid Migrationsverket tar även 

in andra uppgifter om den sökande såsom personens ekonomiska förutsättningar och den 

sociala situationen.118 Enligt de intervjuade personerna finns det även andra sätt för en 

tjänsteman att upptäcka om den sökande befunnit sig i något annat land före inresa i Sverige. 

Detta kan till exempel vara om personen i fråga pratar tyska eller har tyska stämplar i sitt 

pass.119 I fall då det är fråga om ett Dublinärende ställs frågor till den asylsökande utifrån 

Dublinförordningen, men de anställda vid Migrationsverket är noga med att förklara för den 

sökande vad som händer under utredningens gång.120 

                                                 
113 Intervju med B 
114 Intervju med B och C 
115 Intervju med A, B, och C 
116 Intervju med B 
117 Intervju med C 
118 Intervju med C 
119 Intervju med A och B 
120 Intervju med B, C och D 
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4.1.2 Information om Dublinförordningen 

Innan Dublinförordningen skulle träda i kraft fick de anställda på Migrationsverket 

information om förordningen. Informationen spreds på olika sätt på respektive kontor. Bland 

annat:”samlades personalen och fick en genomgång av förordningen av en intern 

handläggare.”
121 Personalen vid Migrationsverket fick både skriftlig och muntlig information 

om förordningen och det anordnades utbildningar om den.122 Den mesta informationen som 

spreds kom från centralt håll från huvudkontoret och det var beslutsfattarna som tog del av 

informationen.123 Person C berättade att mycket av ansvaret för att informera om 

Dublinförordningen hamnade hos enhetscheferna. Flera av de intervjuade personerna ansåg 

att Dublinförordningen inte innebar några nyheter i arbetet eftersom man sedan tidigare 

handlade ärendena enligt Dublinkonventionen.124 Däremot bestod en del av informationen av 

att det nu skulle bli bättre, jämfört med den tidigare konventionen, bland annat på grund av att 

det i förordningen regleras att ett ärende inte får ta mer än tre månader.125 Vid ett kontor fick 

de anställda information från representanter vid kontoret på Arlanda, men inget från högre 

nivå.126 

4.2.1 Kontakt mellan Migrationsverket och den asylsökande 

Den första kontakten som en asylsökande får vid ankomst till Sverige sker redan vid 

transitenheten.127 Vid det här tillfället görs en registrering av den sökande och åtgärder tas för 

att personen ska få träffa en utrednings- och prövningshandläggare.128 Efter registreringen 

görs en inledande utredning där den sökandes resväg och handlingar undersöks,129 och vid 

detta tillfälle finns en tolk tillgänglig och asylansökan registreras.130 Oftast hinns inte hela 

utredningen med samma dag utan den sökanden får komma tillbaka vid ett senare tillfälle för 

en inledande asylutredning.131 Under tiden erbjuds den sökande en plats på ett korttidsboende 

på ungefär 3-4 dagar.132 Efter den tiden kan den sökande ordna eget boende men om detta inte 

är möjligt får de plats på någon av Migrationsverkets anläggningar.133  

                                                 
121 Intervju med A 
122 Intervju med B och C 
123 Intervju med F 
124 Intervju med D 
125 Ibid 
126 Intervju med E 
127 Intervju med A 
128 Intervju med A och B 
129 Intervju med A 
130 Intervju med B 
131 Intervju med B och C 
132 Intervju med A 
133 Intervju med A, B, D och F 
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4.2.2 Praktiskt arbete med Dublinförordningen 

När en handläggare på Migrationsverket undersöker om den sökande sökt asyl i något annat 

land använder de sig främst av Eurodac-registret. Svaret som kommer tillbaka från Eurodac 

går snabbt och då ser handläggaren datum och stad där den sökande har lämnat in en 

asylansökan vid ett tidigare tillfälle.134 Detta register är i sin tur uppdelat i tre kategorier,135 

där kategori 1 innebär att det rör sig om ett asylärende.136 Vid en träff i kategori 2 har den 

sökande rest in illegalt i landet via EU:s yttre gränser, och vid kategori 3 befinner sig de som 

vistas i landet illegalt.137 Eurodac är inte det enda sättet att kontrollera om den sökande sökt 

asyl i något annat land. Man kan även göra en artikel 21-förfrågan som finns i 

Dublinförordningen.138 Denna förfrågan innebär att: ”det behövs mer information för att 

fastställa hur man ska gå vidare.”
139

 Dessutom kan en handläggare på Migrationsverket göra 

en förfrågan om viseringar.140 Om den sökande är känd via visering kan man kontrollera när 

och var de ansökt om visering och om det finns ett beslut i ärendet.141  

 

För att upptäcka om en asylsökande rest in i landet illegalt är det främst i passet och när den 

sökande ska redovisa sin resväg som misstankar om illegal invandring väcks.142 Även här är 

Eurodac ett stort hjälpmedel för att se om någon rest in i landet illegalt,143 men vanligtvis 

berättar den sökande varifrån han/hon kommer.144 För att man vid Migrationsverket ska få 

reda på om ett annat land är ansvarigt för den asylsökande får man invänta svar på den 

framställan man gjort i landet ifråga.145 Om det visar sig att den sökande är känd i det landet, 

får man i Sverige en accept från det landet som då övertar ansvaret för den asylsökande.146 

När ett land svarar på en förfrågan som Sverige gjort, kan det landet antingen återta eller 

överta ansvaret för den asylsökande.147 Skillnaden mellan dessa två termer är att: ”ett 

återtagande innebär att en person sökt asyl i ett annat land men sen rest vidare.”
148 Vid ett 

                                                 
134 Intervju med F 
135 Intervju med B 
136 Ibid 
137 Ibid 
138 Intervju med C 
139 Ibid 
140 Intervju med C och D 
141 Intervju med C 
142 Intervju med A och E 
143 Intervju med C 
144 Intervju med C och D 
145 Intervju med A 
146 Intervju med D 
147 Intervju med F  
148 Ibid 
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återtagande ska det land där den första asylansökan lämnades in ta över ansvaret.149 

Beträffande ett övertagande däremot har den sökande aldrig lämnat in en asylansökan i något 

land.150 Under hela processen då personalen vid Migrationsverket försöker klargöra vilket 

land som är ansvarigt att behandla en ansökan meddelas den sökande vad som sker och får 

kontinuerlig information om sitt fall.151 

 

4.2.3 Samarbete med övriga Dublinenheter och EU 

Samarbetet som förekommer inom Migrationsverkets Dublinenheter är för nuvarande inte så 

stort, men detta är under omorganisation.152 Det finns ett nationellt Dublinnätverk som träffas 

regelbundet 1-2 gånger varannan månad,153 och dessa möten sker på central nivå.154 Det är i 

de så kallade Dublingrupperna som man diskuterar olika problem och utarbetar en gemensam 

praxis för hur ärenden ska hanteras gentemot andra länder.155 Övrigt samarbete mellan 

kontoren i Sverige sker på lokal nivå mellan handläggare och assistenter och det är mestadels 

via telefonkontakt som detta samarbete sker.156  

 

EU-samarbetet mellan Dublinenheterna sker i stort sett dagligen, då länderna måste 

kommunicera med varandra beträffande de ärenden de behandlar.157 Kontakten mellan 

länderna består mest av telefonsamtal och via e-mail,158 men det förekommer även att 

representanter från de olika kontoren träffar andra länders representanter i Bryssel.159 Dessa 

möten sker i EU-kommissionens regi och de inträffar två gånger om året,160 då man diskuterar 

saker som Dublinförordningen och Eurodac.161 Förutom de möten i EU:s regi finns även ett 

nordiskt samarbete som syftar till att stärka de nordiska ländernas röst i Bryssel.162 
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Kapitel 5 

5.1 Analys 

I min analys av det insamlade material i form av intervjuer kommer analysen att ske enligt 

den operationalisering som nämndes i första kapitlet av arbetet. Min första fråga som ska 

besvaras utgår från det teoretiska top-down-perspektivet, medan den andra 

frågeställningen motsvaras av ett bottom-up- perspektiv i teorin.  

 

5.1.1 Utredning av en asylansökan 

Samtliga av de sex intervjuade personerna på Migrationsverket svarade att när den 

asylsökande anländer får han/hon redogöra för sin resväg så att handläggarna kan se 

varifrån de kommer. Till sin hjälp har de europeiska länderna ett elektroniskt system, 

Eurodac, som underlättar för personalen att upptäcka var den asylsökande senast 

uppehållit sig. Alla de intervjuade personerna svarade likadant på hur man går till väga när 

det kommer en nyanländ asylsökande till Sverige. Processen börjar alltid med att den 

asylsökande får redogöra för sina asylskäl samt att det sker en fotografering och 

registrering av personen i fråga. När svaret från Eurodac kommit och visat att Sverige är 

det land som är ansvarigt för den asylsökande görs utredningen av Migrationsverkets 

personal. Här fullföljer Sverige sina förbindelser enligt Dublinförordningen som man i 

egenskap av medlemsland åtagit sig att följa, det vill säga, att endast ett land ska vara 

ansvarig för en invandrares asylansökan. Under utredningens gång undersöker personalen 

de skäl som den sökande anger i sin asylansökan och då gäller det främst skyddsbehov 

eller om de har någon familj i Sverige. Dessa är viktiga punkter som regleras i 

Dublinförordningen och personalen vid Migrationsverket arbetar för att uppfylla de krav 

som förordningen ställer på de anställda. Det faktum att alla intervjuade personer svarade 

likadant på hur de genomför en asylutredning och går tillväga för att utreda varifrån 

personen kommer visar klart och tydligt att varje enskild individ följer det regelverk som 

styr det dagliga arbetet. 

 

 I de fall då det visar sig att den asylsökande har varit i något annat land tidigare arbetar 

personalen vid Migrationsverket utifrån Dublinförordningen när de ställer frågor till den 

sökande för att få reda på så mycket information som möjligt. Då det visar sig att Sverige 

är ansvarigt att behandla en asylansökan görs resterande avvägningar utifrån vår nationella 
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lagstiftning såsom utlänningslagen. Då personalen arbetar utifrån Dublinförordningens 

och utlänningslagens riktlinjer har handläggarna visat att de inte gör några avsteg från de 

lagar som fungerar som deras styrinstrument i de utredningar som de handlägger dagligen. 

Detta är ett bevis på att de lagar som finns att följa och som reglerar arbetet för en 

tjänsteman vid Migrationsverket efterlevs och fungerar tillfredsställande för att 

verksamheten ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Att det finns klart definierade mål 

underlättar för personalen när de ska verkställa de beslut som ligger inom verksamhetens 

område.  

 

5.1.2 Information om Dublinförordningen 

Innan Dublinförordningen skulle träda i kraft svarade alla de intervjuade att de fick 

information om vad det skulle innebära även om det spreds olika från kontor till kontor. 

Informationen som de fick var både i muntlig och skriftlig form och personalen fick även 

utbildning om den nya förordningen. Majoriteten av den information som spreds till 

Dublinenheterna kom från huvudkontoret. De intervjuade svarade att det inte innebar så 

stora förändringar sedan tidigare men då de ändå fick ny information från centralt håll så 

är de politiska beslutsfattarna angelägna om att aktörerna som verkställer besluten förstår 

vad som ska göras och att besluten förverkligas i förvaltningen. En viktig skillnad i 

förordningen var att handläggningstiderna skulle bli kortare än vad de var i den tidigare 

gällande konventionen. När det gäller informationen om Dublinförordningen som de 

anställda fick så är det tydligt att den gavs enhetligt och med klara riktlinjer om hur 

personalen skulle hantera den nya förordningen. Eftersom de anställda sedan tidigare 

arbetade enligt Dublinkonventionens kriterier så innebar inte förordningen så stora 

förändringar, men ändå fick de ny och relevant information som är viktig för deras 

fortsatta arbete. Detta är ett tydligt exempel på hur politiker arbetar för att få till en lyckad 

implementering av ett beslut och att själva implementeringsprocessen struktureras upp på 

ett fungerande och genomförbart sätt.  

 

Som svar på min första frågeställning i arbetet som var hur Dublinförordningen 

implementerats i svensk lagstiftning enligt de handläggande tjänstemännen på 

Migrationsverket, står det klart och tydligt att personalen lyckats väl med att inkorporera 

Dublinförordningen i sitt arbete med asylansökningar. Vidare har handläggarna uppvisat 

att de i första hand utgår från förordningens riktlinjer när de ska avgöra och besluta om ett 
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ärende som visar sig vara ett Dublinfall. I sådana fall är det Dublinförordningen som styr 

arbetet för de anställda när de ska gå vidare med ärendet. För att kunna utföra ett bra och 

effektivt arbete med de asylansökningar som man får in finns det många hjälpmedel till 

förfogande varav det elektroniska systemet Eurodac, är det som varje intervjuad person 

berättar om. Detta system underlättar för handläggarna när de ska få reda på om en 

asylansökan ska behandlas utifrån Dublinförordningen eller inte. När svaret inkommit och 

visar att Sverige är det ansvariga landet för ett asylärende fortskrider processen utifrån vår 

nationella lagstiftning. Den information som de anställda fick av politiker när den nya 

Dublinförordningen skulle börja gälla, kom alla till del på ett effektivt och förståeligt sätt 

så personalen visste hur de skulle tillämpa denna nya förordning. Med denna nya 

information om den gällande förordningen inleddes processen med att tillämpa 

Dublinförordningen i Migrationsverkets arbete med asylansökningar, men då man sedan 

tidigare arbetade utifrån konventionen innebar det inte så stora förändringar enligt de 

intervjuade personerna. Det sätt som Dublinförordningen har implementerats på i det 

dagliga arbetet är främst genom erfarenhet och praxis som har uppstått under årens lopp 

bland personalen som arbetar med dessa frågor.   

 

5.2.1 Kontakt mellan Migrationsverket och den asylsökande 

När det kommer till den egentligt utförda verksamheten på Migrationsverket är det främst 

handläggarna som har den dagliga kontakten med de människor som berörs av verkets 

arbete. Den första kontakten som en asylsökande får med Sverige är just med personalen 

som arbetar med att utreda asylansökningar. Redan vid ankomsten får den sökande träffa 

företrädare för Migrationsverket i form av en utrednings- och prövningshandläggare. Det 

är vid den här tidpunkten som det viktiga arbetet i implementeringsprocessen utförs enligt 

Hjern. Eftersom de människor som arbetar med att fatta beslut som rör andra människor är 

det av betydelse att de klarar av att hantera de problem som kan uppstå från fall till fall. 

Det är tjänstemännens och handläggarnas uppgift att lösa de svårigheter som kan uppstå 

när det anländer en asylsökande som inte förstår det svenska språket eller hur samhället 

fungerar i vårt land. Då det inför varje utredningstillfälle finns en tolk tillgänglig för den 

sökande har Migrationsverket lyckats att lösa enkla problem som språksvårigheter. 

Dessutom har Migrationsverket löst essentiella problem som exempelvis var den 

asylsökande ska bo under tiden som ansökan utreds. I de korttidsboenden som finns 
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tillgängliga i Migrationsverkets regi kan de asylsökande som inte har någonstans att ta 

vägen husera den första tiden i sitt nya hemland.  

 

5.2.2 Praktiskt arbete med Dublinförordningen 

I det praktiska arbetet med Dublinförordningen är det främst olika databaser som 

personalen använder sig av som underlättar deras arbete. Men, de intervjuade personerna 

berättar också att de inte alltid förlitar sig på Eurodac. Det finns även andra sätt att få reda 

på om en sökande uppehållit sig i ett annat land tidigare och det kan exempelvis vara att 

man gör en förfrågan om viseringar eller en artikel 21-förfrågan. Enligt artikel 21 så 

behövs mer information för att gå vidare med ärendet. I detta skede visar det att 

handläggarna har andra vägar att gå för att lösa de problem som kan uppstå vid en 

utredning och att det inte alltid går att hitta svaren i lagar och förordningar som annars är 

förvaltningens uppgifter. Det är också tydligt att tillämparna agerar utifrån vad som är bäst 

för den asylsökande och anstränger sig för att hitta så mycket viktig information som 

möjligt som är nödvändig vid bedömning av varje enskilt asylärende. Att den asylsökande 

hela tiden får information om vad som händer med sitt ärende är en god markör på att det 

är individerna inom organisationen som är delaktiga aktörer under hela processens gång.  

 

När ett fall av illegal invandring kommer till personalens vetskap får Migrationsverket 

oftast reda på det genom att titta i passet eller att den sökande självmant berättar och 

redogör för sin resväg. Migrationsverket kan även få information om vistelse i annat land 

och då kan man begära att det landet tar över ansvaret. Illegal invandring framkommer 

också om man försöker resa in via gränserna. Vid kontakt med Migrationsverket får den 

asylsökande lämna ifrån sig sitt pass och där kan man se eventuella viseringar och om den 

sökande fått visering från annat land skickas foto, personuppgifter och fingeravtryck till 

den staten som i sin tur får göra en utredning. I detta stadium av asylprocessen är det av 

avgörande betydelse hur personalen organiserar sig och samarbetar sinsemellan för att ta 

reda på så mycket information som möjligt som behövs för att bedöma varje enskilt fall. 

Det är de individer som dagligen arbetar med dessa frågor och som är delaktiga i 

processen som avgör hur effektivt ett beslut handläggs. På så sätt kan Migrationsverkets 

personal göra ett tillfredsställande och noggrant arbete som underlättar den asylsökandens 

tillvaro i det nya landet. 
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5.2.3 Samarbete med övriga Dublinenheter och EU 

Det samarbete som utspelar sig inom Dublinenheterna och med övriga EU-länder 

kännetecknas till majoriteten av telefonsamtal och kontakt via e-mail. Detta samarbete har 

uppstått mellan de som dagligen arbetar med Dublinärenden och de intervjuade 

personerna vittnar om att det är ett väl fungerande samarbete. I de så kallade 

Dublingrupperna träffas företrädare för varje Dublinenhet och diskuterar olika problem 

som kan uppstå och detta är ett typiskt exempel på hur individerna själva bildar en struktur 

inom verksamheten som i sin tur leder till ett effektivare arbete. Det faktum att de 

inblandade personerna själva väljer att organisera sig som en grupp för att inta en 

gemensam ståndpunkt gentemot övriga EU-länder innebär att det är en lyckad 

kombination och att denna konstellation ger resultat. Det nordiska samarbetet är 

ytterligare ett exempel på hur dessa implementationsstrukturer är effektiva och kan stärka 

en gemensam ståndpunkt gentemot övriga länder. Det är också viktigt att människorna 

som deltar i dem är delaktiga och inser betydelsen av sin egen position men även andras 

roll i organisationen. 

 

Tjänstemännen på Migrationsverket som arbetar med Dublinförordningen tillämpar denna 

dagligen i arbetet med att utreda asylansökningar som hamnar på deras bord. Varje 

intervjuad person berättar att det första steget i asylprocessen sker redan på transitenheten 

när den asylsökande anländer och det första som görs då är att registrera den sökande. 

Därefter träffas representanter för Migrationsverket med den sökande då han/hon får 

redogöra för sin resväg och lämna ifrån sig sina identitetshandlingar. När själva 

asylutredningen påbörjas och det är bevisat att det rör sig om ett Dublinärende, arbetar 

tjänstemännen med kriterier utifrån Dublinförordningen när de ska avgöra om den 

asylsökande ska få stanna i Sverige. Vid varje ärende är personalen noga med att 

informera den sökande vad som händer med ansökan. För att kontrollera om den sökande 

sökt asyl i något annat EU-land används oftast Eurodac som hjälpmedel för att upptäcka 

en eventuell illegal invandring. Personalen vid Migrationsverket kan också göra 

förfrågningar om visering eller ställa en artikel-21 förfrågan för att ta reda på om den 

sökande begärt asyl i något tidigare land. Andra redskap som tjänstemännen använder sig 

av för att tillämpa Dublinförordningen är bland annat att göra en framställan eller 

förfrågning i något annat land. Genom de svar de då får kan de kontrollera om det redan 

finns ett beslut i ett specifikt ärende. Mycket av arbetet med Dublinförordningen 
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kännetecknas av ett tätt och nära samarbete med övriga Dublinenheter i Europa, där de 

inblandade diskuterar och överlägger frågor som berör deras arbete.    

 

5.3 Slutsatser 

I mitt arbete där jag undersökt hur personalen på Migrationsverket arbetar med de lagar 

och förordningar som styr deras arbete har jag dragit slutsatsen att när det kommer till att 

utreda en asylansökan är det främst lagen som är personalens främsta verktyg för att fatta 

korrekta beslut. I de intervjusvar jag fick förklarade alla att när de gör en utredning enligt 

Dublinförordningen är det förordningens kriterier som gäller för att avgöra ärendet. Med 

andra ord är personalen vid Migrationsverket måna om att följa det regelverk som finns 

tillgängligt och som reglerar myndighetens arbete. Men gällande det praktiska arbetet med 

Dublinförordningen är det inte endast lagen och förordningar som är av avgörande 

betydelse för ett funktionerande arbete utan det är också viktigt hur personalen väljer att 

organisera sig för att underlätta sitt arbete. Samarbete med övriga EU-länder och att ha en 

bra kontakt med dessa kontor är också viktigt för att alla människor som arbetar med 

Dublinförordningen ska kunna utföra ett effektivt arbete. 

 

Eftersom man tydligt kan se att de anställda arbetar med lagar och förordningar som 

styrinstrument i sitt arbete är det främst ett top-down perspektiv som symboliserar arbetet 

hos Migrationsverket. Personalen följer de riktlinjer som satts upp och gör inte så mycket 

avsteg från de styrdokument som är en tjänstemans arbetsredskap. För att summera upp 

mina iakttagelser av undersökningen har jag konstaterat att personalen vid 

Migrationsverkets Dublinenheter har ett stort ansvar när det kommer till att ta avgörande 

beslut för de invandrare som anländer till Sverige.   
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om Migrationsverket och främst den verksamhet som förekommer på 

de så kallade Dublinenheterna eftersom det är på dessa som arbetet med Dublinförordningen 

sker. Dublinförordningen är en förordning som EU:s medlemsländer förbundit sig till att följa 

när de gör en asylutredning av de flyktingar som anländer till respektive land. Förordningen är 

en överenskommelse mellan EU-länderna och syftet med densamma är att undvika att den 

asylsökande skyfflas fram och tillbaka mellan länderna, och att motverka att en asylsökande 

kan söka asyl i flera länder samtidigt. Förordningen reglerar också att det endast är ett land 

som ska vara ansvarigt för en asylansökan.  

 

Den teoretiska riktlinjen i uppsatsen består av policyprocessen och då främst 

implementeringsstadiet som är av betydelse när en ny lag eller förordning ska verkställas av 

tjänstemän. Det finns två olika angreppssätt att se på implementering och dessa är genom ett 

top-down perspektiv eller ett bottom-up perspektiv och i detta arbete ingår båda synsätten. 

Den största skillnaden mellan de båda är att i top-down perspektivet så framhålls de politiska 

besluten och lagen som de vikigaste utgångspunkterna medan man i bottom-up perspektivet 

betonar den faktiskt utförda verksamheten som det viktigaste.  

 

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som har hand om frågor som rör migration. I 

Migrationsverkets arbetsuppgifter ingår också att ansvara för de personer som inte får 

uppehållstillstånd så de kan återvända till sitt hemland, och att de personer som väntar på 

beslut engageras i en organiserad verksamhet så deras nya tillvaro blir meningsfull. 

Migrationsverket är en myndighet som varit föremål för många omorganiseringar och ett 

exempel på detta är när Dublinenheterna, som tidigare fanns på transitenheterna, förändrades 

till självständiga nationella Dublinenheter.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Fråga 1 

Utredning av en asylansökan 

1. Hur gör ni en utredning av en asylsökande enligt Dublinförordningen och hur går 

själva processen till? 

 

Information om Dublinförordningen 

2. Vad fick ni för information om Dublinförordningen innan den skulle träda i kraft? 

 

Fråga 2 

Kontakt mellan MV och den asylsökande 

1. Hur organiseras det första mötet mellan en nyanländ asylsökande och personalen på 

Migrationsverket? 

 

Praktiskt arbete med Dublinförordningen 

1. Hur kan man som tjänsteman på Migrationsverket undersöka om en asylsökande sökt 

asyl i något annat EU-land? Hur går man vidare om det visar sig att så är fallet? 

2. Hur framkommer det om en invandrare rest in i landet illegalt? 

3. Hur får Ni, vid detta kontor veta om ett annat land är ansvarigt att behandla en 

asylansökan? 

 

Samarbete med övriga Dublinenheter och EU 

5.   Vad har ni för samarbete med övriga av Migrationsverkets Dublinenheter i Sverige? 

6. Sker samarbetet mest på lokal nivå, eller även centralt? 

7. Vad har ni för samarbete med övriga EU-länder? 

8. Hur sker detta samarbete, i så fall? 

 

 

 

 

 


