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Abstract 

 

The Swedish Migration Board has during a long time had problems with long processing 

times for persons that apply for asylum. The government has set targets that investigation 

should not exceed 6 months although it is done in almost 70% of cases. 

 

The study's aim has been to examine if steering can be linked together to long processing 

times and, if so, explain why. The intention has not been to provide a comprehensive picture 

of the problem but has defined itself to ensure steering impact. The study has been carried out 

by studying relevant governing documents, previous research and by interviews with 

administrators and decision-makers in two of the Migration Board asylum units. 

 

The analyses of the study show that a combination of inadequate steering and inadequate 

resources have contributed to aggravate the implementation, which has lead to long 

processing times. 

 

Keywords: steering, implementation, Migration Board, asylum, processing times 
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1. Inledning 

 

Regeringen har ställt upp som mål att prövning av ett asylärende i normalfallet inte skall 

överstiga 6 månader, trots det får nästan 70 % av de asylsökande vänta längre på ett beslut.1 

 

Ett varaktigt problem för Migrationsverket har varit problematik med långa 

handläggningstider och företrädelsevis har diskussionen förts kring tre problem. För det första 

är det en fråga kring humanitet, människor mår inte bra av att få leva en lång tid i ovisshet. 

För det andra är det ur en rättslig synvinkel inte förenligt med rättssäkerhet att inte kunna 

förutse utfallet. Och slutligen är problemet ekonomiskt eftersom en längre väntan tar mer 

resurser i anspråk.2 

 

Migrationsverkets verksamhet påverkas till stor del av vad som händer i resten av världen och 

där en tillfällig flyktingström kan få stora konsekvenser för verksamheten. Det krävs därför en 

organisation som kan förändra sitt arbete efter situationen men även tydliga riktlinjer för hur 

arbetet skall utföras. Långa handläggningstider är inte orsakat av en enskild faktor utan kan 

förklaras genom att olika faktorer samvarierar. Skulden för problemet kan inte enbart läggas 

på Migrationsverket eftersom det finns händelser, exempelvis att asylsökande saknar 

resehandlingar eller att en asylsökande inte kommer till en utredning, som ligger utanför deras 

makt. Det råder emellertid ingen tvekan om att problemet inte heller ensidigt kan förklaras 

genom att se till externa faktorer eftersom implementeringsproblem till stor del handlar om 

bristande styrning. 

 

Föreliggande studie har som målsättning att reda ut i vilken utsträckning styrningen kan 

kopplas samman till långa handläggningstider, där den bärande frågan är varför 

Migrationsverket inte når upp till målet. Beror det på avsaknaden av en tydlig styrning eller 

finns det brister i implementeringsledet? Eller är det möjligtvis så att målet på 6 månader inte 

är rimligt?  Föreliggande studie har som målsättning att ge en fingervisning om vart det lutar. 

 

 

                                                
1 Migrationsverkets delårsrapport 2008 s. 5 
2 SOU 1988:2 Kortare väntan 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att ta reda på om styrning som utfärdas av riksdag, regering och 

verksamhetsledning kan kopplas samman med långa handläggningstider Avsikten är att pröva 

olika förklaringsfaktorer mot ett givet problem för att på så vis bena ut vilken inverkan 

styrningen har på den bristande implementeringen. En precisering av syftet uppnås med hjälp 

av följande frågeställningar: 

 

• Hur ser styrningen av Migrationsverket ut och hur upplever tjänstemän på 

Migrationsverkets asylprövningsenheter styrningen? 

• Vilken återverkan har styrningen och implementeringen för handläggningstiderna? 

 

Utifrån empiriskt material och teoretiska antaganden kan dessa frågor närmare undersökas. 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien avser inte ge en heltäckande bild till de orsaker som föranleder långa 

handläggningstider utan riktar främst in sig på hur implementeringen påverkas av den 

styrning som utfärdas av riksdag, regering och verksamhetsledning. Alltså studeras inte 

processen som lett fram till beslutet. Jag har valt att begränsa studien till tiden då den 

asylsökande lämnar in sin ansökan tills slutligt beslut är taget då detta utgör den totala 

handläggningstiden hos Migrationsverket. Notera att det rör sig om prövningen i första 

instans, dvs. ej besvärsärenden till överinstans. 

 

1.4 Disposition 

 

Härnäst följer kapitel 2 där studiens teoretiska referensram presenteras. I kapitel 3 diskuteras 

metodologiska överväganden. Kapitel 4 utgörs av vad en presentation om vad tidigare 

forskning anser ha orsakat problemet. I kapitel 5 beskrivs Migrationsverkets verksamhet där 

speciellt fokus ligger på asylprövningsprocessen. I kapitel 6 redovisas och analyseras 

dokument och intervjuer. Avslutningsvis i kapitel 7 sker en sammanfattande analys där 

slutsatser presenteras samt en avslutande diskussion. 
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2. Teori 

Valet av teoretisk referensram har tagits eftersom styrning och implementering på ett naturligt 

vis sammanhänger med varandra. Graden av styrning har en direkt effekt på tjänstemannens 

handlingsutrymme, och därmed förmodligen en viss inverkan på handläggningstiderna för 

asylsökande. 

 

2.1 Styrningskedjan 

 

Grundläggande för all styrning är att de styrandes riktlinjer skall realiseras längre ner i 

organisationen. För implementering av politiska målsättningar kan vi tänka oss tre centrala 

styrningsnivåer där styrningen konkretiseras ju närmare samhällsmedborgaren vi kommer.3 

Detta illustreras i figur 1. Det är alltså av största vikt att till en början studera de två inledande 

skeendena eftersom de på ett avgörande vis har återverkan för utfallet på det tredje steget. 

 

 
Figur 1 styrningskedjans konkretisering4 

 

2.1.1 Statsnivå – förvaltningsstyrning 

 

Statens huvudsakliga styrning av myndigheter sker genom lagar och förordningar dessa kan 

ses som ett yttre ramverk för myndighetens verksamhetsområde. För att öka konkretiseringen 

av styrning ställer regeringen en rad olika krav, somliga krav är av en generell karaktär och 

gäller för flera myndigheter, exempelvis krav på tillgänglighet och öppenhet, medan andra 

krav är specifika för en myndighets verksamhetsområde. De myndighetsspecifika kraven 

                                                
3 Lundquist 1992:72 
4 Ibid, s. 73 
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anges i myndigheternas instruktioner, regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut.5 

Tillsammans bildar det den första nivån i styrkedjan, dvs. förvaltningsstyrningen. Styrningen 

som föreligger kan vara mer eller minde lyckad i den bemärkelsen att politiernas vilja mer 

eller mindre ger utslag i förvaltningens åtgärder.6 

 

Styrningens karaktär 

 

En första uppdelning av egenskaper hos förvaltningsstyrningen är mellan direkt- och indirekt 

styrning. Direkt styrning, anger vad som önskas av förvaltningens åtgärder, exempelvis en 

maximal handläggningstid för asylsökande på sex månader. Detta kan dels stipuleras i lagen 

och benämns då regelstyrning men det kan även förekomma i form av mål- och 

resultatstyrning, genom regleringsbrev. Indirekt styrning, avser de styrandes försök att 

påverka förvaltningens åtgärder på ett annat vis, till exempel genom anslag som kan 

säkerställa att ett visst antal individer arbetar med handläggning av asylärenden eller genom 

att möjliggöra att de anställda får en adekvat vidareutbildning. Den indirekta styrningens 

primära uppgift är att möjliggöra den direkta styrningen genom att påverka förvaltningens 

förståelse och vilja att genomföra den, därför förekommer i specifika fall indirekt- och direkt 

styrning alltid tillsammans.7 Gränserna för vad som skall anses som direkt alternativt indirekt 

styrning är emellertid inte helt rigida. Regleringsbrev är ett bra exempel på det eftersyn det 

berör både direkt och indirekt styrning därför att den bland annat både stipulerar mål för 

verksamheten samt anger medelsanslag. Ovanstående styrningsformer illustreras i figur 2 som 

är en förenklad reproduktion av Lundqvists modell. 

 
Figur 2 Förvaltningsstyrningens former8(egen bearbetning efter modell av Lundquist) 

                                                
5 SOU 2004:23 s. 18 
6 Lundquist 1992:69 
7 Ibid, s. 78ff 
8 Ibid s. 79 
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Styrningens precision 

 

En viktig komponent för hur beslut genomförs av förvaltningen är graden av precision i 

styrningen. Det finns primärt två olika styrmedel som i sitt utgångsläge gör anspråk på olika 

grad av precision i sin styrning, detaljstyrning och mål- och resultatstyrning. 

Skillnaden för förvaltningens möjlighet att implementera ett beslut är stor om styrningen 

noggrant beskriver vad som stipuleras eller om den mer svepande säger vilka mål som bör 

uppfyllas.9 Hur stor handlingsfrihet förvaltningen ges beror på den direkta styrningens 

precision medan förvaltningens handlingsförmåga styrs av den indirekta styrningen.10 

 

Utifrån ett rationalistiskt perspektiv är det motiverat att sträva efter en så tydlig styrning som 

möjligt där det för handläggaren inte är finns något tvivel för vad skall göras. Emellertid är 

verkligheten beskaffad på ett vis som gör det omöjligt att förutse alla tänkbara situationer 

varför en viss handlingsfrihet för den enskilde handläggaren är ofrånkomlig. Vidare är många 

av de beslut som politiker fattar av den karaktären att de inte entydigt säger vad som skall 

göras utan politiska beslut utformas ofta som målsättningar som inte utan bekymmer låter sig 

konkretiseras.11 Det beror delvis på att vid utformandet av politiska beslut finns det en rad 

olika aktörer som vill vara med och påverka. För att komma över de eventuella konflikter som 

uppstår går politikerna med på olika kompromisser som kan få som följd att målsättningarna 

med beslutet blir oklara.12 Rothstein menar att ett utmärkande drag för en vag styrning är att 

det direkta ansvaret för att genomföra beslutet är frikopplat från staten vilket innebär att 

målen som politikerna proklamerar tenderar att bli ambitiösa och ligga på en så hög 

abstraktionsnivå att de blir svåra att genomföra13. 

 

Sannerstedt berör problematiken med en styrning som istället är noga preciserad. Den riskerar 

stöta på problem eftersom det vid tillämpningen kan ses som ett hinder för att smidigt lösa 

problem samt att den lätt kan bli inaktuell när nya omständigheter uppstår, en viss vaghet i 

besluten underlättar då för handläggaren att kunna hantera oförutsedda situationer som 

politikerna inte kunnat förutse när styrningen utformades.14 Vidare kännetecknas tämligen 

hård styrning av att de politiska besluten direkt kopplas samman med en plikt för staten att 

                                                
9 Ibid, s. 81 
10 Ibid, s. 81 
11 Sannerstedt s. 30 
12 Rothstein 2001:100 
13 Ibid, s. 102 
14 Sannerstedt s. 32 
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uppfylla de beslut som tagits, t.ex. höjda studiemedel.15 Detta gör att diskussionen om ansvar 

inte kan frikopplas, som var fallet vid vag syrning. 

 

Styrningens precision har följaktligen konsekvenser för förvaltningens roll vid 

implementeringen, det är därför motiverat att se närmare på några av de styrtekniker som 

regeringen kan tillämpa för att ett beslut eller mål skall realiseras. Som vi tidigare såg kan 

graden av precision variera från en noga preciserad styrning, till en styrning där precisionen är 

låg. Vid en enkel klassificering av styrformer vilka utgår från graden av precisering skiljer vi 

på detaljstyrning, som är precis, och mål- och resultatstyrning, som är oprecis. Eftersom 

styrningens precision intar en så central roll för denna studie är det motiverat att se lite 

närmare på de båda styrformernas avsikter. 

 

Mål- och resultatstyrning 

 

Mål- och resultatstyrning avser politisk styrning genom mål och ramar som sedan skall följas 

upp.16 Meningen är att istället för att fokusera på om regler i verksamheten följs, så skall 

styrningen ske genom att de uppsatta målen ställs i relation till verksamhetens uppnådda 

resultat.17 Grundtanken är att regeringen beslutar om vad som ska åstadkommas därefter 

beslutar förvaltningen om hur verksamheten skall genomföras. Detta åskådliggörs i figur tre 

där hela kedjan visas. 

 
Figur 3 Mål- och resultatstyrning18 

 

Avsikten bakom styrningen är dels att politikerna skall kunna fokusera på de övergripande  

frågorna och ha en möjlighet att följa upp implementeringen om något skulle gå snett. 

Styrningens syfte är även att den faktiska utformningen av implementeringen skall ske där 

sakkunskapen finns, med andra ord hos förvaltningen och slutligen hos den enskilda 

                                                
15 Rothstein 2001:101f 
16 Montin 2007:111 
17 Rothstein s. 307 
18 Ekonomistyrningsverkets hemsida   
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tjänstemannen.19 Den oprecisa styrningen erbjuder tjänstemannen handlingsfrihet som i 

enskilda fall är nödvändigt för att han/hon skall kunna utnyttja sina kunskaper och 

lokalkännedom. Förbundet med det avser mål- och resultatstyrningen även kunna utgöra ett 

motvärn till den osäkerhet som ofta präglar offentlig förvaltning. Genom att endast ange en 

allmän färdriktning görs det möjligt för förvaltningen att vara flexibel inför plötsligt 

uppkomna förändringar.20 

 

Detalj/regelstyrning 

 

Detaljstyrning innebär att styrningen sker på ett sådant sätt att det finns små möjligheter att 

påverka eller utveckla resultatet av styrningen. Det handlar om att regering talar om för 

förvaltningen hur verksamheten skall bedrivas. Som exempel kan nämnas lagar och 

förordningar som reglerar exempelvis myndigheters organisation och arbetsformer det kan 

även ske genom riktade instruktioner och manualer för personalen. 

 

Rättssäkerhetsdilemma 

 

Handlingsfriheten har som vi sett avsikten att en stor del av det slutliga avgörandet skall ligga 

hos den enskilde tjänstemannen. Emellertid finns det även uppenbara risker med det 

förfarandet. En uppenbar risk är att fall bedöms olika beroende av vilken handläggare som 

bereder ett ärende. De oprecisa målen har ingen given tolkning och beslutsfattandet från de 

demokratiskt valda politikerna förskjuts i realiteten till enskilda tjänstemän.21 

 

2.1.2  Förvaltningsnivå - organisations och samhällsstyrning 

 

När vi nu förflyttar oss till förvaltningsnivån ökar vi konkretiseringen av styrningen och riktar 

primärt in oss på den styrde, det vill säga tjänstemannen. Det är på denna nivå som det 

politiska beslutet skall sjösättas, det är med andra ord här som politikernas visioner skall 

implementeras i samhället. Men först en enkel presentation av de två sista nivåerna i 

styrningskedjan, nämligen organisations- och samhällsstyrning. 

 
                                                
19 Lundquist 1992:83 
20 Rothstein 2001:126 
21 Ibid., s. 83 
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Organisationsstyrning, avser intern styrning inom förvaltningen, t.ex. att en rektor talar om 

för en lärare vad som skall göras eller att en enhetschef på Migrationsverket sätter upp mål till 

handläggarna om hur många ärenden som skall behandlas. Värt att ha i bakhuvudet är figur 

nummer ett där styrningen preciseras allt mer ju närmare medborgaren vi kommer. I detta fall 

sker det inom ramen för organisationen.22 

 

Samhällsstyrning, är den sista nivån i styrkedjans konkretisering. Den avser konkret den 

enskilda tjänsteman som styr medborgare t.ex. beviljat uppehållstillstånd eller inte. Den 

avslutande delen av teorikapitlet kommer primärt att beröra just organisations- och 

samhällsstyrningen varför en ytterligare utläggning här inte är nödvändig.23 

 

2.2 Implementering 

 

En teori som ofta sammankopplas med offentlig verksamhet är implementeringsteori. 

Implementering handlar om genomförande av politiska beslut och är på så vis en bra 

värdemätare på av förvaltningens makt.24 På ett överskådligt plan finns det två synsätt för hur 

relationen mellan politiker och förvaltningen ser ut, dels traditionella och dels teorin om 

närbyråkrater. Innan vi ser närmare på de olika synsätten är det emellertid värt att göra en 

snabb återkoppling till styrningen. Anders Sannerstedt gör en åtskillnad mellan styrningens 

reliabilitet och dess rationalitet. Reliabiliteten syftar på hur mycket tjänstemannen agerar efter 

beslutsfattarens styrning medan styrningens rationalitet avser i vilken mån beslutfattarens 

styrning uppnås, det vill säga uppnås de effekter beslutsfattaren vill genom tjänstemannens 

handlande.25 

 

Det första synsättet, också kallat det traditionella, utgår från att beslut genomförs helt enligt 

beslutsfattarens intentioner där förvaltningen/tjänstemännen s.a.s. endast är ett redskap för 

politikerna.26 Tjänstemännen förväntas arbeta inom de lägre skikten av organisationshierarkin 

                                                
22 Lundquist 1992:71 
23 Ibid, s. 71 
24 Ibid, s. 99 
25 Sannerstedt 2001:21 
26 Ibid, s.21 
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och utsätts därför av en mängd krav uppifrån i organisationen utan möjlighet till något eget 

handlingsfrihet.27 

 

2.2.1 Närbyråkrater 

 

Det andra synsättet utgår, i motsats till det traditionella, från att det är verkställarna, 

närbyråkraterna, som i stor utsträckning har möjlighet att forma beslutet.28 Närbyråkraten 

skall här ses som en offentligt anställd tjänsteman som dels har direktkontakt med klienten 

och dels har en stor handlingsfrihet i sitt utförande av arbetsuppgifter.29 Roine Johansson 

avgränsar begreppet genom att peka på att handlingsfriheten måste innefatta möjligheter att 

genom egna bedömningar påverka det slutliga beslutet om den tjänst klienten ansöker om.30 

Närbyråkratsperspektivet ger till skillnad från det traditionella även klienten en roll. Det 

traditionella synsättet ser mötet mellan tjänsteman och klient som ett rutinartat och 

opersonligt möte mellan två personer medan teorin om närbyråkrater inte ser det som 

självklart att mötet är opersonligt och rutinartat. Detta motiveras med att närbyråkratens 

arbete innebär en mänsklig dimension vilket gör att individuella hänsynstaganden (klientkrav) 

blir nödvändiga och att lagar och regler inte nödvändigtvis kan kodifieras efter det.31 Det blir 

då närbyråkraten som ges ett betydande handlingsutrymme för att avgöra vilka åtgärder som 

är lämpliga i varje enskilt fall. 

 

Närbyråkratens handlingsfrihet kommer sig även av svårigheten att kontrollera dennes arbete 

eftersom arbetet med klienter sällan kan direktövervakas samt att arbetssituationen ofta är 

komplicerad och kräver god sakkunskap. Likaså är det för klienten svårt att ta initiativet till en 

kontroll av verksamheten eftersom de för det första är i en beroendesituation till närbyråkraten 

och att de för det andra saknar de den professionella kompetensen.32 Närbyråkratsperspektivet 

ger oss sålunda en mer dynamisk tjänsteman, jämfört med det traditionella, som inte 

nödvändigtvis behöver agera som en ”organisationsstyrd robot”, för att använda Roine 

Johanssons beskrivning, utan kan trots de krav som ställs uppifrån i hierarkin stå emot dessa 

                                                
27 Johansson 1992:44 
28 Se Lipsky 1980 
29 Johansson 1992:41 
30 Ibid, s. 42 
31 Ibid, s. 44f 
32 Sannerstedt 2001:22 
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för att i vissa fall tillgodose de klientkrav som uppkommer.33 Således blir ”summan av 

närbyråkraternas handlingar det som blir det offentliga åtgärdsprogrammet”34, det blir alltså 

inte politikerna som utformar politiken inom sitt område utan det gör istället 

närbyråkraterna.35 

 

En stor del av diskussionen handlar om handlingsfrihet och som vi tidigare sett handlar 

handlingsfrihet till mångt och mycket om styrningens precision. Det finns alltså ett tydligt 

samband mellan graden av handlingsfrihet för den enskilde tjänstemannen och styrningens 

precision. För att återkoppla det till början av stycket där vi såg på styrningens reliabilitet och 

rationalitet kan vi konstatera att det två olika perspektiven har olika synsätt för hur 

tjänstemannen styrs av regelverk och vilken typ av tjänsteman som uppnår störst rationalitet 

är en högst empirisk fråga. Emellertid kan en aldrig så tydlig styrning likväl fallera om den 

berörda tjänstemannen inte vill, kan eller förstår styrningen. 

 

2.2.2 Tjänstemannens egenskaper 

 

Utöver styrningens former och dess precision avgörs hur väl styrningen faller ut även av 

relationen mellan politikernas syften och mål och tjänstemannens egenskaper. Lundquist 

noterar tre egenskaper hos tjänstemannen som lägger grunden till dennes ställningstagande 

och bestämmer således till viss del hur väl styrningen faller ut.36 De tre egenskaperna 

tjänstemannen besitter innebär följande: 

 

Förstår, avser hur väl tjänstemannen förstår styrningens innebörd. Förstår tjänstemannen vad 

politikerna önskar av honom/henne? Vet vederbörande hur aktuell lagtext skall tolkas? (grad 

av tolkningsutrymme) Förstår tjänstemannen sin roll som ämbetsman? 

 

Kan, avser tjänstemannens förmåga att verkställa styrningen. Har tjänstemannen befintliga 

resurser, personliga och ekonomiska, för att bereda ett ärende snabbt, effektivt och 

rättssäkert? 

 

                                                
33 Johansson 1992: 45 
34 Rothstein 2001:98 
35 Sannerstedt 2001:22  
36 Lundquist 1992:75 
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Vill, gäller om berörd tjänstemannen vill utföra styrningen. Vill tjänstemannen utföra beslut 

som går emot professionens vedertagna kunskap? Det finns skäl till att vederbörande finner 

styrningen mindre önskvärd och sålunda inte vill verkställa den.37 

 

Tanken är att om tjänstemannen förstår beslutet och dess avsikter och har erforderliga resurser 

för sin tillämning och slutligen att tjänstemannen vill genomföra bestämmandet kommer 

beslutet genomföras som stipulerat.38 

 

Den styrdes omgivning 

 

Den enskilde handläggaren arbetar alltid i en organisation, det vill säga i förvaltningen. 

Orsaker till implementeringsproblem kan hänga samman med förvaltningens struktur. Anders 

Sannerstedt pekar ut några generella iakttagelser där bland annat förvaltningens tröghet utgör 

en av orsakerna till att det kan bli problem vid implementeringen.39 Förvaltningens tröghet 

kan även utgöra ett hinder för att anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen, 

exempelvis konjunktursvängningar eller flyktingströmmar. Rothstein menar att en orsak till 

detta är att förvaltningen, till skillnad från privata företag, inte känner av en vikande 

efterfrågan av det som produceras eftersom förvaltningen vanligtvis har en politiskt styrd 

efterfrågan.40 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                
37 Ibid, s. 76 
38 Sannerstedt s.29 
39 Ibid, s. 41 
40 Rothstein 2001:96 
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3. Metod 

 

Forskningsdesign 

 

Studiens syfte är att finna orsaker till de långa handläggningstiderna för asylsökande. För att 

bringa klarhet i det avser jag att göra en kvalitativ undersökning som knyter an till styrningen 

beslutsfattarna utarbetar och hur tjänstemännen upplever den samma vid implementeringen 

men även vad tidigare forskning har kommit fram till. Till min hjälp använder jag en 

teorikonsumerande ansats vilket betyder att det är forskningsproblemet som står i fokus och 

att det är tidigare forskning samt teorier som förväntas hjälpa till att förstå det som studeras.41 

Det centrala är alltså att pröva hur tillfredställande förklaring en viss faktor kan ge till 

fenomenet, dvs. långa handläggningstider.42 Detta realiseras dels genom studier av relevanta 

dokument t.ex. regleringsbrev och offentliga utredningar, och dels genom att utföra 

samtalsintervjuer med handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Genom att 

sammanställa insamlat material och därefter applicera valda teorier är avsikten att kunna peka 

på styrningens inverkan på implementeringen och därigenom dra slutsatser om 

handläggningstidernas orsaker. 

 

Material 

 

Det material jag främst använder mig av är statliga utredningar och rapporter men materialet 

innehåller även egeninsamlat material, genom intervjuer med handläggare och beslutsfattare 

på Migrationsverket. Information kring huvudsakliga styrmedel och asylprövningens struktur 

kommer primärt från offentligt material såsom statens offentliga utredningar och 

propositioner. Till min hjälp för att få en större förståelse för asylprövningen har även 

Migrationsverkets hemsida utgjort en viktig källa där jag även kunnat ta del av 

årsredovisningar samt strategi- och verksamhetsplan. Vidare har jag genom 

Ekonomistyrningsverkets hemsida kommit åt regleringsbrev. Materialet kring de långa 

handläggningstiderna kommer främst från rapporter från Statskontoret och Riksrevisionen 

men även genom annan litteratur. Intervjuerna syftar till att bena hur tjänstemännen ser på 

styrning och långa handläggningstider. 

                                                
41 Esaiasson et al 2007:42 
42 Ibid, s. 100 
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Motivering till val av fall 

 

Lagstiftningen kan tyckas vara självklar att studera men jag har gjort avvägningen av 

lagstiftningen till formen är relativt manifest och därför har en konstant påverkan som alltid 

måste vara med vid bedömningen av asylärenden varför den kommer att ges en sekundär 

betydelse. Utformningen av mål, lokala styrdokument, praxis etcetera tordes därför enligt min 

mening ge en större påverkan på asylprövningen än lagen. Att valet har hamnat på att 

analysera regleringsbrevet beror på att det lägger grunden till den utformning och precisering 

Migrationsverket ger verksamheten. Regleringsbrevet är till formen både är direkt- och 

indirekt vilket betyder att den både stipulerar vad som skall göras samt bestämmer storleken 

på anslag vilket indirekt påverkar de verksamma tjänstemännen.  Det är även ett naturligt val 

utifrån vald teori eftersom regleringsbrevet utgör första delen av styrningskedjan. Att endast 

välja att fokusera på ett givet år kan komma att kritiseras eftersom graden av generalisering då 

blir låg. Men i detta fall ser jag inte det som något problem eftersom de mål som satts upp inte 

ändras nämnvärt de senaste åren. Detta berörs även i en statlig utredning: 

 

“Målen beskriver vad myndighetens verksamhet syftar till och har mer 

permanent karaktär. Det är sällsynt med mål som skulle kunna tolkas 

som att de gäller bara för det år som regleringsbrevet avser”.43 

 

Att ensidigt studera styrdokument utgör emellertid en viss risk eftersom det finns en fara att 

viktiga element försummas. Styrdokument som riksdag och regering utfärdar erbjuder 

nämligen tjänstemän en viss handlingsfrihet vid implementeringen som kan vara svår att mäta 

vid dokumentanalyser. För att komma runt den risken har jag valt att genomföra en 

samtalsintervjuundersökning med handläggare och beslutsfattare på migrationsverket för att 

den ger en möjlighet att kartlägga hur den enskilde tjänstemannen upplever sin roll i 

asylprövningsprocessen och hur han/hon upplever föreliggande styrning 

 

 

 

 

 

                                                
43 SOU 2007:75:117  
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Samtalsintervju som metod 

 

Syftet med en samtalsintervju är att få förståelse för en situations verklighet sett ur den 

intervjuades eget perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun är till formen semi- 

strukturerad, vilket betyder att det inte är ett helt öppet samtal men heller inte ett strikt 

formulerat förhör.44 Skillnaden mellan det öppna samtalet och en intervju är att i intervjun är 

det den som intervjuar som styr samtalets utveckling och processen har en på förväg bestämd 

färdriktning, detta finns ej i samtalet.45 Intervjun genomförs med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga) som fokuseras till vissa teman och som till hjälp även kan inkludera förslag till vissa 

frågor. Detta möjliggör en förändring vad gäller frågornas ordningsföljd om det krävs för att 

följa upp svaren från den intervjuade, det vilar helt på den som intervjuar att avgöra hur strikt 

intervjuguiden skall följas.46 

 

Avsikten med denna studie är att genomföra en samtalsintervjuundersökning med 

handläggare och beslutsfattare på migrationsverket eftersom den ger en möjlighet att 

kartlägga tjänstemännens uppfattningar kring styrningen och handläggningstider vilket hjälper 

till att skapa större förståelse för forskningsproblemet än vad endast en dokumentstudie hade 

gett. Valet att välja både handläggare och beslutsfattare gjordes strategiskt och motiveras med 

att de på olika vis arbetar med asylprövningen och att de då förväntas uppleva verkligheten på 

olika vis. Metodpraktikan ger tre råd vid valet av intervjupersoner: välj främlingar, ett litet 

antal och personer som inte är experter i ämnet.47 Detta anser jag mig ha lyckats med. 

 

Arbetsbeskrivning samtalsintervjuer 

 

Eftersom Migrationsverkets asylprövningsenheter endast återfinns på sex platser i landet och 

med tanke på studiens tidsgräns fanns det ingen möjlighet att genomföra några intervjuer på 

plats utan samtalsintervjuer genomfördes via telefon. 

 

Av de kontor jag kontaktade fick jag på alla utom ett gå via enhetschefen på avdelningen för 

att fråga om jag kunde få utför intervjuer. Risken finns naturligtvis alltid för tillrättalagda svar 

när ledningen väljer ut personer men min känsla var att de vid intervjutillfället talade otvunget 

                                                
44 Kvale 1997:32 
45 Lantz 2007:11 
46 Kvale 1997:117 
47 Esaiasson et al 2007:291  
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Intervjuerna genomfördes med 4 personer via telefon och intervjuerna tog cirka 30 minuter. 

Intervjun gjordes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) som baseras kring fyra olika teman 

med öppna svarsalternativ. Dokumentationen av intervjuerna gjordes genom inspelning med 

en MP3 spelare. Innan intervjun meddelades respondenten om vissa forskningsetiska 

riktlinjer. Efter intervjutillfället transkriberades intervjun direkt eftersom det då fortfarande 

var färskt i minnet. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

För individers utveckling och samhällets fortsatta välstånd är forskning av största vikt. Det 

finns därför ett krav från samhället medlemmar att forskningen som bedrivs håller god 

kvalitet och att den inriktas på betydelsefulla frågor. Mot detta krav, även kallat 

forskningskravet, ställs det så kallade individskyddskravet. Individskyddskravet avser att 

medborgare skall ha skydd mot obefogad insyn i sina livsförhållanden, skydd mot psykisk 

eller fysisk skada samt att individer inte skall förödmjukas eller kränkas.48 Forskaren måste 

alltid göra en avvägning av det förväntade tillskottet av kunskap mot möjliga risker att kränka 

tredje person. De forskningsetiska principerna, som är fyra till antalet, har som syfte att ställa 

upp riktlinjer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare.49 

 

Intervjuundersökningen som jag genomförde föranleddes av att jag meddelande de 

intervjuade om studiens syfte och att medverkan var frivillig och att de när de så ville hade 

rätt att avbryta. Detta ligger i linje med vetenskapsrådet två första kriterier där den första 

principen är informationskravet. Kravet stipulerar att forskaren skall informera de som berörs 

av forskningen om studien syfte samt att deltagande i studien är frivilligt. Det andra 

forskningsetiska kravet är samtyckeskravet, som avser att de som medverkar i undersökningen 

har rätt att själva avgöra om de vill medverka eller ej och att när som helst kan avbryta. Den 

tredje principen är konfidentialitetkravet, och avser att de medverkande skall ges 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett säkert vis. Det sista kravet är 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet avser att uppgifter som samlas in om enskilda endast får 

användas för forskningsändamål.50 Kopplat till de två sista kraven är personuppgifter, 

arbetsuppgifter och arbetsort i studien anonymiserat liksom det material som samlats in 

                                                
48 Forskningsetiska principer s. 5 
49 Ibid, s. 6 
50 Ibid, s. 7ff 
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genom ljudupptagning är konfidentiellt. Detta meddelades de medverkande om innan 

intervjun och ljudupptagningen startade. 

 

Metodkritik och alternativt genomförande 

 

Att använda telefonintervjuer kan medföra vissa risker. I metodpraktikan varnas det för att 

människor överdriver vissa aspekter vilket förklaras av frånvaron av personlig kontakt mellan 

intervjuare och intervjuad.51 Jag har valt att inte ge en heltäckande förklaring till de långa 

handläggningstiderna vilket kan utgör en risk eftersom en allt för preciserad studie riskerar att 

missa uppenbara orsaker. Lundquist berör detta när han varnar för att fokus endast på 

implementeringen kan medföra vissa risker eftersom viktiga aspekter av förvaltningens 

samlade verksamhet kan gå förlorade.52 Att inte beröra andra delar av policyprocessen kan då 

göra att vi missar viktiga skeende som föranleder aktuell styrning. Ett annat angreppssätt för 

att fördjupa sig i vad som ligger bakom långa handläggningstider är att se till strukturella 

förklaringar. Detta skulle då ha kunnat ta politikers reella intentioner i större betraktelse och 

studerat migrationspolitiken utformning mer noggrant. Det skulle förmodligen ha gett en 

insikt till varför styrningen ser ut som den faktiskt gör. 

 

Operationalisering av begrepp 

 

Styrning bygger på att det finns minst två parter och att den ena försöker påverka den andras 

agerande. Styrning går ut på att den styrdas agerande skall stämma med den styrandes 

direktiv, önskemål och förväntningar.53 

 

 

 

 
 

                                                
51 Esaiasson et al 2007:263 
52 Lundquist 1992:99 
53 SOU 2007:75:55 
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4. Tidigare forskning 

 

4.1 Orsaker till problemet 

 
Jag kommer här att ta upp forskning och rapporter som knyter an till problemet med långa 

handläggningstider. Som jag tidigare tagit upp är inte målsättningen att ge en fullständig bild 

av de orsaker som ligger bakom problemet utan fokus ligger på de orsaker som är kopplat till 

styrning och implementering. 

 

4.1.1 Bristande resurser 

 

Riskdagens revisorer skriver i en rapport från 2001 att den effektiva tid som det tar att utreda 

ett asylärende endast ligger på ett fåtal dagar. Korrespondens och kommunikation med andra 

myndigheter och den asylsökandes juridiska ombud kan i de flesta fall klaras ut på tre till fyra 

månader. Det som enligt revisorerna var den helt avgörande orsaken till lång handläggningstid 

var den passiva tiden som ett ärende låg orörd.54 Den vanligaste förklaringen till det är helt 

enkelt att det finns en brist på arbetskapacitet hos Migrationsverket vilket i sig bestäms av 

antalet anställda och dess kompetens tillsammans med organisations- och arbetsrutiner.55 

 

Bristande resurser är något som även nämns i Riksrevisionen rapport, Snabbare asylprövning, 

från 2004 där det anmärks om brister i de förutsättningar regeringen gett Migrationsverket i 

form av regler och resurser. Det påpekas att sättet Migrationsverket organiserar det åtgärder 

som styr asylprövningen påverkar ärendetidens längd och att det krävs utvecklade rutiner, 

effektiva processflöden samt tillräckliga resurser för att Migrationsverket skall klara av att 

fatta beslut i ärendena på ett rationellt sätt.56 

 

 
 

                                                
54 Rapport 2001/02:6   
55 Ibid, s. 104 
56 RIR 2004:24:86 
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4.1.2 Ineffektivitet/brister vid prövning av asylärenden 

 

Det övergripande ansvaret för att ett ärende blivit tillräckligt utrett ligger hos 

Migrationsverket. Riksrevisionen har i sin rapport påpekat att den inledande prövningen och 

sorteringen av ärenden inte alltid fungerar som det är tänkt. En bristfällig inledande utredning 

kan då innebära att ärendet inte sorteras rätt inför den fortsatta utredningen medan en alltför 

omfattande utredning vid inledningsskedet riskerar att medföra dubbelarbete och därigenom 

längre handläggningstid. Riksrevisionen menar att Migrationsverket bör ställa ut tydligare 

regler för vad handläggningen i initial skeendet skall omfattas av. Genom detta skulle 

handläggningen bli mer enhetlig och handläggningstiderna skulle kunna hållas nere.57 

 

4.1.3 Organisering 

 

Statskontoret granskar i sin rapport, Tydligare styrning, hur regeringens mål når ut och får 

genomslag i Migrationsverkets verksamhet och organisation. Statskontoret menar att det inom 

Migrationsverket saknas styrsystem som tydligt visar var ansvar, uppgifter och befogenheter 

ligger i organisationen. Avsaknaden av en rationell styrning har resulterat i att det inte funnits 

en sammanhållen prioritering av huvudkontorets uppgifter och det har varit oklart hur ansvar 

fördelats. Verksamhetens inriktning och utveckling har i allt för hög grad lagts ut på de 

enskilda regionerna och där det saknats central styrning har dessa tagit fram regionala 

styrinstrument vilket har minskat enhetligheten och effektiviteten i handläggningen vid 

avgöranden av enskilda ärenden.58 

 

4.1.4 Systemets flexibilitet 

 

Migrationsverkets verksamhet är till mångt och mycket styrd av vad som händer i omvärlden 

och att hantera den osäkerheten har varit och är Migrationsverkets svåraste uppgift. 

Migrationsverket har haft problem med att ändra arbetsstyrkan efter behov vid stora 

uppgångar i antalet asylsökande. Marie Andersson tar i sin rapport, Migrationsverkets 

resurser, upp problemet med bristande flexibilitet i resurstilldelningen. Migrationsverket får 

                                                
57 RIR 2004:24 13f 
58 Statskontoret 2004:24:16 
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idag vänta 4–8 månader innan medel kan tillföras asylprövningen och vid en kraftig ökning av 

antalet asylsökande leder det till att det inte finns tillräckligt med personal för att handlägga 

ärendena.59 Beaktas sedan att en nyanställd inte förväntas arbeta på 100 % förrän efter 6 

månader blir problemet uppenbart. Andersson pekar även på att Migrationsverkets prognoser 

över antalet asylsökande, som styr resurstilldelningen, har låg träffsäkerhet och säger: 

 

”… prognoserna måste förbättras för att sedan vara den givna 

utgångspunkten för resurstilldelning och planering men utrymme måste också 

finnas för en avsevärd flexibilitet utifrån oförutsägbara händelser”.60 

 

 

Vidare ser hon även en brist i långsiktigheten vilket till viss del beror på att prognoserna för 

antalet asylsökande men hon påpekar att den bristande långsiktigheten förefaller vara politiskt 

betingad.61 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
59 Andersson, 2004: 37 
60 Ibid, s. 41 
61 Ibid, s. 4 
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5. Migrationsverket 

 

5.1 Organisation och styrning 

 

Migrationsverket har cirka 3300 anställda och är uppdelat i åtta olika verksamhetsområden 

som alla leds av en verksamhetschef. Exempel på verksamhetsområden är asylprövning, 

asylmottagning samt medborgarskap.62 Verksamhetsorådet asylprövning har bland annat som 

uppgift att pröva asylärenden i första instans och pröva ärenden enligt Dublinförordningen.63 

Indirekt förbundet med asylprövningen är området rättslig styrning som har till uppgift att 

säkerställa att rättstillämpningen är enhetlig inom myndigheten. Migrationsverkets 

huvudansvar för asylsökande regleras bland annat i lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl.64 I enighet med angiven lag föreligger det hos Migrationsverket ett ansvar i frågor som 

rör asylprövning, ekonomiskt bistånd, bosättning samt sysselsättning.65 Verksamheten 

regleras framförallt av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket samt 

myndighetsförordningen (2007:515). Vidare finns det i regleringsbrevet årliga mål, uppdrag 

och finansiella mål med verksamheten.66 En konkretisering av regleringsbrevet sker av 

migrationsverket genom en verksamhetsplan där mål omarbetas och formuleras efter de 

prognoser myndigheten tagit fram för vad som bedöms vara realistiskt i förhållande till 

erhållna resurser,67 exempelvis prestationsmål. Därefter är det upp till de enskilda områdena 

och verksamhetsområdena att genomföra det som stipuleras i verksamhetsplanen. 

 

5.1.1 Rättslig styrning – vid handläggningen 

 

Vid handläggning av ärenden är tjänstemän på Migrationsverket primärt underkastade 

bestämmelserna i förvaltningslagen (FL) och utlänningslagen68. De bestämmelser i 

förvaltningslagen som närmast är av intresse i detta sammanhang är de som gäller muntlig 

                                                
62 För uppsatsen syfte kommer endast verksamhetsområdet asylprövning beröras 
63 Migrationsverkets hemsida  
64 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) 
65 Regeringens hemsida  
66 Prop.2004/05:170:139 
67 Statskontoret 2004:20:65 
68 Förvaltningslagen (1986:223) & Utlänningslagen (2005:716) 
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handläggning (14 § FL), motivering av beslut (20 § FL) och omprövning av beslut (27§ FL).69 

Vidare framgår det att om en annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker 

från förvaltningslagen så gäller den bestämmelsen (3 § FL). För migrationsverkets 

vidkommande anger utlänningslagen grunderna och det som styr beslut om beviljat 

uppehållstillstånd, därför är det de två lagarna som handläggare på Migrationsverket 

framförallt har att beakta. 

 

Utlänningslagen tolkas med hjälp av praxis, som består av ett stort antal ”vägledande beslut” 

som fattats av migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen.70 Det finns utöver 

praxisgrundande beslut från migrationsdomstolarna även ärenden som Migrationsverkets egen 

rättsenhet driver i syfte att göra dem klargörande och vägledande.71 Det är rättsenhetens 

uppgift att ge riktlinjer till tolkningen av vägledande domar och praxis.72 

 

Vem får asyl? 

 

Rätten att som flykting ansöka om asyl regleras framförallt av FN:s flyktingkonvention 

(Genèvekonventionen) och finns inskriven i utlänningslagen kap 4 § 1. Detta betyder att 

Sverige, som ratificerat konventionen, skall ge asyl till dem som enligt konventionen är att 

betrakta som flyktningar. Konventionen stipulerar att den som i sitt hemland är rädd för 

förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sin 

sexuella läggning eller att han/hon tillhör en viss samhällsgrupp är att betrakta som flykting.73 

 

Vidare återfinns det i svensk lagstiftning, utlänningslagen kap. 4 § 2, bestämmelser att det 

utöver de som enligt FN:s flyktingkonvention är att betrakta som flyktingar finns individer 

med rätt till asyl.74 Vederbörande kallas i lagen för skyddsbehövande och det krav som 

föreligger är att individen lämnat sitt hemland och har starka skäl att vara rädd för dödsstraff 

eller tortyr eller är i behov av skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller 

miljökatastrof i sitt hemland. 

 

 

                                                
69 Prop. 2004/05:170:84f 
70 Qviström 2005:26 
71 Intervjuperson 2 
72 Strategi- och verksamhetsplan 2008-2010:17 
73 Migrationsverkets hemsida 2008-11-11 
74 Utlänningslagen (2005:716) 
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Europeisk samverkan kring asylpolitiken 

 

EU har på vissa områden utfärdat direktiv till medlemsländerna där miniminormer för 

bedömning, b.la. grunder för skydd och uppehållstillstånd (dir. 2004/83/EG), föreskrivs. 

Direktivet avser miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa är att betrakta 

som flyktingar eller som personer som av annan anledning är i behov av skydd. Avsikten med 

direktivet är att medlemsländerna skall använda samma kriterier för att besluta om vilka som 

är i behov av skydd samt att stipulera en miniminivå av de förmåner vederbörande är 

berättigade till (Skr. 2008/09:33).75 

 

Dublinförordningen (343/2003) är en av medlemsländerna ratificerad förordning som anger 

mekanismer och bedömningsgrunder för att avgöra vilket land som har ansvaret att bedöma 

en asylprövning som en medborgare från tredjeland som gett in i EU-land. Skulle en person 

söka asyl i flera länder överförs personen till det land som är ansvarigt utan att asylskälen 

prövas i någon av de andra länderna.76 

 

5.2 Asylprövningsprocessen 

 

Ärendet initieras 

 

Ett ärende angående asyl initieras vanligtvis genom att en asylsökande personligen lämnar in 

en skriftlig ansökan till Migrationsverket.77 Asylprocessen består vidare av tre delprocesser: 

initialprocessen, snabbprocessen och normalprocessen (se figur 4). Migrationsverket gör i ett 

initialt skede, på en särskild transitenhet, en inledande utredning som bland annat avser 

fastställande av identitet, resväg samt etnicitet och religiös tillhörighet. Efter den inledande 

utredningen skall det bestämmas om ärendet skall handläggas enligt normalprocessen eller 

snabbprocessen. Om en asylansökan skall handläggas enligt   snabbprocessen betyder det 

oftast att det leder fram till beslut om avisning med omedelbar verkställighet.78 Detta kan 

exempelvis komma i fråga när en asylsökande anlänt från ett land som berörs av 

                                                
75 Skr. 2008/09:33:11 
76 Skr. 2008/09:33:12 
77 Fridström et al 2007:21f 
78 RiR 2004: 46 
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Dublinkonventionen, är så fallet skall berört land pröva asylansökan. Blir ett ärende sorterat 

som ett normalärende överlämnas ärendet till en asylenhet som ansvarar för den fortsatta 

utredningen. 

 
Figur 4 Delprocesser inom asylprövningen79 

 

Underlag för beslut 

 

Migrationsverket har i egenskap av förvaltningsmyndighet en utredningsskyldighet som 

regleras i förvaltningslagen.80  Till stor del handlar det om att utreda förhållandena i andra 

länder81, information om situationen i olika länder tillhandahålls först och främst genom en 

intern databas, Lifos, som består av information från svenska ambassader och analyser 

kopplat till varje land men Lifos omfattas även av information från organisationer som 

Amnesty och UNHCR.82 Vidare finns det för de verksamma handläggarna interna handböcker 

som innehåller praktiska anvisningar om handläggningen av olika ärendetyper.83 

Företrädesvis hjälper handböckerna inte till vid själva prövningen eller bedömningen av 

asylskäl utan fungerar främst som en hjälp vid den dagliga handläggningen omkring 

förvaltningsrättsliga frågor.84 Det finns även utrednings- och beslutsmallar som kan användas 

för att enklare komma igång med sitt ärende där det bland annat finns färdigtryckt lagtext.85 

 

För den asylsökande utses ett offentligt biträde som hjälper den asylsökande att komplettera 

sin ansökan innan de sökande får träffa migrationsverkets handläggare. Den asylsökande skall 

vid detta möte presentera de fakta och material som vederbörande anser stärker hans/hennes 

ansökan om asyl. Efter den asylsökandes möte med handläggaren kan Migrationsverket fatta 

                                                
79 Riksrevisionen 2004:45 
80 Prop. 2004/05:170:146 
81 Fridström et al 2007:86 
82 Qviström 2005:35 
83 Prop. 2004/05:170:144 
84 Intervjuperson 3 
85 Intervjuperson 3 
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beslut i ärendet. Detta görs av en särskild beslutsfattare som tar del av det underlag som 

handläggaren har samlat in i ärendet. Beslutet skall därefter presenteras muntligt för den 

asylsökande där motiven till föreliggande beslut tydligt skall framgå.86 Blir beslutet positivt 

leder det som regel till att den asylsökande får permanent uppehållstillstånd och har då rätt att 

bosätta sig i Sverige.87 

 

Besvärsträtt 

 

Om den asylsökande får ett negativt beslut betyder det att Migrationsverket anser att 

skyddsbehov eller andra skäl inte existerar för den asylsökande. De skäl som ligger till grund 

för beslutet skall alltid motiveras.88 Den asylsökande har då två alternativ, för det första, 

acceptera beslutet, vilket innebär att den asylsökande reser tillbaka, och för det andra, bestrida 

beslutet och överklagar till migrationsdomstolen, detta stipuleras i utlänningslagen 14 kap. 3 

§. Väljer migrationsdomstolen att gå på Migrationsverkets linje skall personen lämna landet, 

om inte självmant så med hjälp av polisen. Den asylsökande har emellertid ytterligare en 

möjlighet att få sitt ärende prövat nämligen genom att överklaga beslutet till 

migrationsöverdomstolen. Figur nummer fem visar hela processen från initiering till beslut. 

 

 
Figur 5 Asylprövningsprocessen 

 

 

                                                
86 Prop. 2004/05:170:140 
87 Migrationsverket hemsida 
88 Fridström et al 2007:91 
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6. Resultatredovisning/analys 

 

Redovisningen av det insamlade materialet kommer att vara uppdelat i två avsnitt, ett för 

redovisning av dokument och en för redovisning av intervjuer. Den empiriska genomgången 

kommer att varvas med analytiska resonemang som vilar på studiens syfte och 

frågeställningar och på de teoretiska utgångspunkter som tidigare har presenterats. 

 

6.1 Dokumentanalys 

 

Redovisningen av styrdokument kommer i möjligaste mån att följa styrningskedjan, det vill 

säga från förvaltningsstyrning till samhällsstyrning. Vid ett inledande skede kommer därför 

redovisningen primärt att luta sig mot regleringsbrevet eftersom de lägger grunden för 

Migrationsverkets verksamhet därefter följer en redovisning av verksamhetsplanen. 

 

6.1.1 Förvaltningsstyrning – Regleringsbrev 
 

Regleringsbrevet utfärdas varje år i syfte att styra myndigheters verksamhet och tydliggör 

regeringens konkreta mål med politiken för ett visst område. Det reglerar även hur mycket 

pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan 

myndighetens olika verksamheter. Regleringsbrevet består av två delar: 

 

- En verksamhetsdel som bland annat anger mål för verksamheten och krav på 

återrapportering. 

- En finansieringsdel som anger de finansiella förutsättningarna för myndigheten dvs. 

hur stora anslag myndigheten har att disponera samt vilka villkor som gäller för 

anslagen. 

 

Verksamhetsdel 

 

I inledningen till regleringsbrevets verksamhetsdel anges regering huvudsakliga mål med 

migrationspolitiken. För 2007 var målen bland annat att asylrätten i Sverige och utomlands 

skall värnas, upprätthållandet av en reglerad invandring samt att verka för en ökad 
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harmonisering av asyl- och migrationspolitiken i EU.89 Styrningen som föreligger är som vi 

ser direkt eftersom den stipulerar vad förvaltningen skall prestera. Det är dock tydligt att 

styrningens precision vid detta inledande skeende inte är noggrann utan endast utgör en 

riktlinje för myndighetens verksamhet. 

 

Verksamhetsdelen i regleringsbrev preciserar vidare Migrationsverkets verksamhetsområden, 

som berör asyl, besök och bosättning samt svenskt medborgarskap (se figur 6).90 

 
Figur 6 Migrationsverkets uppdelning av verksamhetsområden91 

 

Till verksamhetsorådet asyl ställer regeringen upp mål och återrapporteringskrav. I 2007 år 

regleringsbrev anges som mål att: 

 

”Asylprocessen skall vara rättssäker och human i alla led. Migrationsverkets 

handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av 

utlänningsärenden samt verkets prövning av verkställighetshinder skall ske 

enhetligt, skyndsamt och effektivt. Migrationsverket skall fördjupa och förbättra 

samverkan med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera asylprocessen 

så att den totala väntetiden i förhållande till föregående år minskar. Särskild 

hänsyn skall tas till barn.”92 

 

Regeringens mål är alltså att Migrationsverkets handläggning av ärenden skall ske enhetligt 

och skyndsamt och med hjälp av ökad samverkan effektivisera asylprocessen så att 

                                                
89 Regleringsbrev 2007 
90 För denna studies ändamål kommer verksamhetsområdet asyl, med dess tillhörande verksamhetsgrenar, 
studeras närmare. 
91 Regleringsbrev 2007:1  
92 Ibid, s. 2 
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väntetiderna blir kortare. Vidare anges att Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande 

beskrivning och analys för måluppfyllelsen. Det sker en precisering av styrningen där den 

direkta styrningen blir mer konkret och kan på ett tydligare sätt kopplas samman till 

prövningen av asylärenden. 

 

Vidare sker en konkretisering av respektive verksamhetsområdes uppgifter genom uppdelning 

i verksamhetsgrenar (se figur 6). För verksamhetsområdet asyl stipuleras 

verksamhetsgrenarna, prövning av ansökan, prövning av hinder mot verkställighet samt 

mottagande, bosättning, återvändning m.m. Målen som föreskrivs gällande prövning av 

ansökan anger: 

 

”Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning respektive utvisning skall fattas 

senast inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. 

Beslut i fråga om asylansökningar som rör ensamkommande barn skall fattas 

senast inom tre månader. Ärendebalansen vid årets utgång skall vara lägre än vid 

årets början”.93 

 

Det är tydligt att målen nu har konkretiserats och det framgår tydligt att beslut om 

uppehållstillstånd i normalfallet inte skall överstiga 6 månader respektive 3 månader för barn. 

Andemeningen är att det inte endast är ett mål att beslut skall ha fattas inom 6 månader utan 

att det skall fattas inom 6 månader. Det är dock inte frågan om detaljstyrning i direkt mening 

eftersom hur Migrationsverket skall lösa uppgiften inte anges specifikt. 

 

Vidare föreskrivs att återrapporteringen skall ta fasta på i vilken utsträckning målen har 

uppnåtts i synnerhet skall redovisningen återge graden av måluppfyllelse vad gäller andel 

ärenden som är avgjorda inom sex respektive tre månader. Utöver målen skall varje enskild 

verksamhetsgren i återrapporteringen bland annat återge antalet avgjorda asylärenden samt 

handläggningstider för avgjorda ärenden, den genomsnittliga dygnsutgiften i 

mottagandesystemet samt antalet personer som beviljats uppehållstillstånd.94 

 

Vad vi tydligt kan se är att regleringsbrevet i sig är utformat efter de former som stipuleras när 

det gäller mål- och resultatstyrning. Målen konkretiseras och bryts alltså ner allt eftersom 

                                                
93 Ibid, s. 2f 
94 Ibid s. 13 
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varpå det åligger Migrationsverket att genomföra beslutet. Förvaltningsstyrningen som 

föreligger genom regleringsbrevet möjliggör alltså att Migrationsverket har en stor grad av 

handlingsfrihet när målen skall konkretiseras, emellertid föreligger krav på återrapportering 

där grad av måluppfyllelse presenteras. 

 

Finansieringsdel 

 

Det finns i finansieringsdelen för Migrationsverket åtta stycken anslagsposter. Den typ av 

anslag som dominerar är ramanslag. Ramanslag kan överskridas genom att en kredit tas ut på 

nästa års budgetanslag95, det är alltså möjligt att överskrida budget ett år för att sedan ta det 

från nästa års budget. Två anslag berörs särskilt i granskningen av asylärenden, anslag 12:1 

Migrationsverket och 12:2 Ersättningar och bostadskostnader. Anslaget 12:1 finansierar 

bland annat Migrationsverkets utgifter för lokaler, personal, förvaltningskostnader och övriga 

kostnader som kan kopplas samman med asylförfarandets inledningsskede. Anslaget 12:2 

finansierar till exempel asylsökandes boende samt ersätter landsting och kommuner som tar 

emot asylsökande (se 

figur sju). Anslagen är 

tätt sammankopplade 

eftersom en lång 

handläggningstid (anslag 

12:1) i stor utsträckning 

påverkar utgifterna för 

boende (anslag 12:1) 

etcetera. 

 

Figur 7 Anslagsposterna 12:1och 12:2 enligt regleringsbrevet 2007 

 

Analys 
 

Finansieringsdelen kompletterar alltså verksamhetsdelen och sätter ut de förutsättningar 

myndigheten har att arbeta med. Finansieringsdelen fungerar alltså som indirekt styrning och 

har till uppgift att möjliggöra det verksamhetsdelen stipulerar, det vill säga den direkta 

styrningen. Styrningen precision ligger på en ganska låg nivå vilket bör ha ett samband med 

                                                
95 Premfors et al 2003:199 

 

12:1 Migrationsverket (Ramanslag) belopp angivna tkr 

Disponeras av Migrationsverket 1 657 784 

• ap.3 IT-verksamhet (ram)  

• ap.6 Prövning av ansökan (ram)  

• ap.7 Mottagande av asylsökande m.m. (ram) 

12:2 Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag) 

Disponeras av Migrationsverket 2 784 950 

• Ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram) 

• Ap.3 Bostäder för asylsökande (ram) 
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verksamhetens natur. Nivån i medelstilldelningen görs på basis av den uppskattade 

inströmningen av asylsökande och ändras prognosen kan även medelstilldelningen förändras. 

Är styrningen då allt för rigid hämmas flexibiliteten vilket kan leda till problem i 

måluppfyllelsen. Detta gör att Migrationsverket har en stor beslutanderätt när det gäller 

medelstilldelning. 

 

Sammantaget är den styrning som regleringsbrevet utgör en vägledning för Migrationsverket 

om regeringens inriktning på migrationspolitiken varpå det är Migrationsverkets uppgift att 

precisera målen. Styrningen är på det hela taget relativt vag då det gäller själva utförandet, 

implementeringen, vilket också är naturligt vid mål- och resultatstyrning. Det finns emellertid 

ett undantag där Migrationsverket inte kan bestämma målen och det är att handläggningen 

maximalt skall ta 6 månader handläggning vilket tyder på att det finns en vilja hos regeringen 

att komma till rätta med problemet. 

 

6.1.2 Organisationsstyrning – Verksamhetsplan 

 

Verksamhetsplanen är Migrationsverkets specificering av regeringsbrevet och här tydliggörs 

vilka mål som skall prioriteras och hur verksamheten skall bedrivas på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Verksamhetsplanen inleds med en strategidel, som är gemensam för hela 

verket, där Migrationsverkets strategiska inriktning för de kommande åren presenteras. I 

planens andra del finns konkreta mål, uppdrag och ekonomiska ramar för varje 

verksamhetsområde 

 

För den områdesspecifika delen ges en mer detaljerad plan för enheternas mål och uppdrag. 

För asylprövningen ges ganska få instruktioner men ett exempel är att ta fram förslag på hur 

området kan utveckla och förhöja kvaliteten i arbetet.96 Det är uppenbart att det inte tillför 

något att endast se till asylprövningen eftersom uppgiften för de som arbetar vid 

asylprövningen till stor del är styrd av lagen. För att öka konkretiseringen av styrningen är det 

nödvändigt att även se till andra delar av verksamhetsplanen. Tidigare i studien berättade jag 

om den rättsliga styrningen som indirekt påverkar arbetet vid asylprövningen. I 

regleringsbrevet står det inte specifikt om området rättslig styrning men som 

                                                
96 Strategi- och verksamhetsplan 2008-2010 s.25  
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förvaltningsmyndighet är det Migrationsverkets uppgift att skapa en organisation som skall 

uppfylla regeringens mål och där utgör rättslig styrning en del. 

 

Den rättsliga styrningen är alltså ett eget område inom Migrationsverket och ska enligt 

verksamhetsplanen se till att det finnas en enhetlig rättstillämpning vid utlänningsärenden 

samt syn på praxis och vägledande beslut inom verket. Vidare framgår som interna mål att 

området skall säkerställa att uppdaterad landinformation skall finnas tillgänglig. Det framgår 

också att rättsenheten skall lämna anvisningar om vidare tolkning av de beslut 

migrationsdomstolen fattar samt att se till att enheten själva kan ta fram underlag för 

vägledande beslut. Ytterligare uppdrag som föreligger är att regelbundet uppdatera de 

handböcker som används vid olika enheter.97 

 

Analys 
 

Det är tydligt att verksamhetsplanen utgör den del av styrningskedjan som kallas 

organisationsstyrningen eftersom Migrationsverket här klargör vilka uppgifter som skall 

utföras och utformar en organisation för att uppfylla målen i regleringsbrevet. Det utdelas 

tydliga signaler om vad varje enhet förväntas göra vilket är en precisering av styrningen. 

Vidare är verksamhetsplanen ett exempel på att regeringen intar en passiv roll och låter 

myndigheten bestämma hur målen skall nås vilket visar att myndigheten har en stor 

handlingsförmåga. Styrningen av verksamhetsdelen asyl är otydlig, målen har brutits ner till 

specifika uppdrag, där en tydligt fokus ligger på att öka effektiviteten. Att asylprövningen inte 

tydligare preciseras bör hänga ihop med att den till största dels styrs av lagen varför en 

ytterligare precisering inte är möjlig. Det som däremot tydligare preciseras är den rättsliga 

styrningen där det klart framgår vad som förväntas av enheten, vilket i förlängningen i högsta 

grad påverkar handlingsfriheten för tjänstemännen vid asylprövningen och därmed även hur 

väl politikernas intentioner slutligen implementeras i samhället. 

 

 

 
 

                                                
97 Verksamhetsplan 2008 – 2010 s.16f 
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6.2 Intervjuer 

 

Analysen och redovisningen av intervjuerna avser att tydliggöra hur styrningen vid 

implementeringsskeendet ser ut men framförallt hur den upplevs av tjänstemän vid två 

asylprövningsenheter den ger även en försmak av eventuella orsaker till de långa 

handläggningstiderna. Kopplat till teoridelen avser denna del knyta an till implementeringen 

och den styrdes egenskaper. Analysen ansluter till implementeringsskeendet av 

asylansökningsprocessen och berör därför primärt samhällsstyrningen. 

 

6.2.1 Samhällsstyrning – Tjänstemäns upplevelse av styrningen 

 

På frågan om vad som i första hand styr dem i sin yrkesutövning svarar alla mer eller mindre 

unisont att utlänningslagen är det som är grunden i den rättsliga styrningen och att den överlag 

är ganska enkelt att förstå. Det framkommer också att det finns interna handböcker som skall 

var till hjälp vid handläggningen och att det även finns utrednings- och beslutsmallar som stöd 

för att snabbare komma igång med ett ärende. Vidare nämns att de även har att rätta sig efter 

de praxisgrundande beslut som kommer från kammarrätten och migrationsöverdomstolen men 

även genom Migrationsverkets egen rättsenhet som ställer ut vägledande och klargörande 

beslut om hur de skall se på situationen i olika länder. En tjänsteman menar att 

praxisgrundande beslut på vissa områden snävar in Migrationsverkets utrymme att använda 

olika tolkningar av lagrummet men att det särskilt förekommer i länder där man länge har 

varit inne och styrt, exempelvis vid bedömningen huruvida det råder väpnad konflikt i Irak 

eller inte. På ett liknande vis menar tjänstemannen att styrningen vid vissa tillfällen är mindre 

tydlig: 

 

”Det kan vara länder som inte är så vanliga till exempel, då har vi inte så mycket 

styrning. Utan då handlar det om att tolka de material man har och då blir det mer 

en bedömningsfråga.”98 

 

Utöver den rättsliga styrningen nämner några intervjupersonen även att det föreligger 

produktionsuppdrag/produktionsmål som styr upp verksamheten men att de inte direkt 

påverkar bedömningen utan finns för att få ett flöde i arbetet. Det framgår av en intervjuad att 
                                                
98 Intervjuperson 2 
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det i början av året tydligt står klart hur många ärenden varje tjänsteman skall fatta beslut i 

och att det även finns mål för hur många ärenden det skall fattas beslut i per månad. Vidare 

styrs arbetet till stor del av Migrationsverkets landinformationssystem, Lifos, där det finns 

tillgång till information om situationen i olika länder. 

 

Analys 
 

Styrningen förefaller vara tämligen preciserad, detta framgår eftersom det utöver lagtext finns 

andra dokument och mål som styr arbetet men att det ändå alltid måste göras en individuell 

bedömning vid de flesta fall. Det framkommer också att det är omöjligt att förutse alla 

situationer vilket visar sig i att tjänstemannen upplever störst handlingsfrihet där det saknas 

praxis. Detta klassificerar de verksamma vid asylprövningen till närbyråkrater eftersom 

tjänstemännen har direktkontakt med klienten och möjligheter att forma det slutliga beslutet 

emellertid är handlingsfriheten i de flesta fall ganska begränsat. Tjänstemännen menade 

förståelsen för styrningen var god. Det visar sig då alla menade att den rättsliga styrningen var 

enkel att förstå men även då prestationsmålen tydligt styrde upp verksamheten. 

 

6.2.2 Handläggningstider och brister i arbetet 

 

Samtliga intervjuade utryckte att frågan om handläggningstider var viktig och att det är 

angeläget att få ner väntetiderna. Det finns dock hos vissa av de intervjuade en viss skepticism 

till tidsmålet på 6 månader. En av de intervjuade säger: 

 

”Att ha handläggningstider som ligger på 6 månader tycker jag är 

eftersträvansvärt… att man ska kunna utreda och fatta beslut i ärendet på kortare 

tid, om det inte är särskilda fall, det tror jag nog, för den stora mängden av 

ärenden, är lönlöst det tror jag inte man kommer att kunna lyckas med.”99 

 

En annan är ännu mer tveksam till om tidsmålet är realistiskt och menar att om tidsmålet skall 

hållas krävs det att inget oförutsätt inträffar och pekar även på externa faktorer som spelar in. 

Vidare säger den intervjuade: 

 

                                                
99 Intervjuperson 3 
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”Jag tror inte att vi med nuvarande ärendemängd och personalstyrka har någon 

möjlighet att nå de här målen i tid, i någon större del av ärendena.”100 

 

På frågan om brister i arbetet är det vanligaste svaret bristande information. En intervjuad 

pekar på att det saknas uppdaterad information kring de vanligaste asylskälen för vissa stora 

länder och att det skapar problem med olika bedömningar runt om på landets enheter: 

 

”Nu har vi ju en överinstans men det har visat sig att också länsrätten i Stockholm, 

Göteborg och Malmö tyvärr också gör olika bedömningar.”101 

 

Intervjupersonen ser detta som en stor brist och menar att ett uppdaterat kunskapsmaterial 

kring de största nationaliteterna skulle vara till stor hjälp i arbetet. En annan tjänsteman knyter 

an till samma problematik och menar att landinformationen kring vissa länder är bristfällig 

men menar dock att det kan vara svårt att ändra på eftersom: 

 

”… det kan vara svårt att för Migrationsverket, och för andra också, att ha 

information från vissa områden av länder som är väldigt stängda, slutna.”102 

 

En annan knyter an till samma område och menar att det finns brister i uppdateringen av 

rutiner och materialet i handböckerna vilket försvårar arbetet. 

 

På frågan vad som orsakar långa handläggningstider kom det inget samfällt svar men det är 

tydligt att svaren rör sig mellan vilken vikt man lägger på externa och interna faktorer. Ser vi 

först på de externa faktorerna pekade en person på att Migrationsverket är beroende av vad 

som sker i omvärlden och att det är svårt att gardera sig mot tillfälliga flyktingströmmar. 

Vidare ser några tjänstemän ett problem i att de asylsökande av någon anledning inte kommer 

till muntliga utredningar: 

 

”… då kanske vi måste kalla personen två – tre gånger och i regel är man ju 

inbokad då flera veckor framåt så att om en person missar ett utlänningstillfälle då 

kanske man inte, då kanske den personen inte kan bli kallad förrän månaden efter 

och då kommer personen i fråga inte då heller och då kanske vi kallar månaden 

                                                
100 Intervjuperson 4 
101 Intervjuperson 3 
102 Intervjuperson 2 
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efter och då har det gått tre månader där egentligen ingenting har hänt. Det är ju 

saker inte vi rår för.103 

 

Detta är både tidskrävande och kostnadskrävande eftersom tjänstemannen då har bokat tolk 

och offentligt biträde som kostar pengar avslutar tjänstemannen. Ytterligare externa faktorer 

som påverkar väntetiderna är vid förfrågningar till Ambassader. En tjänsteman menar att de 

kan bli helt beroende av svaret från ambassaden för att fatta beslut i en fråga och tar det då 

lång tid är det saker som ligger utanför Migrationsverkets kontroll. 

 

Till de interna faktorer som påverkar väntetiderna pekar tjänstemännen först och främst på 

tveksamma rutiner inom Migrationsverket men även på bristande resurser. De bristande 

resurser visar sig på olika sätt men det handlar till stor del om att det finns för lite personal i 

förhållande till ärendemängd.  En sak som kommer upp är att de flesta tror att det går att 

effektivisera handläggningen på de enskilda enheterna men att det även krävs tydligare 

rutiner/styrning från högre ort. Ett exempel på det, som två av tjänstemännen tar upp, handlar 

om omfördelning av ärenden mellan olika enheter: 

 

”Helt plötsligt är det en enhet i landet som har fått på tok för mycket att göra av 

någon anledning. Då tar man beslut om att skicka ärenden från den enheten till en 

annan enhet som ligger bättre till…”104 

 

En annan intervjuperson tar vid och säger: 

 

”Jag skall också säga att det är resurskrävande för då är det någon anställd då 

eller person som har inlett handläggningen på ett ställe som har satt sig in i 

ärendet en gång sedan flyttas det till nästa enhet och då måste någon annan göra 

exakt samma sak. Det tror jag man skulle tjäna på om man undvek.”105 

 

Vidare ser en tjänsteman brister i rutinerna när det gäller handläggares ärendehantering och 

menar att många arbetar med för många ärenden samtidigt och att de helt enkelt inte hinner 

med titta på sina ärenden i tid. När det sedan närmar sig utredning upptäcker de att de missat 

något och måste gå tillbaka, detta tar tid. 

                                                
103 Intervjuperson 4 
104 Intervjuperson 3 
105 Intervjuperson 4 
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Analys 
 

Det är slående men även ganska väntat att de brister tjänstemännen upplever i arbetet knyter 

an till de orsaker de pekar på när det gäller långa handläggningstider. Det går då på 

motsvarande vis att konstatera att långa handläggningstider till viss del är en konsekvens av 

bristande resurser/rutiner i något led. Detta kan till stor del kopplas samman med kan i 

Lundqvists uppräkning av en tjänstemans egenskaper. Utan tillbörligt med resurser kan inte 

tjänstemannen verkställa styrningen vilket på ett tydligt sätt har visat sig vara fallet för 

tjänstemännen i studien. Det ställs ut mål om hur många ärenden som skall behandlas men 

utan erforderliga resurser blir det svårt. 

 

Det framkommer att orsakerna till de långa handläggningstiderna i första hand vilar på interna 

och externa orsaker. Av de externa orsaker som kom upp är oväntade flyktingströmmar ett 

intressant exempel. I teoridelen menade Sannerstedt att implementeringsproblem kan komma 

sig av tröghet i förvaltningen. Detta kan på ett enkelt vis kopplas till Migrationsverket då det 

är uppenbart att det saknas regelbundna uppdateringar kring vissa områden vilket naturligtvis 

skulle leda till tröghet om något oförberett skulle inträffa. Till de interna orsaker som 

framkommer i intervjun är bristande rutiner/styrning och resurser huvudanledningar. Det är 

tydligt att tillvägagångssättet att flytta runt ärenden inte är särskilt kostnadseffektivt men 

heller inte omtyckt av dem som arbetar utan förefaller främst vara kortsiktigt. Detta kan tyda 

på att den interna organisationsstyrningen här är ganska hård och att de styrande är måna om 

att ärendena blir utredda i rätt tid. Emellertid tycks den precisa styrningen istället vara ett 

hinder för att lösa uppgifterna på ett bra sätt. Ett annat exempel på kortsiktigt tänkande 

handlar om de månadsvisa prestationsmål som ställs upp. Som det sades i en av intervjuerna 

är det ett problem att handläggare tar på sig för många ärenden som sedan blir liggande. Detta 

visar på att de mål som sätts upp i förhållande till erhållna resurser tenderar att ligga på en 

nivå som gör att de blir svåra att genomföra. Detta riskerar att leda till en stor skillnad mellan 

styrningens reliabilitet och rationalitet alltså implementeringsproblem.106 

 

 
 

                                                
106 Implementeringsproblem ses här som missad måluppfyllelse om en handläggningstid på max 6 månader. 
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7. Sammanfattande analys, slutsatser och avslutande diskussion 

 
Den avslutande delen kommer inledningsvis att väva samman de tidigare gjorda analyserna 

med varandra. Avslutningsvis kommer jag att återkoppla till det initiala forskningsproblemet 

samt tidigare forskning och på basis av ovanstående presentera mina slutsatser. 

 

7.1 Sammanfattande  analys 

 

Det är tydligt att regleringsbrevet utgör den del av styrkedjan som på många vis bestämmer 

förutsättningarna för tjänstemännens yrkesutövning. Det handlar dels om målet på maximalt 6 

månaders väntetid men det handlar framförallt om att de sätter upp de ekonomiska ramarna 

som på många sätt styr verksamhetens möjligheter att ta fram de hjälpmedel som behövs vid 

asylprövningen. Det har visat sig i att tjänstemännen i studien påtalat brister i uppdateringar 

kring riktlinjer, brist på personal och på annat sätt uttryckt att det finns saker som kan fungera 

bättre med ökade resurser, vilket även visat sig vara fallet när det gäller långa 

handläggningstider. Kan inte tjänstemännen implementera styrningen är det en stor risk att det 

leder till ökade handläggningstider. Därför är det tydligt att målet på 6 månader snävar in 

tjänstemännens handlingsfrihet men att det framförallt är medelstilldelningen och de interna 

styrmedel som styr tjänstemannens handlingsförmåga. Således föreligger det en diskrepans 

mellan regeringens mål och vad som är möjligt att uppnå med nuvarande resurser. 

 

Vidare utgör verksamhetsplanen den del där Migrationsverket utifrån regleringsbrevets ramar 

och mål ställer ut egna förutsättningar för verksamheten. För området asyl är det tydligt att det 

ej föreligger någon direkt konkretisering av regleringsbrevets mål utan det är istället den del 

som berör området rättslig styrning som påverkar asylprövningen. En stor del av 

tjänstemännens uppgifter är att tolka lagen och att ta reda på hur situationen är i ett visst 

land/område. För denna uppgift är de bland annat beroende av praxis, vägledande beslut och 

domar samt landinformation, som till stor del vilar på rättsenhetens arbete. I intervjuerna 

framkom det tydligt att det som tjänstemännen primärt saknade, och det som de till viss del 

var en faktor som bidrog till långa handläggningstider, var att det saknades enhetlig styrning 

på vissa områden. Det finns alltså en tydlig koppling mellan regleringsbrevets anslag till 

området rättslig styrning och vidare till den verksamma tjänstemannens yrkesutövning där 

brister mycket väl kan leda till utökade handläggningstider. 
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Tjänstemannen upplever att det i de flesta fall var enkelt att förstå styrningen och att det vid 

problem inte var några problem att konsultera med sina kollegor. Det fanns dock tillfällen där 

bedömningen var svårare men att det då rörde sig om länder/områden där den rättsliga 

styrningen var svag. Vidare ansåg de sig även styrda av de produktionsmål som fanns vilket i 

sig visar att det finns en tydlig koppling till de mål och de ramar regleringsbrevet stipulerar. 

Det är alltså tydligt att de ekonomiska ramar regleringsbrevet ställer i allra högsta grad 

påverkar tjänstemäns möjlighet att utföra asylprövningen. 

 

7.2 Slutsatser 

 

Studiens syfte var att reda i vilken mån styrningen av Migrationsverket föranleder långa 

handläggningstider. Det framkommer i analysen liksom i tidigare forskning att problemet med 

långa handläggningstider kan kopplas till bristande styrning och knappa resurser. 

 

Analysen pekar på att resurserna som kommer Migrationsverket till dels är för små i 

förhållande till vilka mål som stipuleras. Detta har lett till att de hjälpmedel som 

tjänstemännen är beroende av i sitt arbete i vissa fall brister, vilket bland annat har visat sig 

genom att det finns bristfällig information kring de vanligaste asylskälen för vissa 

nationaliteter. Vidare har bristande resurser i form av en för liten personalstyrka tillsammans 

med prestationsmål bidragit till att handläggare många gånger tar på sig allt för många fall 

som de sedan inte hunnit med. Detta kan som Riskrevisionen varnar för leda till en process 

där många ärenden ligger orörda utan att de blir utredda. 

 

Analysen pekar också på att de interna styrningen inom Migrationsverket har vissa brister. 

Detta har visat sig genom att ärenden flyttas runt mellan enheter vilket leder till att en 

handläggare på en enhet inleder en utredning och sätter sig in i ärendet men därefter flyttas 

ärendet vilket leder till att en annan handläggare på en annan enhet behöver göra samma sak. 

Detta är tidskrävande liksom att det tar resurser i anspråk där bättre rutiner och en tydligare 

styrning skulle kunna förbättra situationen. Riksrevisionen har gjort en liknande bedömning 

då de menar att Migrationsverkets organisering av det som styr asylprocessen kräver 

utvecklade rutiner och effektiva processflöden för att hålla nere handläggningstiderna. 

Analysen visar att det i dagens organisation finns brister i detta hänseende. 
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Bristande information kring viktiga uppgifter kan som jag tidigare skrev vara ett resultat av 

alltför knappa resurser som gör att bedömningen av ärenden kan förlängas. Den bristande 

informationen utgör även ett problem då det kommer till enhetlighet i bedömningen av 

ärenden. Statskontoret rapport pekar på ovanstående och ser avsaknaden av en tydlig styrning 

som en anledning till att det inte finns ett sammanhållet synsätt kring centrala frågor, vilket 

har bidragit till att minska enhetligheten och effektiviteten eftersom viktiga frågor i hög grad 

har lagts ut på enskilda regioner. 

 

I tidigare kapitel har jag talat om styrningens reliabilitet, dvs. hur mycket tjänstemannen 

agerar efter beslutfattarnas styrning, och om styrningens rationalitet, alltså i vilken mån 

styrningen uppnås. Studien visar att tjänstemäns möjlighet att implementera föreliggande 

styrning är begränsad vilket leder till att målen inte realiseras. Det är en kombination av 

bristande styrning och bristande resurser som gör att de mål som regeringen sätter upp inte 

kan uppfyllas. Således måste styrningens reliabilitet förbättras för att uppnå en rationell 

styrning och därmed kortare handläggningstider. För att återkoppla till den teoretiska 

diskussionen angående tjänstemännens egenskaper är det därför tydligt att tjänstemännen 

både vill utföra föreliggande styrning och förstår den men när det kommer till kan delen 

uppkommer problemen eftersom det brister i styrningen och medelstilldelningen. 

 

7.3 Avslutande diskussion 

 

Långa handläggningstider kan inte endast förklaras med bristande styrning och bristande 

resurser utan för att få en heltäckande bild av fenomenet krävs det även en analys kring 

externa förklaringsfaktorer. Det har framkommit i intervjuerna och i mina studier kring 

tidigare forskning att element som ligger utanför Migrationsverkets försorg kan orsaka 

fördröjningar i handläggningen. Några av dem jag talade med tog bland annat upp problemet 

med att de asylsökande inte kommer till de inbokade utredningarna ett annat problem är att 

det är svårt att fastställa identiteten på de asylsökande eftersom de i de allra flest fall saknar 

ID handlingar. Migrationsverkets verksamhet styrs till stor del av vad som sker i omvärlden 

och behöver därför en flexibel organisation. Tidigare forskning har visat att Migrationsverket 

har haft problem med att förändra sin personalstyrka efter behov och att prognoserna för hur 

många asylsökande som kommer har varit bristfälliga. 
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Migrationsverkets verksamhet fungerar inte som ett företags där maximal effektivitet är 

ledstjärnan utan verksamheten handlar om asylsökande människor, därför det är av stor vikt 

att utredningarna gör på ett rättssäkert. Men utöver kravet på en rättssäker process måste 

samtidigt verksamheten bedrivas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Kraven är till vis del 

motstridiga men att effektivisera asylprocessen skulle även kunna öka rättsäkerheten eftersom 

den asylsökande då tidigare kan få besked om sitt ärende samtidigt som tjänstemännen 

snabbare kan avgöra ett ärende. Emellertid föreligger det alltid en risk att ensidigt rikta fokus 

mot att korta handläggningstiderna eftersom man då riskerar göra det på bekostnad av 

rättssäkerheten. Det är därför kanske inte så konstigt att handläggningen med nuvarande 

medelstilldelning (och styrning) inte når upp till regeringens mål på 6 månader utan att det är 

ett bevis för att tjänstemännen gör ett bra arbete. 

 

Långa handläggningstider är inte bara för jobbigt för de asylsökande utan det riskerar även 

minska människors förtroende för myndigheter. Ser vi på saken ur ett vidare perspektiv 

riskerar långa handläggningstider och de kostnader de medför öka främlingsfientligheten. Ett 

exempel på det är Sverigedemokraterna som under de senaste åren ökat i popularitet och som 

till stor del bygger sin politik kring asylpolitiken. Antalet asylsökande som kommer till 

Sverige styrs till mångt och mycket av vilken asylpolitik som förs och ser vi enbart till 

handläggningstiderna har asylpolitiken som förts misslyckats. För att målet på 6 månader 

skall uppnås och för att förtroendet för den förda asylpolitiken inte skall försvinna krävs det 

en tydligare och enhetligare styrning men även att samarbetet inom EU förstärks och 

förbättras annars finns risken att främlingsfientliga åsikter vinner gehör på bekostnad av den 

asylsökandes välfärd. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Förfrågan om deltagande – inledande information 

 

- Det är frivilligt att medverka, det finns alltid möjlighet att avsluta intervjun 

- Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt 

- Personuppgifter om den intervjuade kommer att inte nämnas i studien. Endast 

distinktionen handläggare v.s. beslutsfattare kommer att ges. 

- Möjlighet att ta del av studiens resultat kommer att ges i form av publicering via 

Växjö universitets hemsida i slutet av januari. 

- Är det okej om jag spelar in intervjun? 

 

 

Tema 1 Inledning arbetsbeskrivning 

 

Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? Varför verket? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Berätta om dina arbetsuppgifter 

- Handläggare 

- Beslutsfattare (samordnare) 

- Asylprövningen 

 

Tema 2 Styrning 

 

Kan du berätta vad som först och främst styr dig i din yrkesutövning? 

- Lagstiftningen 

- Interna mål, dokument, 

- Prestationsmål, korta handläggningstiderna, x-antal avslut 

 

Är det enligt dig enkelt att förstå styrningen, dvs. tolka lagstiftningen? 
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- Om inte, varför? 

- Otydlig lagstiftning 

Känner du att du har någon egen handlingsfrihet eller är du helt styrd av olika dokument? 

 

Tema 3 Styrningen som ett redskap i arbetet 

 

Vad har du för hjälpmedel att tillgå i din yrkesutövning? (vid osäkerhet) 

- Resurser, dvs. hjälpmedel vid handläggningen, Lifos 

- Handböcker 

- Utbildningsdagar 

- Samtal med kollegor 

 

Finns det något som du tror skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete? Något som brister? 

- Tydligare/vagare styrning 

- Fler handläggare/beslutsfattare 

 

Tema 4 Problem 

 

En fråga som ofta kommer upp är långa handläggningstider. Hur ser du på det? 

 

Eventuella orsaker till de långa handläggningstiderna? 

- En resursfråga 

- Bristande rutiner 

 

Vad kan man göra åt det? 

- Fler handläggare/beslutsfattare 

- Tydligare styrning 

 

Är målet på sex månader rimligt? Finns det något mål om hur långa handläggningstider det 

skall vara? 

 

 

Avslutning 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 


