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Abstract 

The aim of this study is to investigate the dossier and delegation selections’ pros and cons and 

examine how the Swedish Migration Agency, in collaboration with UNHCR, work to ensure 

impartiality and efficiency. The study is based on two theories: the main one is Lennart 

Lundquist’s theory of democratic and economic values, which we combine with Michael 

Lipsky’s theory of “street-level bureaucrats” with the bottom-up perspective. By interviewing 

six people, differently involved in the selection of quota refugees - experts as well as 

administrators and managers - we arrive at the result that there are both positive and negative 

parts of the selections and both methods are needed. Democratic and economic values make 

the foremost sense and we have found that the Swedish Migration Agency works in a way to 

find a balance between them.  

This study provides practical knowledge concerning challenges the people working within this 

area might meet and how they work to solve them. Hopefully, it will inspire people to do more 

research within this area of interests for a more effective, democratic and equitable selection 

of quota refugees in the future.  
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1. Inledning  

Aldrig tidigare i historien har så många människor varit på flykt undan förföljelse, krig och 

konflikter. I slutet av år 2016 var en av 113 personer på flykt. Hälften av dessa är barn. Antalet 

flyktingar och migranter runt om i världen som riskerar sina liv för att undkomma krig och 

fattigdom är alarmerande stort och väntas fortsätta öka under överskådlig framtid. Enligt 

Amnesty International finns det effektiva sätt att lösa flyktingkrisen. Ett sätt är att öppna upp 

för säkra och lagliga vägar till fristad för flyktingar genom att erbjuda vidarebosättning till alla 

flyktingar som behöver det. Det skulle innebära att flyktingar får skydd utan att de behöver 

spendera alla sina besparingar samt riskera sina liv på vägen till säkerhet (Amnesty 

International, 2015). Det är en viktig lösning för de mest sårbara flyktingarna då komplexa 

konflikter ökar och chansen till integration i nuvarande landet och återvändande oftast inte är 

möjligt. Vid vidarebosättning har individen i de flesta fall fått permanent uppehållstillstånd 

innan denne kommer till mottagarlandet vilket innebär att den enskilde slipper oroas om avslag 

och kan fokusera på att integrera sig direkt vid ankomst (Selm 2016, s 517). 

USA har tidigare varit det största mottagarlandet, men i samband med bytet av president har 

landet minskat sin flyktingkvot markant (Sirén, 2017). I och med detta är det viktigt att EU nu 

tar större ansvar. Exempelvis ska Sverige höja sin flyktingkvot; fram till nyligen har Sverige 

tagit emot 1900 kvotflyktingar varje år, men i år (2017) har flyktingkvoten höjts till 3400 

personer och ska sedan successivt öka till cirka 5000 personer per år (Johansson, Ferm, 

Forssell, Jönsson, Malm & Modig, 2016). Detta är ett steg framåt då fler flyktingar kommer att 

kunna ta säkra vägar till ett tryggare tredjeland. Det är därför angeläget att undersöka och se 

till att uttagningar av kvotflyktingar sker på ett så demokratiskt, rättvist och effektivt vis som 

möjligt.  

Vidarebosättning hör hemma i samhällsdebatten och är en lösning på en aktuell fråga. Det 

behövs mer forskning om hur aktörerna vid vidarebosättning av flyktingar samverkar samt hur 

det kan göras mest effektivt. Genom att undersöka hur uttagningen av kvotflyktingarna går till 

och vilken tjänst respektive aktör tillhandahåller kan problem och möjligheter som finns i 

denna samverkan beskrivas och demokratin i myndigheten prövas med hjälp av två relevanta 
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demokratiteorier. Fokus måste vara att stärka operativ kapacitet, planering och förvaltning i 

uttagningsprocessen av kvotflyktingar.  

 

1.1 Begreppsdefinition 

En flykting är någon som tvingats fly på grund av förföljelse, krig eller våld. En flykting har en 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religion, etnicitet, politisk åskådning, nationalitet 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp (Mcadam 2016, s 213). Troligtvis kan han eller hon 

inte återvända hem eller är rädd för att göra det. Krig och våld på etniska, religiösa och 

stamrelaterade grunder är de vanligast förekommande orsakerna till att flyktingar flyr sina 

länder (UN refugees, 2017). Många forskare menar att definitionen i FN:s flyktingkonvention 

(1951) är för godtycklig och vag för att ge en rimlig förklaring till vilka som behöver asyl. 

Andrew Shacknove, exempelvis, hävdade år 1986 att en mer lämplig definition skulle 

klassificeras som “en person vars grundläggande behov är oskyddade av dess hemland, som 

inte har några återstående resurser annat än att söka internationellt återställande av deras 

behov” (Gibney 2016, ss 48–49).  

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting med stöd av FN-konventionen, men 

även till skyddsbehövande i överensstämmelse med EU:s förenade regler. Den som godkänns 

för uppehållstillstånd som flykting kan söka om att få en flyktingstatusförklaring, en 

internationellt etablerad status grundad på såväl FN:s flyktingkonvention som EU-regler. FN-

konventionens definition av en flykting kommer att förklaras närmare i kapitel tre. 

(Migrationsverket asylregler, 2017) 

En liten del av de som är på flykt ingår i flyktingkvoten. Flyktingkvot är ett system för 

gemensam överföring av flyktingar eller andra utsatta personer till ett asylland, där mottagande 

land avgör hur många flyktingar som ska tas emot. Detta avser ett redan utvalt antal personer. 

En kvotflykting är en person som inom ramen för flyktingkvoten kommer till ett land genom 

detta system, ofta via flyktingläger. (Nationalencyklopedin, 2017) 

FN (Förenta Nationerna) grundades år 1945 för att främja internationellt samarbete. FN:s 

flyktingkommissariat kallas UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), även 

känt som FN:s flyktingorganisation, och är ett FN-program i uppdrag att skydda och stödja 

flyktingar på begäran av en regering eller FN själva samt assistera frivilliga återvändare, lokal 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flykting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asyl
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integration eller förflyttning till ett tredjeland (Fiddian-Qasmiyeh, Loescher, Long & Sogona 

red. 2016, s 215). UNHCR etablerades år 1950 för att överse det internationella skyddet av 

flyktingar, med betoning på de beräknade en miljon flyktingar som flytt sina hem i kölvattnet 

av andra världskriget. Från denna period har UNHCR:s omfattning av aktiviteter och ansvar 

vuxit signifikant, även med avseende på antalet anställda (Sandvik & Jacobsen 2016, s 1).  

Ett annat ord för systemet för kollektiv överföring av kvotflyktingar är vidarebosättning. Det 

är en organiserad förflyttning av förvalda flyktingar inom flyktingkvoten från ett asylland till 

ett annat, som gått med på att ta emot dem och ge dem en permanent lösning. UNHCR har som 

uppdrag, genom direktiv i FN:s stadga och FN:s generalförsamlings resolutioner, att genomföra 

vidarebosättning som en av de tre hållbara lösningarna för flyktingar. Vidarebosättning är unikt 

då det är den enda hållbara lösningen som innebär omlokalisering av flyktingar från ett asylland 

till ett tredjeland. (Selm 2016, s 512) 

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som tar emot ansökningar från personer som vill 

ha permanent bosättning i Sverige, vill komma på besök, söka skydd mot förföljelse eller bli 

svensk medborgare (Statskontoret 2014:22, s 125). UNHCR introducerar flyktingar som 

behöver skydd i ett tredjeland till Migrationsverket. Myndigheten utreder sedan och bestämmer 

vilka som får lov att komma till Sverige (SFS 2007:996). 

Dossier är de handlingar och personakter gällande individer som befinner sig i ett flyktingläger 

som oftast tillhandahålls av UNHCR och sedan delges mottagarlandet. Detta material ligger 

till grund för uttagande av flyktingar enligt kvoten. Det sker en dossieruttagning, även så kallad 

dossierprövning. I de fall det behövs ytterligare underlag och Migrationsverket behöver 

information om de sökande så sker det en delegation eller delegationsuttagning. Det vill säga 

utsända från Migrationsverket åker då ut till flyktinglägren och kompletterar materialet, med 

det som fattas, genom intervjuer med vederbörande. (Migrationsverket 2017, s 9) 

 

1.2 Bakgrund 

Sverige har en årlig kvot, som i år uppgår till 3400 personer. Dessa tas ut innan året är slut. 

(Migrationsverket 2017, s 9) Antalet baseras på UNHCR:s årliga globala analys av var behovet 

av vidarebosättning finns. Behovsanalysen presenteras på en årlig konferens i Genève varje 

sommar och därefter ges förslag på distribution av kvoten mellan de olika 
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vidarebosättningsstaterna (ATCR WGR, 2015). Förslaget till fördelning bereds sedan internt 

på Migrationsverket, tillsammans med Justitiedepartementet (Ali, 2017). 

Vid uttagning av kvotflyktingar räcker oftast personakterna som Migrationsverket får från 

UNHCR och det sker en så kallad dossieruttagning. I de mer komplexa fallen räcker dock 

varken underlaget från UNHCR, svenska ambassaden eller icke-statliga organisationer till, och 

det sker istället en delegationsuttagning. En delegationsuttagning innebär att Migrationsverket 

kompletterar informationen från UNHCR genom att ha intervjuer med flyktingarna på plats. 

Dessa genomförs av utsända handläggare från Migrationsverket. (Migrationsverket 2017, s 9)  

Allt färre flyktingar väljer att frivilligt återvända, samtidigt som de lokala möjligheterna att 

integrera flyktingarna på plats minskar, vilket gör att behovet av vidarebosättning ökar 

(UNHCR 2011, s 68). Enligt en färsk studie så kan flyktingens mentala hälsa påverkas av hur 

lång tid asylprocessen tar (Esses, Hamilton & Gaucher 2017, s 100). Inför 

delegationsuttagningar har UNHCR gjort en bedömning som mottagarlandet sedan utrett, men 

ansett sig behöva ytterligare uppgifter om. Handläggare från Migrationsverket åker då ut till 

det oftast konfliktdrabbade området i syfte att göra kompletterande intervjuer för att sedan 

bestämma om individen får skydd i Sverige (Migrationsverket 2017, s 9). En närmare 

undersökning av UNHCR:s och Migrationsverkets samverkan och processens för- och 

nackdelar kommer att göras utifrån demokratiska och ekonomiska värden. Rent 

samhällsteoretiskt knyter problemen an till samverkan mellan de båda aktörerna och studien 

ger en översyn av myndighetsutövning i form av handläggning och styrning hos aktörerna. En 

rättssäker och effektiv offentlig styrning stärker demokratin. 

Undersökningen kommer ge tydlighet i varför respektive uttagning av kvotflykting sker. Om 

studien ger svar på detta, kan undersökningen med hjälp av statsvetenskapliga begrepp ur de 

teoretiska utgångspunkterna analysera de demokratiska och ekonomiska värdena som är 

centrala i uppsatsens teorier. Om undersökningen ger denna kunskap om tillgångar och 

eventuella brister i dossier- och delegationsuttagningar kan detta leda till fortsatt forskning och 

kunskap om hur UNHCR och Migrationsverket skulle kunna utveckla sitt arbete. Givet dessa 

premisser går det att argumentera på liknande sätt mellan andra institutioner och länder. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur Migrationsverket, med hjälp av UNHCR, arbetar med 

dossier- och delegationsuttagningar för att leva upp till sitt demokratiska uppdrag, med 

utgångspunkt ur de demokratiska och ekonomiska värden som är centrala i Lennart Lundquists 

teori om offentligt etos. Detta kommer att vävas samman med Michael Lipskys teori om 

gatubyråkrati då denna teori belyser den mänskliga faktorn i mötet mellan handläggare och, i 

detta fall, kvotflykting.  

För att kunna svara på forskningsfrågan har en delfråga tagits fram som följer: 

• Vilka är för- och nackdelarna med de två olika uttagningarna av kvotflyktingar? 

Utifrån syftet och problemformuleringen har följande forskningsfråga formulerats: 

• Hur arbetar Migrationsverket, i samverkan med UNHCR, för att säkerhetsställa att de 

lever upp till sitt demokratiska uppdrag vid dossier- och delegationsuttagningar med 

hänsyn till de två teorierna? 

 

1.4 Uppsatsens utformning 

I studiens första kapitel inleds arbetet med en problematisering och överläggning kring arbetets 

betydelse, följt av begreppsdefinitioner, bakgrund och precisering av studiens syfte och 

frågeställning med grund i diskussionen om arbetets betydelse. Vidare i kapitel två presenteras 

metodologin, även innehållande det material som används i undersökningen. Därefter följer 

kapitel tre med en sammanställning av UNHCR:s och Migrationsverkets tillvägagångssätt i 

uttagningen av kvotflyktingar med hjälp av relevanta lagrum och riktlinjer. En grundligare 

förklaring av teorierna som studien bygger på redovisas senare i kapitel fyra. I det näst sista 

kapitlet, kapitel fem, prövas de centrala värdena i teorierna med hjälp av materialet i studien. 

Där vänds fokus åter mot studiens syfte och frågeställning för att sedan kunna knyta ihop 

arbetet. I det sista kapitlet, kapitel sex, diskuteras resultatet och förslag ges på framtida studier 

i en avslutande slutsats. 
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2. Metodologi  

Detta är en förklarande studie då undersökningen verkar för att ta reda på vilka som är för- och 

nackdelarna gällande dossier- och delegationsuttagningar samt hur Migrationsverket, i 

samverkan med UNHCR, arbetar för att säkerställa demokrati och effektivitet i sina 

bedömningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s 35). Den empiri som i 

undersökningen tagits fram genom kvalitativa samtalsintervjuer och ett brett kvalitativt 

material kommer teoretiskt prövas med hjälp av två teorier: Gatubyråkrater av Michael Lipsky 

(2010) samt Lennart Lundquists teori om Offentligt etos (1997). Syftet med vårt metodologiska 

val är att möjliggöra en analys kring Migrationsverkets och UNHCR:s arbetssätt vid 

uttagningar av kvotflyktingar i förhållande till de demokratiska och ekonomiska värden som 

ligger till grund i teorin, samt kunna förklara för- och nackdelarna med dossier- och 

delegationsuttagningar med teorierna som verktyg. Teorierna kommer därför att ligga till grund 

för hela studien och kommer att förklaras närmare i kapitel fyra. 

Undersökningen vilar på relevant litteratur, lagrum, vetenskaplig forskning, dokument och 

riktlinjer från Migrationsverket och UNHCR som sedan kompletterats med empiri i form av 

kvalitativa samtalsintervjuer (Teorell & Svensson 2007, s 265). Nedan presenteras metoden 

samt tidigare relevant forskning som använts i undersökningen. Slutligen kommer de 

begränsningar och hinder som inträffat i arbetet att läggas fram. 

 

2.1 Kvalitativa samtalsintervjuer  

En kvalitativ metod har använts för att finna svar på frågor som varför och hur (Teorell & 

Svensson 2007, s 11). Empirin består av underlag från sex kvalitativa samtalsintervjuer med 

handläggare och ansvariga som arbetar med dossier- och delegationsuttagningar inom 

Migrationsverket och UNHCR Sverige samt en expert inom vidarebosättning. Intervjuerna har 

gjorts genom både direkta möten och telefonintervjuer. Direkta möten har i första hand 

eftersträvats men i de fall detta inte har varit möjligt har telefonintervjuer genomförts.  

Samtalsintervjuerna utgår från ett frågeformulär som delats in i teman med öppna 

svarsalternativ om relationen mellan aktörerna, deras roll och vad de tror kan förbättras i deras 
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arbete med dossier- och delegationsuttagningar. Dessa frågeformulär består av cirka 15 frågor 

och har skickats ut minst två dagar innan respektive intervju. Syftet med samtalsintervjuerna 

har varit att ta reda på vad som förenar de olika uttagningsutfallen hos Migrationsverket och 

hur detta kan sättas i relation till de teoretiska aspekterna. Vidare gav samtalsintervjuerna 

interna perspektiv på UNHCR:s och Migrationsverkets arbete och agerande gällande dossier- 

och delegationsuttagningar utifrån ett akademiskt, operativt och demokratiskt perspektiv. Att 

undersöka detta har varit en förutsättning för att kunna finna svar på för- och nackdelar med 

respektive uttagning, samt hur aktörerna arbetar för att objektivitet och effektivitet ska gälla i 

varje fall. 

Kvalitativa samtalsintervjuer ger respondenten utrymme att fördjupa sina svar och redogöra 

för erfarenheter och känslor. Dessutom behöver inte intervjuguiden följas slaviskt och 

följdfrågor kan ställas vid behov för förbättrad förståelse. En kvalitativ samtalsintervju gör att 

det går att undersöka de subjektiva tolkningarna av samhällsfenomen. I detta fall hur de 

intervjuade uppskattar värdena i Lundquists teori Offentligt etos (1997) och hur handläggare 

påverkas av sin omgivning enligt Michael Lipskys teori Gatubyråkraterna (1980). Genom 

samtalsintervjuer kompletteras den information som sedan tidigare redovisats i arbetet genom 

att ge svar på hur och varför respektive uttagning sker (Warren, 1988). 

De intervjuade har innan intervjun fått veta vad syftet med undersökningen är och har haft 

möjlighet att ändra sina svar vid slutet av intervjun. De har även fått möjlighet att vara 

anonyma. Intervjuerna har spelats in efter samtycke med respondenterna. Det inspelade 

materialet har först transkriberats ordagrant för att sedan användas i arbetet. Viss redigering av 

det transkriberade materialet har därefter gjorts för att ge en mer sammanhängande text. Denna 

redigering görs ofta av forskare vid studier som kräver kvalitativa intervjuer (Malterud, 2009). 

Nedan presenteras de personer som deltagit i denna studie utifrån deras titel och roll. I arbetet 

refereras de intervjuade till som “Informant A” och så vidare, för att undvika att informationen 

får personlig anknytning, då det är Migrationsverkets och UNHCR:s samlade åsikter och 

upplevelser som är av vikt. I referenslistan redovisas personerna vid namn. Följande personer 

har deltagit i studien genom samtalsintervju:  

Informant A: Expert inom vidarebosättning på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping. 

Informant B: Norra Europas representant för UNHCR Sverige, huvudkontor i Stockholm.  
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Informant C: Teamledare vid dossierprövningar på Migrationsverkets vidarebosättningsenhet 

i Malmö. 

Informant D: Handläggare vid delegationsuttagningar på Migrationsverkets 

vidarebosättningsenhet i Norrköping. 

Informant E: Teamledare för delegationsuttagningar på Migrationsverkets 

vidarebosättningsenhet i Norrköping  

Informant F: Handläggare vid dossierprövningar på Migrationsverkets 

vidarebosättningsenhet i Malmö. 

 

2.2 Teoriprövande studie 

Det är en teoriprövande studie som finner stöd i två statsvetenskapligt centrala teorier som 

behandlar demokrati: Offentligt etos av Lennart Lundquist (1997) samt Gatubyråkraterna av 

Michael Lipsky (1980). Med denna metod går det att testa om teorierna är applicerbara i det 

empiriska materialet som har framtagits i undersökningen om dossier- och 

delegationsuttagningar. Genom teoriprövning kommer det framgå om teorin är tillräckligt 

tydlig och komplett för det fall som valts. Analysen av undersökningen kommer sedan visa hur 

Migrationsverket, i samverkan med UNHCR, arbetar för att säkerställa en demokratisk 

bedömning i varje ärende, samt visa för- och nackdelar med de två olika uttagningarna av 

kvotflyktingar (Esaiasson m fl 2012, s 40). Ämnet dossier- och delegationsuttagningar har valts 

med omsorg då det är ett aktuellt och relevant ämne som på många sätt är av betydelse i 

förhållande till teorierna i undersökningen.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Studien grundas i en genomgripande undersökning av tillgänglig vetenskaplig forskning, med 

huvudfokus på forskning baserat på asyl- och uttagningsprocessen av flyktingar (Teorell & 

Svensson 2007, s 89). Då det är en teoriprövande studie så kommer forskning kring 

undersökningens centrala teorier, gatubyråkrati och offentligt etos, att återspeglas i hela arbetet. 
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Studier om flyktingströmmar och påtvingad migration har vuxit från att endast röra ett relativt 

litet antal vetenskapsmän och politiska forskare på 1980-talet till ett numera globalt 

intresseområde med tusentals studenter världen över som studerar migration antingen från ett 

traditionellt migrationsperspektiv eller som ett kärnkomplement av nya program inom 

statsvetenskap. Till stora delar av studien har The Oxford Handbook of Refugee & Forced 

Migration Studies (2016) använts som kritiskt utvärderar födelsen och utvecklingen av 

flyktingströmmar och påtvingad migration och analyserar nyckeln till samtida och framtida 

utmaningar som akademiker och utövare, som arbetar med dessa frågor, ställs inför. (Fiddian-

Qasmiyeeh m fl red. 2016, s 2) 

Stor del av den tillgängliga akademiska litteraturen om vidarebosättning fokuserar på 

integrationen av kvotflyktingar: mestadels hälsa, sysselsättning, utbildning och boende, ofta 

från kommunens eller statens synvinkel, eller i jämförelse med asylsökande och andra 

migranter. Det finns även mycket relevant forskning om asylprocessen, exempelvis Handbok 

för offentliga biträden i asylprocessen (2014) om hur asylprocessen för ett ensamkommande 

barn fungerar och hur offentliga biträden bör förhålla sig till den (Nyström, 2014). Det finns 

mycket forskning om aktörers samarbete, både transnationella, statliga och icke-statliga 

organisationer. Denna forskning är nödvändig när relationen mellan UNHCR, som är en 

transnationell organisation, och Migrationsverket, som är en statlig myndighet, studeras. 

Flyktingar och det statliga systemet är två sidor av samma mynt, och det förstnämnda kan inte 

förstås utan referenser till det sistnämnda (Betts 2016, s 60). Mer om detta kan läsas i kapitel 

tre om aktörernas förfarande utifrån de lagar och riktlinjer som finns gällande dossier- och 

delegationsuttagningar. Vidare finns forskning om internationella organisationer och deras 

maktutövning (Gebbert, Becker-Ritterspach & Mudambi 2016). Ett exempel är en 

undersökning om UNHCR som självständig aktör i fallet i Kosovo (McKittric, 2011). Mycket 

tyder på att de internationella organisationernas makt ökar, vilket gör det tämligen viktigt och 

aktuellt att ur ett svenskt perspektiv undersöka relationen mellan UNHCR och 

Migrationsverket. 

Vidare har studien även utgått från boken UNHCR and the Struggle for Accountability (2016) 

som undersöker UNHCR:s sökande efter ansvarsskyldighet i relation till andra aktörer, i detta 

fall mottagarlandet. Boken antar ett tvärvetenskapligt närmande för att belysa de olika lagar 

och relationer som utgör ansvarighet och reflekterar även över vad som är tillräckligt bra 

ansvarstagande (Sandvik & Jacobsen, 2016).  
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UNHCR har i samverkan med Migrationsverket utformat rapporten Kvalitet i svensk 

asylprövning (2011). Där ger UNHCR rekommendationer till Migrationsverket gällande bland 

annat utredningen av skyddsbehov, den juridiska bedömningen av skyddsbehov och 

bevisprövningen. I rapporten kan brister samt möjligheter till att förbättra UNHCR och 

Migrationsverkets arbete med asylprövning enklare lokaliseras. Detta är en bra grund för att 

utveckla de för- och nackdelar som finns vid de olika uttagningarna av kvotflyktingar som sker 

i samverkan mellan UNHCR och Migrationsverket (Feijen & Frennmark, 2011).  

Enligt forskning har fördröjningar i asylprocessen en negativ inverkan på den asylsökandes 

hälsa (Esses, Hamilton & Gaucher 2017). Statskontorets undersökning Tydligare styrning av 

Migrationsverket (2014) visar att det även är mycket kostsamt att låta de asylsökande vänta på 

beslut utomlands (Statskontoret 2004:20, s 39). Det är därför av vikt att Migrationsverket och 

UNHCR har tydliga riktlinjer för hur respektive uttagning ska gå till, för att förkorta väntetiden.  

För att obehindrat plocka fram information som inte framgår av den framtagna empirin har 

även Riksrevisionens revisionsrapporter om Migrationsverkets arbete använts. Exempelvis kan 

studien med hjälp av Riksrevisionens årliga granskning av Migrationsverket ta del av de brister 

som tjänstemän gärna undviker att prata om, exempelvis bristande utredningsdjup och risken 

som finns med möjligheten för handläggare att själva välja ärenden (Riksrevisionen, 2015). 

Det är denna tidigare forskning, kompletterat med intervjuerna, som kommer att utgöra 

underlag till hur de teoretiska värdena avspeglar dossier- och delegationsuttagningarna.  

 

2.4 Begränsningar och urval 

Sex samtalsintervjuer har använts i studien. Fem av dessa genomfördes med anställda på 

Migrationsverket, från både dossier- och delegationsavdelningarna, och genom detta har en 

teoretisk mättnad uppnåtts. Den sjätte intervjupersonen representerade UNHCR och var också 

den enda relevanta att intervjua på UNHCR Sverige, med tillräcklig kunskap inom området 

vidarebosättning, och således genomfördes en totalundersökning. Detta ger material att pröva 

Lipskys teori gällande gatubyråkrater i kombination med Lundquists teori om offentligt etos. 

Utöver detta har stora mängder material undersökts i syfte att styrka fynden i det empiriska 

materialet. Svaren hos informanterna har varit återkommande. Urvalet är strategiskt då 

respondenterna i studien besitter den kunskap som eftersökts.  
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Vi har valt att inte gå in djupare i asylprocessen. Detta grundar sig i tidsbrist, då detta skulle 

bli en alltför omfattande studie av material, men också i en önskan om att kunna mäta det som 

faktiskt ska mätas. Utförandet och praktisk användning av EU:s lagar, internationella 

förordningar och konventioner för asylpolitik, Justitiedepartementets och ambassadens arbete 

samt samverkan vid uttagningen av kvotflyktingar är en intressant aspekt, men detta område är 

alltför vidsträckt. Varken förarbeten, nationell implementering, användning av internationella 

förordningar eller de praktiska konsekvenserna för kvotflyktingar i Sverige har setts över i 

betydande utsträckning. Med en önskan om en omfattande analys, så att studien blir 

meningsfull och inspirerande för fortsatt forskning, har därför strikt urval och avgränsning 

gjorts.  

Frågeställningen i studien har en sådan prägel så att materialet som har studerats har en tydlig 

koppling till just dossier- och delegationsuttagningar mellan UNHCR och Migrationsverket 

och de teoretiska utgångspunkterna. Den strikta avgränsningen skapar förutsättningar för 

operationalisering av centrala värden i teorierna och styrker därmed studiens validitet. 

Tydligheten i vårt urval upprätthåller även möjligheten att använda resultatet av 

undersökningen i framtiden. Det finns en medvetenhet om att kvalitativa metoder ofta är svåra 

att generalisera för att urvalet är för litet (Esaiasson m fl 2012, s 168). Detta arbete kan dock 

ge en ny infallsvinkel till för- och nackdelar med dossier- och delegationsuttagningar vilket 

kan leda till nya infallsvinklar och vidare forskning i ämnet, exempelvis gällande hur 

objektiviteten och effektiviteten kan förbättras i ärendehandläggningen.  

Utöver att urval i material och metod har gjorts har även andra teorier setts över. Det finns 

många teorier gällande byråkrati, förvaltning, handlingsutrymme och demokrati. Exempelvis 

behandlar teoretikern Max Weber, i likhet med Lipsky, ämnet byråkrati och tjänstemännens 

roll inom förvaltningen. Hans modell går under namnet idealbyråkrati och bygger på idén om 

att den byråkratiska förvaltningen är en rationell organisation som karaktäriseras av fasta 

kompetensområden och auktoritet. Strukturen inom byråkratin ska enligt Weber indelas efter 

regelverk och lagar och kännetecknas som starkt hierarkisk. (Weber 1987, s 58) Webers teori 

valdes dock bort då denne tycks fokusera mer på ämbetsmännens roll och väg genom karriären, 

upp på den hierarkiska stegen. I denna studie undersöks handläggare i relation till en tredje 

part, i detta fall kvotflyktingar. Således tycktes Lipskys teori om gatubyråkrater vara mer 

lämplig då den belyser den mänskliga faktorn, det vill säga mötet mellan dessa två parter.  
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3. Relevanta lagrum och riktlinjer vid dossier- 

och delegationsuttagningar 

I detta kapitel kommer UNHCR:s och Migrationsverkets ansvarsområden vid dossier- och 

delegationsuttagningar att förklaras närmare med hjälp av konkreta lagrum och riktlinjer. Detta 

är essentiellt för att vidare kunna förstå och sedermera analysera dossier- och 

delegationsuttagningarna med hjälp av teorierna som kommer att presenteras i kommande 

avsnitt. Inledningsvis kommer Utlänningslagen (2005) som utfärdas av svensk riksdag samt 

FN:s flyktingkonvention (1951) gällande vem som är en flykting, som Sveriges riksdag valt att 

följa, redogöras. Därefter presenteras UNHCR:s och Migrationsverkets centrala riktlinjer 

gällande uttagningsprocessen av kvotflyktingar. 

 

3.1 Relevanta lagrum 

I Utlänningslagen finns flera paragrafer som är centrala vid vidarebosättning till Sverige. 

Asylbedömningen är densamma för kvotflyktingar som vid övriga flyktingärenden. Det 

innebär att även om UNHCR bedömer att en person är skyddsbehövande så kan 

Migrationsverket göra bedömningen att personen inte är det. Nationell praxis går först och 

Migrationsverket måste göra egna bedömningar och beslut utifrån svensk lagstiftning (Feijen 

& Frennmark 2011, ss 8–9). Sveriges regering har däremot, efter beslut i riksdag, skrivit under 

FN:s flyktingkonvention vilket innebär att dess praxis även gäller svensk lag. Med anledning 

till detta presenteras här Flyktingkonventionen och dess definition av en flykting.  

FN:s flyktingkonvention från år 1951 (även kallad Genèvekonventionen) spelar än idag en 

viktig roll i skyddet av flyktingar, genom att främja och tillhandahålla internationella lösningar 

för personer på flykt. Den stödjer samarbete mellan stater, UNHCR och andra internationella 

organisationer och främjar de mänskliga rättigheterna (Goodwin-gill 2016, s 45). Enligt 

Flyktingkonventionen och Utlänningslagen (SFS 2005:716) är du flykting om du har 

välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Flyktingkonventionens och Utlänningslagens definition om vem som är en flykting är samma, 
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ändå är det fem procent av de som utreds inom ramen för flyktingkvoten som inte får 

uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket Vidarebosättning, 2017). Med andra ord, 

bedömningen om vem som är en flykting är en transnationell överenskommelse, som ständigt 

är i en konflikt med logiken om nationell suveränitet (Sandvik & Jacobsen 2011, s 116). Det 

finns enligt Flyktingkonventionen krav på att beslut ska fattas individuellt, objektivt och 

opartiskt (Feijen & Frennmark 2011, s 127).  

Även om dessa lagar är utgångspunkten vid beslut i alla asylärenden behövs tydliga riktlinjer 

som stödjer och förtydligar vad som menas med respektive lag. Inte minst då UNHCR, som 

internationell organisation, har en enorm betydelse vid besluten. Exakt hur en dossier- eller 

delegationsuttagning ska gå till står inte i lagtexten. Då följs riktlinjer som stater utformar 

tillsammans med UNHCR (Loescher 2016, s 217). Enligt artikel 35 i Flyktingkonventionen ska 

stater samarbeta med UNHCR, genom att utöva sina uppgifter samt underlätta för uppsikt och 

övervakning av att uppgifterna genomförs (Sandvik & Jacobsen 2011, s 38). Nedan kommer 

de riktlinjer som UNHCR utformat tillsammans med Sveriges regering och riksdag att 

presenteras för att förtydliga hur en uttagning är tänkt att gå till, när riktlinjer följs.  

 

3.2 Riktlinjer 

Både Migrationsverket och UNHCR tar fram riktlinjer för hur dossier- och delegationsärenden 

ska behandlas och gå till. Riktlinjer bör följas men är inte juridiskt bindande (Goodwin-gill 

2016, s 36). Innan ett ärende presenteras för Migrationsverket har UNHCR med hjälp av sina 

interna riktlinjer bedömt ärendet och beslutat om personen i fråga har flyktingstatus. 

Migrationsverket är inte bundet av UNHCR:s bedömning. Myndigheten gör alltid en 

självständig granskning av varje enskilt ärende (SFS 2005:716).  

I UNHCR:s handbok om vidarebosättning finns organisationens riktlinjer gällande bedömning 

om flyktingstatus samt hur dossier- och delegationsärenden ska gå till. Som nämnt i tidigare 

avsnitt utgår Migrationsverket i första hand från svensk praxis som anges av Sveriges regering 

och riksdag, men enligt förarbeten till Utlänningslagen anses UNHCR:s handboks slutsatser 

vara internationellt erkända vid tillämpning av FN:s flyktingkonvention (Feijen & Frennmark 

2011, s 129). Varje år ger Migrationsverket ut riktlinjer till UNHCR i ett så kallat “Country 

chapter Sweden” utfärdade av Sveriges riksdag. Alla vidarebosättningsstater har ett eget kapitel 
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i UNHCR:s handbok med specifika krav från respektive land (UNHCR, 2016). I handboken 

står det om de länder som tar emot kvotflyktingar. Det står specifikt om de är eller inte är villiga 

att ta emot kvotflyktingar genom dossier- eller delegationsuttagningar. USA har exempelvis 

valt att inte ta ut kvotflyktingar via dossieruttagningar (UNHCR USA 2016, s 1). Sverige har 

däremot accepterat båda uttagningarna (UNHCR Sweden 2016, s 1).  Vidare presenteras även 

hur Sverige vill att respektive uttagning ska gå till (Ibid, s 3). 

 

3.2.1 Dossieruttagning 

För att Migrationsverket ska fatta ett beslut om ett dossierärende ska ett noggrant utarbetat och 

uppdaterat vidarebosättningsformulär presenteras enligt riktlinjerna i handboken. En 

fullständig granskning av sökandens flyktingstatus, om det finns ett fortsatt individuellt behov 

av skydd, bör göras i varje enskilt fall för varje familjemedlem i ett registreringsformulär. Om 

Migrationsverket finner det grundläggande materialet otillräckligt eller icke tillförlitligt, 

kommer ytterligare information att erhållas från UNHCR eller någon annan relevant källa, till 

exempel en ambassad eller en organisation. (ibid)  

Alla vidarebosättningsförslag behandlas av Migrationsverket enligt fastställd policy. En 

sökande måste uppfylla kriterierna i Flyktingkonventionen eller uppfylla kriterierna för 

subsidiärt skydd, så som det deklareras i Utlänningslagen, för att erbjudas bosättning i Sverige 

(SFS 2005:716). Om ett ärende avvisas kommer information som redogör för skälen till 

avslaget att ingå i beslutet. Fastställande av flyktingstatus beaktas och beslutas i samband med 

det slutgiltiga beslutet om uppehållstillstånd (UNHCR Sweden 2016, s 3).  

 

3.2.2 Delegationsuttagning 

Enligt Migrationsverkets riktlinjer ska cirka 150–300 individer tas ut via 

delegationsuttagningar varje år. Med en total bosättningskvot på 1900 platser år 2016, bör cirka 

3–4 delegationsuttagningar ha genomförts det året, där varje uttagning gäller flera individer.  

Delegationsuttagningar utförs i nära samarbete med Sveriges ambassad, UNHCR och IOM 

(International Organization for Migration). Uttagningarna ska planeras gemensamt av UNHCR 

och Migrationsverket för att nå det mest lämpliga logistiska tillvägagångssättet, omfattningen 
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av uttagningen och olika praktiska detaljer som boende, transport, säkerhet, mötesschema och 

så vidare. Det kan göras genom besök före uttagningen på den plats där delegationsuttagningen 

ska äga rum. Migrationsverket tar ansvar för förberedelser, bemanning, praktiska 

genomföranden och eventuell efterbehandling eller uppföljning som kan krävas. All 

dokumentation ska tillhandahållas av UNHCR och ställas till förfogande minst en månad före 

det planerade avresedatumet. (ibid, s 4) 

Intervjuer genomförs individuellt med syftet att komplettera informationen, som finns i 

registreringsformulär som UNHCR utformat, och därigenom ge en tillräcklig grund för 

bedömningen av flyktingstatus och det slutliga beslutet från Migrationsverket (Feijen & 

Frennmark 2011, s 24). Ett slutligt beslut, inklusive en statusbestämning, uppnås efter samråd 

mellan intervjuansvarig och en beslutsfattande. Ibland kan tveksamma fall hänvisas till 

Migrationsverket i Sverige för samråd och följaktligen kan beslutet skjutas upp. I allmänhet 

informeras individer om positiva beslut om beviljad vidarebosättning i slutet av varje dag eller 

session. Om beslutet är att avvisa ärendet kommer enskilda att informeras av UNHCR vid ett 

separat tillfälle. Skäl för avslag ges muntligt och skriftligt (UNHCR Sweden 2016, s 5). 

Varken ärenden som är uttagna via dossier eller delegation som avvisas av Migrationsverket är 

föremål för överklagande, trots att nya fakta har uppstått eller om de svenska 

antagningskriterierna har ändrats. Om UNHCR presenterar fall som har avvisats av något annat 

land, ska skälen till avslag tydligt anges i den medföljande dokumentationen. Behandlingstid, 

det vill säga tiden från inlämning till beslut, varierar beroende på personens profil, men ett 

beslut fattas vanligen inom en månad och inom en till två veckor vid brådskande eller akuta 

fall. (ibid 2016, ss 3–4) 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Studiens huvudfokus bygger på två demokratiteorier; Lennart Lundquists teori om Offentligt 

etos (1997) och Michael Lipskys teori om Gatubyråkrater (1980). Detta kapitel inleds med en 

redogörelse för vilka delar av Lipskys teori som är relevanta och nödvändiga för att förstå 

dossier- och delegationsuttagningar samt hur denna teori kan kopplas samman med 

forskningsfrågan.  Därefter görs en liknande beskrivning om offentligt etos och dess centrala 

värden som kommer att analyseras i denna studie. Vad som förväntas av handläggaren på 

operationellt plan kommer kortfattat att förklaras och sammanställas i en analystabell. Vissa 

värden kan komma att tangera varandra, men detta ses inte som ett problem, då de värden som 

gör det är centrala och har en stor vikt senare i resultatdelen. Teorierna kommer att presenteras 

så att de passar in i denna studies kontext och utformning.  

 

4.1 Michael Lipsky och gatubyråkraterna 

Det hävdas allmänt att byråkrater är strikt fasta i lagar och regler inom offentlighetens 

restriktiva preferenser. Denna teori utmanar den uppfattning som syftar på byråkraternas 

tämligen stora handlingsutrymme. I detta arbete kommer handläggarna vid 

vidarebosättningsärenden att vara i fokus. Med denna teori går det att undersöka förhållandena 

vid genomförandet av handläggandet vid dossier- och delegationsuttagningar, snarare än 

lagstiftningsval. Byråkrater, i detta fall beslutsfattare vid vidarebosättningsärenden, stöter i 

själva verket regelbundet på dilemman som går emot den strikta handläggningen av 

migrationsärenden. Dessa dilemman återspeglar gapet mellan politikens ambitioner och själva 

genomförandet av denna, från fördelar till nackdelar samt kostnader för att se till att dessa 

regelverk följs korrekt.  

En av de främsta teorierna om denna implementeringsprocess tillskrivs Michael Lipsky, med 

sin teori om gatubyråkrater (1980), och betraktas av många som skaparen av “bottom-up”-

perspektivet (Hill & Hupe 2009, s 51). Lipsky intresserar sig främst för de individer som arbetar 

med policyimplementering och i direkt anslutning till medborgarna (Lipsky 1980 s 3). 

Rutinerna och förenklingarna skapas vid stor handlingsfrihet i yrkesutövningen (Ibid, s xi). 

Lipsky menar på så vis att handläggare och beslutsfattare kan ses som policyskapare, eftersom 
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de har eget handlingsutrymme. Handlingsfrihet är på många sätt viktigt då handläggare har 

flera års utbildning och därför ofta besitter hög kompetens, stora färdigheter och erfarenhet, 

något som policyskaparna kanske saknar. På samma sätt kan handlingsutrymme skapa 

kreativitet och yrkesglädje. Handlingsutrymme kan anses vara en tillgång, men det kan bli 

besvärligt för policyskapare att kontrollera och styra ett sådant arbete. Handläggarens arbete 

präglas dels av objektivitet och riktlinjer om likabehandling som utgångspunkt, emellertid 

kräver arbetet även spontan handling och omställning utifrån det enskilda fallet. Arbetet 

kännetecknas också ofta av brist på tid, information och hjälpmedel för att kunna handlägga 

noggrant i varje enskilt fall. Samtidigt är handläggarna ofta engagerade i att tillhandahålla god 

service och att göra ett, socialt sett, viktigt jobb, men de rådande arbetsförhållandena är sådana 

att det inte är möjligt att tjäna alla “klienter” och tjänster som de ska behandla. Detta resulterar 

i att handläggare utvecklar mönster för arbetet, rutiner och förenklingar som hjälper dem att 

hantera kritiska situationer och effektivisera tillvaron. Allmänheten och i detta specifika fall, 

de asylsökande, påverkas och berörs av detta. (Ibid, ss xi - xiii) 

Gatubyråkrater, det vill säga handläggare, kan i första hand utforma substansen i myndigheten, 

medan de politiska policyskaparna och beslutsfattarna kan influera villkoren för 

Migrationsverket genom indirekt styrning kring exempelvis organisering, tilldelning av 

resurser i form av tjänster, ekonomiska medel och därmed indirekt ”forma” de som ska slutföra 

besluten (Sannerstedt 2001, s 23). Lipskys perspektiv om gatubyråkrati poängterar vikten av 

de avgöranden som tas på myndighetens lägsta nivå, och skiljer sig därför från klassiska “top-

down”-perspektivet som istället inriktar sig på avgöranden i myndighetens topp, som fattas av 

politiker. 

Delar av Lipskys teori kan användas för att få en djupare förståelse för och kunskap om 

handläggarnas arbete med ärenden då handläggarna är centrala i studien. Det behövs för att 

förstå de dilemman handläggare ställs inför vid dossier- och delegationsuttagningar, såsom 

brister i både demokratiska och ekonomiska resurser vid handläggandet av ett ärende. Genom 

Lipskys begrepp gällande handlingsutrymme analyseras de för- och nackdelar som följer av 

handläggarens godtycke med avseende på vissa asylfall samt hur arbete på fältet och bakom 

skrivbordet innebär stora kontraster som kan påverka handläggaren och därmed ärendets utfall. 

Detta leder till problematiken att respektive ärenden kan ha olika utfall beroende på vilken 

uttagningsmetod som görs, vilket skadar de demokratiska värden som presenteras i nästa 

stycke. Lipskys teori är viktig då den behandlar en mänsklig faktor i mötet mellan handläggaren 
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och flyktingen. De begrepp som har presenterats hittills är väl sammanlänkade med de värden 

som senare presenteras i nästa avsnitt. 

 

4.2 Lennart Lundquists offentliga etos 

Lundquist menar att det är tjänstemäns ansvar att försvara “vårt offentliga etos”, det vill säga 

de värden som ska prägla offentlig verksamhet, och i hans teori förklarar han såväl dessa 

värdens betydelse som hur han menar att de bör återspeglas i verksamheten. Lennart Lundquists 

teori är mycket intressant att testa på just dossier- och delegationsuttagningsprocessen för att 

se om en demokratisk myndighetsutövning sker. Nedan kommer en tabell att presenteras 

innehållande de sex värden som Lundquist talar om och sedan förklaras dessa mer utförligt i 

efterföljande text. 

 

4.2.1 Värden inom offentligt etos 

Tabell 1. Vårt offentliga etos 

  Demokrativärden   Ekonomivärden 

  Politisk demokrati 

  Rättssäkerhet 

  Offentlig etik 

  Funktionell rationalitet 

  Kostnadseffektivitet 

  Produktivitet 

Demokrativärdenas tanke är att de ska se till att den offentliga makten tillgodoser kraven från 

den politiska demokratin, den offentliga etiken och rättssäkerheten medan ekonomivärdena 

innebär att det offentliga ska tillgodose krav på funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och 

produktivitet.  

De demokratiska värdena utgörs för det första av politisk demokrati. I takt med att den 

offentliga sektorn växer får förvaltning och ämbetsmän axla en större roll och begreppet politik 

kan inte längre begränsas till endast politiska aktiviteter så som det menades förr. Numera 

bedrivs merparten av den politiska verksamheten inom den offentliga förvaltningen, det vill 

säga statens, landstingens och kommunernas förvaltning (Lundquist 1997, s 6). För 

medborgarna är förvaltningen den del inom det offentliga som står för den största omedelbara 
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kontakten och det är således av största vikt att det finns lagar och regler som säkerställer lika 

och demokratisk behandling av varje individ, för att undvika att medborgarens integritet kränks 

(Ibid). I detta fall, vid studie av vidarebosättningsprocessen, är detta intressant just för att det 

är viktigt att alla kvotflyktingar bemöts och behandlas lika, oavsett vilken handläggare de blir 

tilldelade eller vilken uttagningsmetod som används. Politisk demokrati och offentlig 

förvaltning, och relationen dem emellan, kan sedan analyseras ur två utgångspunkter, varav 

den ena gäller förvaltningens processer och den andra substansen i verksamheten. 

Processkraven är grundläggande i västdemokratin och dessa måste tillgodoses för att det ska 

kunna talas om demokratisk förvaltning, oavsett hur väl uppfyllda substanskraven är (Ibid, s 

21). Processkraven kan i sin tur delas in i fyra punkter: allmänna val, medborgardeltagande, 

öppenhet gentemot medborgarna samt fri- och rättigheter för dem. Substanskraven å sin sida, 

vilka är av intresse först när processkraven är uppfyllda, bygger på följande tre punkter: lagens 

krav (som kan formuleras som allmänna målsättningar), politikernas vilja (som kan referera till 

“viljan” hos de direktvalda) och medborgarnas val och vilja (som kan relatera till antingen 

allmänintresse, särintresse eller klientintresse) (Ibid, s 23). 

Den politiska demokratin förutsätter vidare att medborgarna har rätt till insyn i den offentliga 

verksamheten, något som på intet sätt är självklart för exempelvis privat verksamhet. Offentliga 

roller kommer i längden inte att kunna bibehålla sin legitimitet om medborgarna inte vet vad 

de kan förvänta sig av ämbetsmän och tjänstemän och lita på den öppenhet och transparens 

som ska råda inom offentlig verksamhet (Ibid, s 8). Enligt Lundquist så kommer inte den 

politiska demokratin att fungera om, i detta fall handläggare, inte fullgör sina uppgifter som 

demokratiska väktare (Lundquist 1999, s 147). Handläggare är satta för att värna om vårt 

offentliga etos, med hjälp av de centrala värdena som enligt Lundquist bör styra den offentliga 

verksamheten.  

Det finns inte något dokument med samlade normer om hur vi bör förhålla oss till vårt 

offentliga etos eller specifikt den etiska delen inom förvaltning och politik. Däremot kan vi 

sedan en lång tid tillbaka, redan under Sveriges medeltid, se en tydlig etisk politikuppfattning 

i relationen mellan den offentliga makten och medborgarna. Den moraliska karaktären inom 

politiken markeras av kungaeden i vilken kungen ska svära att “rättvisa och sanning styrka, 

älska och gömma och undertrycka all vrångvisa och osanning och all orätt både med rätt och 

med sin kungliga makt” (Lundquist 1997, s 15). Denna etiska uppfattning finns även i de 

svenska grundlagarna och i regeringsformen år 1720 formulerades en paragraf på liknande sätt: 

“Kungl. Maj:t tillhörer lag, rätt och sanning att styrka, älska och gömma, men vrångvisa och 



 

20 

 

orätt förbjuda, avskaffa och nedtryckta försvara, freda och frälsa den som med späkt och med 

lagen leva vill, men näpsa, och straffa den ostyriga och vrångvisa.” Alltsedan dess går denna 

etiska ton att följa genom de svenska regeringsformerna fram till idag (Ibid, s 15). I relation till 

denna uppsats så är det tydligt att den etiska aspekten är mycket essentiell då det är människors 

liv och öden handläggarna ansvarar för. Som tidigare nämnt finns det inga etiska regler 

nedskrivna men uppenbarligen har handläggare riktlinjer och anvisningar att gå efter. Dessa 

måste tolkas korrekt för att rättssäkerheten ska kunna säkerställas och eftersom personliga 

erfarenheter och tankesätt skiljer åt mellan personer kan det hända att handläggare skulle kunna 

fatta olika beslut gällande samma fall. För att uppnå rättssäkerhet ska anvisningar och 

arbetsformer finnas och följas lika, för att säkerställa att ärenden behandlas lika oberoende av 

vilken handläggare som tilldelas. 

Det är som ovan nämnt inte endast demokratiska aspekter som måste analyseras enligt teorin 

om offentligt etos. De ekonomiska värdena är angelägna att undersöka i vårt fall då 

vidarebosättning framförallt är en fråga om ekonomiska möjligheter. Sammanfattat innebär 

funktionell rationalitet att beslutsfattare väljer åtgärder som faktiskt leder till de mål som har 

satts upp, kostnadseffektivitet att utgifterna ska vara så små som möjligt och produktivitet att 

kostnaden för varje åtgärd ska vara så låg som möjligt (Ibid, s 18). Myndigheter och dess 

anställda, i vår undersökning främst Migrationsverket och deras handläggare, uppnår 

funktionell rationalitet genom att besitta den kunskap som krävs för att kunna fatta rätt beslut 

och komma med förslag till åtgärder för att utveckla vidarebosättningsprocessen. Detta med 

kostnadseffektivitet och produktivitet i åtanke när åtgärderna utformas.  

 

4.3 Analystabell 

Nedan finns en sammanställd analystabell med Lennart Lundquist teori om offentligt etos som 

grund, satt i relation till delar av Michael Lipskys mest centrala värden gällande gatubyråkrati. 

Den är utformad så att den passar in på hur dossier- och delegationsuttagningarna går till. Vi 

har frågat oss själva vad som är viktigt att leta efter för att få en mer tillämpbar, övergripande 

bild på de mest centrala komponenterna i teorierna samt ett effektivt verktyg och stöd vidare i 

undersökningen. I analystabellen har två av de ekonomiska värdena bundits samman, 

kostnadseffektivitet och produktivitet, då de går hand i hand. Kostnadseffektivitet handlar som 

tidigare nämnt om att utgifterna ska vara så små som möjligt och produktiviteten om att 
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kostnaden för varje åtgärd ska vara så låg som möjligt. Produktiviteten ingår således i de totala 

utgifterna (Lundquist, 1998 s 64). Kostnadseffektivitet handlar vidare om output i relation till 

input; en hantering kan exempelvis vara kostnadseffektiv utan att vara billigast. Analystabellen 

har utgjort underlag för utformning av intervjufrågorna och har varit ett redskap i analysen. 

Tabell 2. Analystabell - Demokratiska och ekonomiska värden för vidarebosättning 

Demokratiska värden Gäller: Vi letar efter: 

 

Politisk demokrati Handläggare och aktörer 

förverkligar statsmakternas 

beslut. 

Framgår det vems ansvar det är? 

Vem är det som i slutändan 

bestämmer? UNHCR, 

Migrationsverket eller 

handläggarna? 

 

Rättssäkerhet Handläggare utövar inte 

personliga åsikter. 

Människovärde, lika frihet, 

värdighet och möjlighet.  

Framgår personliga åsikter i 

handläggandet? Bedöms varje 

ärende individuellt och på 

samma grunder? 

 

Offentlig etik 

 

Myndighetsutövning – det 

offentligas kapacitet att 

bestämma över den enskilde. 

Handläggarnas roll som 

demokratiska väktare.  

 

Hur stort handlingsutrymme har 

handläggarna? Hur säkerställs 

det att det blir en rättvis och 

demokratisk bedömning?  

Ekonomiska värden   

 

Funktionell rationalitet Åtgärder som leder till de 

uppsatta målen.  

Finns experter som försäkrar att 

målen uppfylls? Är andra parter 

inkopplade? 

 

Kostnadseffektivitet & 

produktivitet 

Ärendet ska handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som 

möjligt utan att rättssäkerheten 

eftersätts. Tillgänglighet, 

informationsskyldighet, 

samarbete med andra 

myndigheter. 

Om det är billigt/dyrt, 

effektivt/trögt, lång/kort 

handläggningstid? Samarbete 

och icke samarbete. 
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel är det väsentligt att åter vända fokus mot studiens syfte och frågeställning för att 

på så vis kunna knyta ihop arbetet. Det material och den empiri, i form av de intervjuer som 

gjorts med handläggare, experter och ansvariga i dossier- och delegationsuttagningsprocessen, 

kommer att kopplas ihop med de använda teorierna och ett resultat kommer att presenteras. Till 

att börja med kommer de för- och nackdelar som finns vid diverse uttagning att redovisas. 

Genom att besvara denna delfråga blir det lättare att sedan analysera hur Migrationsverket, med 

stöd från UNHCR, lever upp till sitt demokratiska uppdrag vid uttagningarna utifrån Lennart 

Lundquists ekonomiska och demokratiska värden och Michael Lipskys teori om gatubyråkrati. 

 

5.1 Fördelar och nackdelar med de två metoderna 

Som tidigare nämnt i arbetet så sker en dossieruttagning då underlaget från UNHCR är 

tillräckligt och individens rätt till asyl i Sverige därmed kan prövas på det befintliga materialet 

som UNHCR har tillhandahållit Migrationsverket (Migrationsverket 2017, s 9). Uttagningen 

sker därför smidigt och kostnadseffektivt bakom ett skrivbord på ett av Migrationsverkets 

kontor. Samtidigt behöver inte UNHCR sköta logistiken, planera och agera värd för 

delegationen som annars skulle ha åkt ut till flyktinglägret, vilket är fallet vid en 

delegationsuttagning. När en delegation åker ut för att hålla i intervjuer med kvotflyktingar 

sker själva uttagningen tämligen snabbt, men de långa förberedelserna innan gör att en 

dossieruttagning är mer tids- och kostnadseffektiv (Informant B, 2017).  

Lipskys och Lundquists teorier berör båda hur handläggarna i sitt arbete påverkas av vilka 

resurser som finns tillgängliga för att verkställa dossier- och delegationsuttagningarna. 

Exempelvis så kan budget, tid och kvalifikationer hos handläggarna forma hur 

Migrationsverket väljer att genomföra sina uttagningar (Lundquist 1997, s 75).  

“Dossier är ett väldigt enkelt och smidigt sätt, det går snabbt och sen är det 

kostnadseffektivt, absolut, det finns väldigt mycket att vinna på det.”  

(Informant F, 2017) 
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Det finns flera fördelar med dossieruttagningar, men om Migrationsverkets resurser i form av 

kunskap om flyktingsituationen inte räcker är en delegationsuttagning mer optimal (Informant 

B, 2017).  I de erhållna svaren från handläggare, experter och ansvariga inom uttagningen av 

kvotflyktingar delar de tillfrågade samma upplevelse av att delegationsuttagningar är 

betydelsefulla då de ger handläggarna ett personligt möte med individen samt hjälper 

handläggare att få en bättre helhetsbild och uppfattning om flyktingsituationen rent generellt. 

Det krävs ordentligt med kännedom om den sökandes ursprung och situation för att göra en 

rättvis och kvalificerad bedömning (Feijen & Frennmark 2011, s 35).  Delegationsuttagningar 

ger även underlag som kan användas vid framtida utredningar och bedömningar inom den 

grupp och det område där delegationsuttagningen har gjorts. Handläggarna får en bättre 

förståelse för hur de ska bedöma dessa ärenden då de får en kontakt med individen på ett helt 

annat sätt och kan sätta sig in i situationen de befinner sig i (Informant C, 2017). Det underlättar 

även handläggningen senare när de möter en asylsökande, med liknande bakgrund hemma i 

Sverige (Informant B, 2017). 

“Handläggarna får träffa de här personerna istället för att endast läsa sig till vilka de är, 

och vilka skyddsbehov de har. Det är en skillnad att läsa om en person och att som 

utredare faktiskt kunna ställa alla de frågor man vill.”  

(Informant B, 2016) 

Generellt är alla respondenter överens om att det finns positiva och negativa egenskaper vad 

gäller båda uttagningsmetoderna. Vidare så anser majoriteten att den flexibilitet som uppnås 

med alternativa uttagningsmetoder är viktig. Då ärenden kan variera behöver de behandlas på 

ett flexibelt sätt. En av respondenterna använder USA:s tillvägagångssätt vid uttagningar av 

kvotflyktingar som ett exempel på hur en sämre variation av uttagningsmetoder inte är optimalt 

(Informant B, 2017). USA har långdragna asylprocesser då alla deras ärenden tas via 

delegationsuttagningar (UNHCR USA 2016, s 1). I UNHCR:s handbok står det att förseningar 

vid behandlingen av ärenden, av UNHCR och mottagarländerna, kan ha allvarliga 

konsekvenser för flyktingarnas säkerhet (UNHCR 2011, s 370).  

“Båda uttagningarna behövs i lika utsträckning men tyvärr så är det inte alla länder som 

arbetar med dossierprövning” 

(Informant B, 2017).  

Enligt Lipsky bör handläggare ha ett brett handlings- och tolkningsutrymme vid mötet med 

människor i situationer som är för komplicerade för att regleras på central nivå (Lipsky 1980, 
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s 15). Varje uttagning av en flykting är unik enligt Lipsky och måste hanteras på ett unikt sätt. 

Det finns en mänsklig dimension hos handläggarna som måste tas hänsyn till (Ibid, ss 27–28). 

Handläggare kan inte enbart vara demokratiska väktare, då detta inte är hållbart i längden.  De 

kan heller inte enbart värna de ekonomiska värdena, då värdegrunden i Flyktingkonventionen 

är att uttagningarna på ett objektivt sätt ska värna om allas lika värde, samtidigt som 

uttagningarna ska vara resurseffektiva och myndigheten måste hushålla med skatteintäkter. 

Denna symbios som bör finnas mellan de båda värdena, utifrån empirin i studien, är mer 

påtaglig än vad Lundquist förklarar i sin teori om offentligt etos, då handläggarna har ett stort 

handlingsutrymme och ett beslut kan vara livsavgörande. Detta är en aspekt som motiverar 

varför denna studie även analyserar vidarebosättningsprocessen utifrån Lipskys teori. Som 

sades tidigare så finns det både positiva och negativa konsekvenser vad gäller båda 

uttagningsmetoderna och dessa bör alltid beaktas vid beslut av uttagning. Handläggarna får 

varken försumma de demokratiska eller ekonomiska värdena allt för mycket.  

 

5.2 En effektiv och demokratisk vidarebosättningsprocess 

En självklar bild av den offentliga makten i Sverige är att den bör grunda sig i demokrati och 

likabehandling. Detta gäller givetvis även Migrationsverket och UNHCR och den empiri som 

har samlats in genom arbetets gång tyder på att sådant oftast är fallet. Trots att just Lundquists 

demokratiska (politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik) och ekonomiska (funktionell 

rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet) värden förmodligen inte har varit 

utgångspunkt i skapandet av riktlinjerna för tillvägagångssätten hos Migrationsverket och 

UNHCR, går det att dra paralleller som tyder på att dessa värden är djupt rotade inom offentlig 

verksamhet och förmodligen går att finna hos de flesta myndigheter och organisationer.  

Just i denna undersökning uppfylls den politiska demokratin genom Sveriges riksdags 

utfärdande av Utlänningslagen samt att de beslutat att följa Flyktingkonventionens riktlinjer 

avseende definitionen av vem som kan anses vara flykting. Vidare har Migrationsverket och 

UNHCR egna riktlinjer att följa i urvalet av kvotflyktingar och beslutandet om vem som är i 

behov av vidarebosättning. Det finns inga dokument om hur myndighetsutövare bör förhålla 

sig till offentligt etos och likaså är inte riktlinjer bindande även om de bör följas och oftast 

följs. Att Sveriges riksdag har skrivit under Flyktingkonventionen innebär att dess praxis gäller 

även svensk lag. Flyktingkonventionen säkerställer på så vis att samma praxis ska gälla oavsett 
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i vilket land en kvotflykting hamnar. Därmed säkerställs rättssäkerheten, som även det är ett 

av de demokratiska värdena. 

  

5.2.1 Uttagningsprocessen 

Varje ärende måste bedömas objektivt, vilket är ett av de mest grundläggande värdena i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter (Flyktingkonventionen, 1951). Men hur kan 

Migrationsverket och UNHCR försäkra sig om att den ovan nämnda rättssäkerheten gäller även 

på individnivå, i varje enskilt fall? Vidarebosättningsprocessen startar sin cykel med en årlig 

konferens i Genève där alla länder som mottar kvotflyktingar deltar, behovet av 

vidarebosättning presenteras och allokeringen av kvotflyktingar för det kommande året 

bestäms. Efter det arbetar Migrationsverket med de anslag Justitiedepartementet tilldelat dem 

(Informant A, 2017). Migrationsverkets urval och mottagande av kvotflyktingar grundar sig 

sedan i de underlag UNHCR samlar in, ute i fält i de drabbade områdena, och förser 

Migrationsverket med. Huruvida det blir en dossier- eller delegationsuttagning beror ofta på 

om det finns god kännedom om området kvotflyktingarna väljs från sedan tidigare, att det har 

blivit godkänt av Migrationsverket och att inga tvivelaktigheter förekommer gällande 

flyktingarnas status och avsikter (Informant B, 2017). Beslutet tas i sådana fall av handläggarna 

hemma i Sverige, på plats hos Migrationsverket, via dossieruttagning, utan att några 

kompletterande intervjuer behövs. Utöver att varje handläggare följer samma riktlinjer, vars 

innehåll efter flertalet intervjuer dock tycks vara något oklart, så sker varje beslut via 

tvåmannabeslut så att inget ärende bedöms utan insyn från andra parter (Informant E, 2017). 

Trots att Lipskys teori hävdar att gatubyråkrater, i detta fall handläggare vid Migrationsverket, 

har stor handlingsfrihet och arbetet kan kräva spontan handling och omställning i enskilda fall, 

så strävar Migrationsverket alltid efter att ärenden med lika omständigheter ska behandlas lika 

och ha samma utfall (Informant F, 2017). Detta försäkras genom att handläggarna ofta har 

mycket landinformation att gå efter och följer det rättsliga ställningstagandet som 

Migrationsverkets rättsenhet skriver emellanåt, som fungerar som en guide för handläggarna 

så att utfallen i de olika ärendena inte ska spreta.  Likaså finns experter och specialister till 

hands vid ärenden som kan vara svåra att avgöra för handläggarna själva (Informant F, 2017). 

Innan något beslut fattas gällande uppehållstillstånd så skickas även ärendena på remiss till 

Säkerhetspolisen, där de får avgöra om det finns skäl att för rikets säkerhet inte godkänna 

ärendet (Migrationsverket 2017, s 11). De anställda på Migrationsverket kan även vända sig 
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och anonymt lämna tips till en “visselblåsarfunktion”, för att anmäla oegentligheter, i syfte att 

förebygga korruption och regelbrott (Statskontoret 2014:22, s 129). Detta arbetssätt säkerställer 

Lundquists tanke om den offentliga etiken och ser till att flyktingars öden inte avgörs av vilken 

handläggare de hamnar hos och att det därmed skulle bli ett lotteri.  

 

5.2.2 Riskområden 

Dessvärre anser Riksrevisionen att det faktiskt finns en risk för korruption i Migrationsverkets 

ärendehandläggning. Riksrevisionen pekar i Migrationsverkets riskanalyser ut att det finns en 

risk med att handläggningssystemet är tillgängligt för alla handläggare och att de vid vissa fall 

kan välja sina egna ärenden vilket kan medföra selektiv hantering. Riksrevisionen har också 

sett att det vid gynnande beslut, alltså beviljade beslut, förekommer en-personshantering, vilket 

enligt dem ökar risken för otillbörlig påverkan (Riksrevisionen, 2016). Vidare så finns det 

enligt Lipskys teori ofta en risk att myndighetens riktlinjer är vaga och svårtydliga vilket lämnar 

utrymme för personlig tolkning och att det i så fall kan leda till skillnader i utfallen. Exempelvis 

så kan det förekomma delade meningar om vem som har skyddsbehov. Det händer att UNHCR 

skickar personakter där Migrationsverket sedan bedömer att det inte finns något skyddsbehov. 

Flyktingarnas tillvaro och omständigheter kan vara svåra, men dessvärre är det inte tillräckligt 

för vidarebosättning (Informant F, 2017).  Det som skulle krävas är mer omfattande riktlinjer 

för att utesluta eget handlingsutrymme och tvetydiga bedömningar UNHCR och 

Migrationsverket emellan.  

 

5.2.3 Uttagningsprocessen ur praktisk synvinkel 

I de fall underlaget från UNHCR inte är nog, eller Migrationsverket har för lite kunskap om 

området och folket som är på flykt där, så krävs som tidigare nämnt kompletterande intervjuer 

på plats, det vill säga delegationsuttagningar. Dessa planeras och förbereds av Migrationsverket 

och kräver föga överraskande mer resurser än dossieruttagningar. Det krävs även mer 

samverkan mellan UNHCR och Migrationsverket eftersom UNHCR måste se till att det 

praktiska, som logi, tolkar och plats att jobba, fungerar för handläggarna ute på delegation 

(Informant E, 2017). Med Lundquists ekonomiska värden om kostnadseffektivitet, 

produktivitet och funktionell rationalitet i åtanke bör dossieruttagningar således vara att föredra 
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framför delegationsuttagningar. Delegationsuttagningar är mindre arbetseffektiva och kostar 

mycket mer än dossieruttagningar, vilket av förklarliga skäl innebär att de är mindre 

kostnadseffektiva. Å andra sidan är målet att vid delegationsuttagningar välja ut många fler 

individer under samma resa (Ibid, 2017) vilket åtminstone till viss del kan väga upp för det 

kostsamma tillvägagångssättet. Funktionell rationalitet handlar om att beslutsfattare bör välja 

åtgärder som faktiskt leder till de mål som har satts upp. Utfallen av delegationsuttagningar blir 

oftast det som planerats eftersom förberedelserna är noggrant genomförda och det finns 

riktlinjer som guidar handläggarna i beslutsfattandet. Däremot har det hänt att en planerad 

delegation har ställts in av olika skäl, exempelvis att det av säkerhetsskäl inte går att resa in i 

det tänkta landet (Informant C, 2017), vilket tyder på att Lipskys teori om att handläggare måste 

vara beredda på att hantera omställningar faktiskt stämmer. Vid en utebliven uttagning måste 

det planeras för andra sätt att fylla kvoten, då överblivna platser inte får tas med till nästa år 

om de inte används. Målet är som tidigare nämnts att 3400 kvotflyktingar ska tas ut varje år 

och detta mål måste nås (Informant A, 2017).  

 

5.2.4 Legitimiteten i uttagningarna 

Det är viktigt att myndigheter ständigt arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten för att 

värna om demokratin. Lundquist anser att det finns en risk när förvaltningar i stor utsträckning 

ser mål och resultat i första hand och all fokus läggs på ekonomivärden; att spara pengar blir 

viktigare än att göra det rätta. Det går dock att hävda att hänsyn till de ekonomiska värdena är 

att tillämpa de demokratiska värdena då de resurser som nyttjas av förvaltningar, och 

myndigheter som Migrationsverket, utgörs av skattemedel. För att myndighetens arbete ska ses 

som legitimt får de därmed inte slösa med resurserna (Hermansson 2014, s 41). Både dossier- 

och delegationsuttagningar är dock bevisligen nödvändiga och det är alltså inte tänkbart att 

utesluta delegationsuttagningar på grund av lägre kostnadseffektivitet. Vid 

delegationsuttagningar får handläggarna från Migrationsverket uppleva hur situationen i ett 

flyktingläger faktiskt är, de får en bättre kontakt med individen (Informant D, 2017) och får en 

mer komplett bild av vem personen som ansöker om att bo i vårt land faktisk är (Informant B, 

2017). De demokratiska och ekonomiska värdena i Lundquists teori hamnar följaktligen i 

konflikt eftersom hänsyn måste tas till både kostnader och etik. Offentligt etos säger att den 

offentliga makten bör behandla alla lika och ge varje individ samma förutsättningar. Istället för 

att rätt och slätt neka flyktingar vars underlag är tveksamt, eller för att området de kommer från 
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sedan tidigare är okänt för Migrationsverket, är det alltså rätt att det görs ansträngningar för att 

ge alla individer samma förutsättningar till vidarebosättning, oavsett högre kostnader.  
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6. Slutsats  

Genom att återvända till forskningsfrågan, ställd vid studiens början, är det nu möjligt att dra 

slutsatsen att det finns en konflikt mellan de ekonomiska och demokratiska värdena som de 

anställda inom Migrationsverket och UNHCR måste ta hänsyn till. Ärendena behandlar 

människors livsöden men trots att viljan ofta finns att hjälpa alla så är det inte möjligt 

resursmässigt. Migrationsverket arbetar utifrån de förutsättningar som konferensen i Genève 

och anslagen från Justitiedepartementet givit dem. Trots att det finns en föreställning om att 

det vid personlig handläggning är stor risk för subjektiva bedömningar så arbetar 

Migrationsverket, i samverkan med UNHCR, på ett sätt som minimerar detta. Med riktlinjer 

från UNHCR och rättsenheten på Migrationsverket, säkerställs det att varje ärende bedöms 

utifrån samma kriterier. För att öka objektiviteten än mer fattar handläggarna aldrig besluten 

ensamma utan besluten tas via så kallade tvåmannabeslut. Vid svåra fall kopplas även experter 

eller andra parter in för att det ska göras en så rättvis bedömning som möjligt vilket är 

betryggande. Dock går det inte att låta bli att ställa frågan om två handläggare kan påverka 

varandra i ett beslut. Exempelvis kan en handläggare med mindre erfarenhet välja att följa den 

andra handläggaren, som har mer erfarenhet.  

Den allmänna inställningen bland de intervjuade är att dossieruttagningar är betydligt mer 

kostnadseffektiva, men att det inte går att utesluta delegationsuttagningar. Som ovan nämnt i 

resultatdelen uppfyller delegationsuttagningar det demokratiska kravet om offentlig etik 

eftersom Migrationsverket då ger alla en chans istället för att nöja sig med endast 

dossierprövningar för att det kan tyckas vara den enkla utvägen. Likaså kämpar de för att varje 

plats i kvoten ska fyllas då överblivna platser inte kan tas med till nästa års kvot. 

Teorin ger oss verktyg att lyfta fram vissa aspekter som inom Migrationsverket inte betonas 

lika starkt. Exempelvis att handläggarna har en essentiell roll i sitt arbete. Som Lipsky 

poängterar i sin teori om gatubyråkrater, så står handläggare för den mänskliga faktorn och de 

måste kunna agera vid omställningar. Trots att riktlinjer finns att tillgå så gör detta att det inte 

helt går att säkerställa att lika ärenden får lika utfall. Handläggare måste både beakta och utföra 

vad policyskaparna vill och även agera som demokratiska väktare. De demokratiska värdena 

inom den offentliga förvaltningen kan lätt glömmas då policyskaparnas fokus är att öka 

produktivitet och effektivitet. Risken som finns med att förvaltningar har detta fokus är att de 
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ekonomiska värdena tar överhanden och de demokratiska hamnar i skymundan; det blir som 

tidigare nämnt viktigare att spara pengar än att göra det rätta. Som resultatet i kapitlet ovan 

visar så kan dock hänsyn till de ekonomiska värdena likställas med att tillämpa de 

demokratiska, då resurserna inom offentlig förvaltning utgörs av skattemedel. För att 

myndigheten, i detta fall Migrationsverket, ska uppnå legitimitet så måste resurserna nyttjas 

med omsorg. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Migrationsverket gör sin egen bedömning av vem som är en flykting utifrån svensk praxis. Att 

UNHCR:s prövning av flyktingen inte stämmer överens med svensk praxis vid uttagning är ett 

dilemma att uppmärksamma.  Gemensamma asylregler skulle underlätta arbetet för både 

UNHCR och Migrationsverket, då personakter kan ge upphov till olika bedömning beroende 

på vem som granskar ärendet. En flykting kan som tidigare nämnt anses ha skyddsbehov i 

UNHCR:s ögon, men inte i Migrationsverkets. Att ha gemensamma kriterier och riktlinjer 

skulle vara mer effektivt, sett utifrån de demokratiska och ekonomiska värdena. Prövningarna 

skulle kunna bli mer jämlika och rättvisa samt mer tids- och kostnadseffektiva oavsett vilket 

land som gör bedömningen. Resurser skulle inte gå åt till att UNHCR sammanställer och 

skickar personakter som sedan döms ut av mottagarlandet. Samtidigt är risken med 

gemensamma kriterier att en flykting som fått avslag i ett land inte kommer kunna få rätt till 

asyl i något annat land heller.  

Vad som förvånade i undersökningen var att en dossieruttagning, av vad som framgår i studien, 

aldrig har lett till en delegationsuttagning. Vid studiens början var uppfattningen att en 

delegationsuttagning skedde till följd av bristande information i personakterna och att det 

därmed krävdes att en grupp handläggare från Migrationsverket åkte ut till gällande område 

för att komplettera informationen själva. Detta var felaktigt och istället är det så att vid 

bristande underlag så kan Migrationsverket enkelt fråga UNHCR, ambassader eller andra 

organisationer efter de uppgifter som fattas, utan större svårigheter och den tänkta 

dossierprövningen kan fortgå. Till vår förvåning har istället planerade delegationsuttagningar 

lett till dossieruttagningar, som tidigare nämnt, på grund av exempelvis säkerhetsskäl.  
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Efter flertalet intervjuer är uppfattningen att det finns oklarheter om innehållet i riktlinjerna 

och kriterierna UNHCR och Migrationsverket har. Oftast hänvisar de oss till att fråga 

policyskapare om dessa frågor istället, även om det är riktlinjer som ansvariga och handläggare 

ska följa och använda sig av i sitt dagliga arbete. Att policyskapare inte intervjuades i denna 

studie ser vi inte som ett problem, då vi utgått från Lipskys bottom-up perspektiv som hävdar 

att handläggarna själva kan ses som policyskapare. Ingen av respondenterna nämner något om 

riktlinjerna som regering och riksdag har utformat till UNHCR vid uttagning av kvotflyktingar 

i UNHCR:s handbok som presenteras i tidigare kapitel. Detta stämmer överens med Lipskys 

teori om att detta leder till skillnader i resultatet. Att respondenterna är osäkra på denna fråga 

behöver visserligen inte betyda att de fattar olika beslut i liknande ärenden. Det kan även bero 

på otydlighet i formulering av frågorna. Men om så är fallet, kan Lipskys teori om otydliga 

riktlinjer i gatubyråkraternas arbete tillämpas. För även om alla handläggare utgår från 

Utlänningslagen så bör det även finnas samma riktlinjer för alla som stöd i tolkning av vad som 

står i lagtexten. 

En insikt som förstärkts i vår studie är att arbetet med människor är komplext. Alla ärenden, 

vare sig ett individuellt fall eller en situation i ett område, skiljer sig enormt. Respondenterna 

använde sig ofta av uttrycket ett “komplext fall” vilket även går att återfinna på 

Migrationsverkets hemsida, som förklaring till att delegationsuttagningar sker, men utan en 

vidare förklaring om dess mening. Under intervjun ställdes därför frågan vad som menades 

med ett “komplext fall” och vi erhöll flera olika exempel på situationer som kan bedömas som 

sådana. Av den anledningen måste det vara oerhört svårt att bedöma när en delegations- eller 

dossieruttagning faktiskt krävs, då även ett enskilt fall kan vara komplext. Vissa enskilda 

ärenden som görs via dossier borde följaktligen göras genom delegation, med samma 

motivering som denna: 

“Handläggarna får träffa de här personerna istället för att endast läsa sig till vilka de är, 

och vilka skyddsbehov de har. Det är en skillnad att läsa om en person och att som 

utredare faktiskt kunna ställa alla de frågor man vill.”  

        (Informant B, 2017) 

I teorin, som en av våra respondenter säger, bör en dossierprövning i vissa fall leda till en 

delegationsuttagning (Informant C, 2017). En lagtext är inte tillräcklig för att täcka alla 

individers livsöden. Denna idé stöds av Lipskys teori med motiveringen att spontan handling 

och omställning för det enskilda fallet behövs. Detta får oss att vilja undersöka om delegationer 

vid individuella ärenden bör göras ur demokratisk synvinkel, och om de ekonomiska värdena 
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bromsar detta, vilket stöds av Lundquists teori om offentligt etos, men detta lämnas till framtida 

studier.  

Gråzonen i bedömningar, vare sig det sker via en dossier- eller delegationsuttagning, är stor 

och det ställs höga krav på handläggaren som måste beakta balansgången mellan ekonomiska 

och demokratiska värden med ett bottom-up perspektiv. Detta leder oss till frågan huruvida det 

med utgångspunkt i teorierna är praktiskt möjligt att leva upp till Lipskys och Lundquists krav? 

 

6.2 Fortsatt forskning 

I studien intervjuades personer som arbetar med dossier- och delegationsuttagningar, i enlighet 

med studiens syfte att studera Migrationsverkets arbete, i samverkan med UNHCR, gällande 

uttagningarna av kvotflyktingar. Flyktingarnas perspektiv inkluderas därmed inte och skulle 

för framtida forskning vara betydelsefullt att lyfta fram.  

Det fanns inte utrymme att i denna studie undersöka Justitiedepartementets, ambassaders samt 

ideella organisationers inblandning i uttagningarna av kvotflyktingar eller gå in mer 

djupgående i EU:s direktiv och de internationella konventionerna gällande flyktingar. För 

fortsatt forskning skulle det vara intressant att då även ha med dessa aktörer.  

Ett annat intressant upplägg skulle vara att jämföra hur UNHCR:s arbete med vidarebosättning 

har försvårats eller förändrats sedan Donald Trump blev president i USA. Alla respondenter i 

denna studie är positiva till vidarebosättning och lägger fram flera argument om varför de är 

det. Behovet av vidarebosättning är dock mycket stort och kvoten som finns är liten i 

förhållande till vad som behövs. Trots det har Trump minskat uttagningen av kvotflyktingar 

till USA, som är det största mottagarlandet, kraftigt sedan presidentbytet. Detta belastar 

UNHCR:s arbetsbörda rejält då det nu blir än viktigare att motivera andra länder att ta emot 

kvotflyktingar. Vidare skulle det vara intressant att undersöka varför de nordiska länderna och 

USA:s uttagningsmetoder av kvotflyktingar skiljer. Som nämnts tidigare i studien så tar USA 

endast emot kvotflyktingar via delegationsuttagningar och inte dossier. Det skulle med fördel 

kunna göras i en jämförande fallstudie. 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att se på likheter och skillnader mellan att vara en 

kvotflykting och en flykting som tagit sig hit på egen hand för att söka asyl. Förutsättningarna 
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skiljer både säkerhetsmässigt och ekonomiskt för de olika definitionerna av flyktingar. En 

kvotflykting tar sig hit på ett säkert sätt med beskedet klart på förhand, medan en asylsökande 

ofta har fått betala stora summor och färdats på farliga vägar. Det skulle kunna undersökas hur 

väl de två olika anpassar sig till det nya samhället, hur väl de integreras. 

Denna uppsats kommer förhoppningsvis inspirera nya studerande och forskare till fortsatta 

studier och forskning inom detta område och inspirera till större spridning av detta komplexa 

och viktiga ämne. I en tid där nationalismen ökar och landsgränser stängs krävs det att debatten 

hålls vid liv och inte låter sig tystas.  
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Appendix - intervjuguider  
  

Bilaga 1 - Intervjuguide UNHCR  

 

Tema 1: Arbetet som xxx på UNHCR 

  

Vad gör Du nu (vilken är din huvudsakliga sysselsättning)? 

  

Hur skulle Du definiera de arbetsuppgifterna Du har? 

  

Tema 2: Uttagningen av kvotflyktingar 

  

Tycker Du att vidarebosättning är en bra del av lösningen på flyktingsituationen? 

  

Vilka för- respektive nackdelar ser UNHCR med dossieruttagningar? 

  

Vilka för- respektive nackdelar ser UNHCR med delegationsuttagningar? 

  

Vilken typ av uttagning är bäst ur effektivitets, demokrati- och kostnadsmässig synpunkt? 

  

Vilken typ av uttagning eftersträvar UNHCR i första hand? 

  

När leder en dossieruttagning till en delegationsuttagning? 

   

Hur ser riktlinjerna från Migrationsverket ut när det gäller dossieruttagningar? 

  

Finns det gemensamma nämnare i de ärenden som leder till delegationsuttagningar?  

  

Tror Du att tydliga riktlinjer från Migrationsverket skulle göra att behovet av 

delegationsuttagningar skulle minska? 

  

Vilket stöd skulle ni vilja ha från Migrationsverket kring vidarebosättning? 
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Tror Du att majoriteten av de som jobbar med dessa frågor på UNHCR delar din syn? 

  

Tema 3: Framtiden 

  

Varför tror Du att Migrationsverket förutspår att antalet delegationsuttagningar kommer öka 

det närmsta året? 

  

Avslutande frågor 

Finns det någon annan inom UNHCR som vi skulle kunna intervjua? Till exempel någon som 

arbetar i ATCR (The Annual Tripartite Consultations on Resettlement) eller UNHCR:s egna 

handläggare? 

  

Har Du några tips på böcker/artiklar vi skulle kunna använda oss av alternativt något vi bör 

tänka på i fortsättningen? Vart kan vi finna mötesprotokoll/sammanfattning från ATCR:s 

sammanträden? 

  

Är det något Du vill komplettera i de svar Du givit? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Migrationsverket 

 

Tema 1: Arbetet som xxx på Migrationsverket 

 

Vad gör Du nu (vilken är din huvudsakliga sysselsättning)? 

 

Hur skulle Du definiera de arbetsuppgifterna Du har? 

 

Tema 2: Uttagningen av kvotflyktingar 

 

Tycker Du att vidarebosättning är en bra del av lösningen på flyktingsituationen? 

 

Vilka situationer kräver en dossier- eller en delegationsuttagning? Gemensamma nämnare? 

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Migrationsverket med dossieruttagningar? 

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Migrationsverket med delegationsuttagningar? 

 

Vilken typ av uttagning är bäst ur effektivitets-, demokrati- och kostnadsmässig synpunkt? 

 

Vilken typ av uttagning eftersträvar Migrationsverket i första hand? 

 

Tema 3: Samverkan med UNHCR 

 

Hur ser riktlinjerna från Migrationsverket till UNHCR ut när det gäller dossieruttagningar? 

 

Vilket stöd skulle ni vilja ha från UNHCR kring vidarebosättning? 

 

Tema 4: Uppfattning 

 

Kan känslomässiga erfarenheter påverka handläggarens bedömning? 

 

Tema 5: Framtiden 
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Varför förutspår Migrationsverket att andelen delegationsuttagningar kommer öka det 

närmaste året? 

 

Avslutande frågor 

 

Finns det någon annan inom Migrationsverket som vi skulle kunna intervjua? Till exempel 

handläggare som åker ut på delegationsärenden. 

 

Har Du några tips på böcker/artiklar vi skulle kunna använda oss av alternativt något vi bör 

tänka på i fortsättningen? 

 

Är det något Du vill komplettera i de svar Du givit? 
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Bilaga 3 - Handläggare dossieruttagningar 

 

Tema 1: Arbetet som xxx på Migrationsverket 

 

Vad gör Du nu (vilken är din huvudsakliga sysselsättning)? 

 

Hur skulle Du definiera de arbetsuppgifterna Du har? 

 

Tema 2: Uttagningen av kvotflyktingar  

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Du med dossieruttagningar?  

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Du med delegationsuttagningar?  

 

Tema 3: Samverkan med UNHCR  

 

Hur ser riktlinjerna från Migrationsverket till UNHCR ut när det gäller dossieruttagningar?  

 

Vilket stöd skulle Ni vilja ha från UNHCR kring dossieruttagningen? 

 

Händer det att underlaget från UNHCR vid dossieruttagningar inte är tillräcklig?  

 

Tema 4: Arbetet som handläggare  

 

Vilka utmaningar och svårigheter kan uppkomma vid uttagningarna? Vilka är enligt Dig de 

största svårigheterna vid dossieruttagningar?  

 

Tror Du att tidigare erfarenheter hos handläggare, såväl känslomässiga som arbetsmässiga, 

kan vara ett stöd under uttagningarna? (Exempelvis ett eventuellt besök i ett flyktingläger 

eller arbete på fält) I vilka situationer upplever Du att det är svårt att göra en bedömning vid 

dossieruttagningar?  
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Hur säkerställer ni handläggare att det sker en demokratisk/objektiv bedömning vid varje 

ärende? 

 

Använder Du dig av något annat stöd än Utlänningslagen vid en dossieruttagning?  

 

Hur mycket använder Du dig av riktlinjerna i UNHCR handbok?  

 

Anser Du att tiden för handläggning av dossierärenden är tillräcklig?  

 

Vilka fler resurser skulle Ni vilja ha för en mer effektiv uttagning? Kostnads- och 

tidseffektivt?  

 

Ser Ni det som problem att Ni från Migrationsverket inte själva kan ha intervjuer med 

respektive person vid dossieruttagningar? 

 

Avslutande frågor  

 

Finns det någon annan inom Migrationsverket som vi skulle kunna intervjua?  

 

Är det något annat Du tycker är viktigt för oss att veta? 

 

Är det något Du vill komplettera i de svar Du givit? 
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Bilaga 4 – Handläggare/teamledare vid delegationsuttagningar 

 

Tema 1: Arbetet som xxx på Migrationsverket 

 

Vad gör Du nu (vilken är din huvudsakliga sysselsättning)? 

 

Hur skulle Du definiera de arbetsuppgifterna Du har? 

 

Tema 2: Uttagningen av kvotflyktingar 

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Du med dossieruttagningar? 

 

Vilka för- respektive nackdelar ser Du med delegationsuttagningar? 

 

Tema 3: Samverkan med UNHCR 

 

Hur ser riktlinjerna från Migrationsverket till UNHCR ut när det gäller 

delegationsuttagningar? 

 

Vilket stöd skulle Ni vilja ha från UNHCR kring delegationsuttagningar? 

 

Tema 4: Arbetet som handläggare 

 

Vilka utmaningar och svårigheter kan uppkomma vid uttagningarna? 

 

Vilka är enligt Dig de största svårigheterna vid en delegationsuttagning? 

 

Tror Du att tidigare erfarenheter hos handläggare, såväl känslomässiga som arbetsmässiga, 

kan vara ett stöd under uttagningarna? (Exempelvis ett eventuellt besök i ett flyktingläger 

eller arbete på fält) 

 

I vilka situationer upplever Du att det är svårt att göra en bedömning vid 

delegationsuttagning? 
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Hur säkerställer Ni att det sker en demokratisk/objektiv bedömning vid varje ärende? 

 

Använder Du dig av något annat stöd än Utlänningslagen vid en delegationsuttagning? 

 

Hur mycket använder Du dig av riktlinjerna i UNHCR handbok? 

 

Anser Du att tiden för handläggning av delegationsärenden är tillräcklig? 

 

Vilka fler resurser skulle Ni vilja ha för en mer effektiv uttagning? Kostnads- och 

tidseffektivt? 

 

Avslutande frågor 

 

Är det något annat Du tycker är viktigt för oss att veta? 

 

Finns det någon annan inom Migrationsverket som vi skulle kunna intervjua?  

 

Är det något Du vill komplettera i de svar Du givit? 

 


