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Inledning  
Människor flyr varje dag sina hem med en önskan om en tryggare framtid. Det finns oerhört 
många anledningar till flykt från det egna hemlandet med det finns inte lika många anledningar 
som ger en person rätten att få ett permanent uppehållstillstånd. Varje land har individuellt 
utvecklade regler för vad som gäller för immigration och asylpolitik men många länder följer även 
internationella regler, Sverige följer exempelvis FN:s flyktingkonvention.1 Redan när en flykting 
kommer till den svenska gränsen kan vissa beslut fattas kring hur individen ska slussas vidare i 
processen till ett eventuellt uppehållstillstånd. I Sverige är det Migrationsverket och dess olika 
former av handläggare vid asylmottagningsenheterna i landet som tar emot flyktingar och hjälper 
dem på olika sätt. Flyktingarna kan få hjälp med allt ifrån mat och husrum till information om 
hur nästa steg i processen mot ett uppehållstillstånd går till. Det är också personal inom 
Migrationsverket som i slutet av asylprocessen tar beslutet om den asylsökande får stanna eller 
inte.  
 
Innan den asylsökande kommer till asylprövningshandläggarna har denne berättat om sina skäl till 
att fly för ett biträde som sedan skickar akten vidare till en asylprövningshandläggare. 
Handläggaren ska sedan med hjälp av utlänningslagen avgöra om den asylsökande har giltiga 
individuella skäl för att få stanna i Sverige eller inte. Handläggare på Migrationsverket är, utifrån 
Michael Lipskys definition, närbyråkrater. En grupp människor som arbetar med lagstiftningen 
som hjälpmedel gentemot de människor som lagstiftningen gäller.2 Ett yrke som kan innebära 
svårigheter då lagstiftningens raka ideal och den egna subjektiva uppfattningen kan skilja sig åt. I 
många yrken finns problematiken att följa ett regelverk som man som privatperson kanske inte 
alltid håller med om. Även då människor kan känna empati och känna för sina klienter som 
privatpersoner så kan dessa känslor, i praktiken, hindras av att närbyråkraterna måste förhålla sig 
till lagstiftningen och följa den praxis som råder. Det är dessa diskrepanser och gränser mellan 
den privata rollen och arbetsrollen som är intressanta att studera och reflektera närmare kring 
utifrån personer som arbetar som handläggare på Migrationsverket.  
 
Arbetet som handläggare på Migrationsverket gör innebär stora konsekvenser för de människor 
som utgör deras klienter, de asylsökande. Det är därför intressant att studera hur handläggare på 
Migrationsverket talar kring den roll de innehar i asylprocessen eftersom det är en roll som 
innebär en mängd komplicerade moment i arbetsprocessen.  
 

                                                 
1 www.migrationsverket.se, (2008-05-02). På migrationsverkets hemsida får inte de olika sidorna specifika URL vilket 
innebär att alla noter till Migrationsverkets hemsida, som inte är pdf-dokument, ser likadana ut.   
2 Michael Lipsky, (1980), Street-Level Bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services, (New York : Russell Sage 
Foundation), s.  xvi (förordet).   

http://www.migrationsverket.se/
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Syfte och frågeställningar 
Asylprövningshandläggarna på Migrationsverket jobbar i en position som befinner sig på gränsen 
mellan uppehållstillstånd och avvisning i vilken de förkroppsligar en gräns som de asylsökande 
måste bemöta. Handläggarna arbetar med en komplicerad process i vilken de ska skapa sig en 
uppfattning om individens asylskäl för att sedan ta reda på om dessa är tillräckliga för ett 
uppehållstillstånd eller inte. Tidigare forskning visar på att handläggarrollen i många avseenden är 
komplicerad då de ska ta beslut som påverkas människors liv. Syftet med studien är att belysa 
handläggarens subjektiva uppfattningar kring den egna rollen i handläggningsprocessen.   
 
De frågeställningar jag kommer att utgå från är; 

• Finns det en diskrepans mellan yrkesrollen och den privata rollen och hur hanteras den? 
• Hur upplever handläggare på Migrationsverket den roll de utgör i en 

asylprövningsprocess?  
• Hur hanteras och åskådliggörs de problematiker som finns i arbetet som 

asylprövningshandläggare på Migrationsverket? 
 

Disposition 
Inledningsvis beskrivs den tidigare forskningen och relevant litteratur. Därefter presenterar jag 
hur materialet skapades och även hur studiens fält ser ut. Efterföljande stycke presenterar mina 
etiska ställningstaganden samt en självreflexiv diskussion. Metod och teori presenteras därefter 
med en presentation av den diskursanalytiska metoden först som sedan följs av den teoretiska 
grunden som utgörs av teori kring närbyråkrater utifrån Michael Lipsky. Sedan presenteras kort 
mitt egna metodologiska och teoretiska tillvägagångssätt. Analysen struktureras med hjälp de 
olika teman som blivit relevanta; Självgestaltning i handläggningsmötet, oro, distansskapande till 
den asylsökande, möjligheter att påverka samt tidens påverkan. Analysen följs av en avslutande 
diskussion och uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning av hela studien.    
 

Tidigare forskning och relevant litteratur  
Tidigare forskning som berör Migrationsverket kan upplevas som tämligen knapp då det är svårt 
att finna forskning som behandlar gränslandet mellan uppehållstillstånd och avvisning med fokus 
på de handläggare som arbetar med den delen av asylprocessen.3 Det finns dock en mängd 
litteratur som behandlar asyl ur de asylsökandes position där asylprocessen förvisso är en del men 
enbart ur den sökandes perspektiv, ofta med fokus på fall där det enligt författaren har blivit fel 
beslut. Den typen av litteratur är av vikt då den ger en förståelse av hur asylprocessen kan fungera. 
Det finns även studier som berör asylsökande och immigration men med fokus på hur 

                                                 
3 Eva Norström, (2004), I väntan på asyl – Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik, (Umeå: Boréa Bokförlag), s. 37.  
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immigranter som grupp skapas och vad som tillskrivs dem. Studier på områden som jag ämnar 
studera är dock knapphändig men jag kommer nedan att lyfta fram relevant litteratur som hjälpt 
mig skapandet av en kontext i det fält jag intresserat mig för samt redogöra för de studier som jag 
fann på området som har relevans för min uppsats.     
 
Sanna Vestin har skrivit två böcker av typen som beskriver det svenska asylsystemet och 
exemplifierar med att lyfta fram olika asylfall som hon menar visar på det svenska asylsystemets 
tillkortakommanden. Hennes första bok av denna karaktär var Flyktingboken – Från Duvemåla till 
Fort Europa4 den följdes sedan av Flyktingfällan5 vilka båda behandlar problematiken i 
flyktingfrågor och situationen för flyktingar. David Qviström diskuterar liknande problematik i 
boken Välgrundad fruktan: om asyl, amnesti och rätten till trygghet6 i vilken han delvis resonerar kring de 
asylsökande och irreguljära flyktingars situation och hur han menar att den svenska 
flyktingpolitiken inte alltid fungerar som den ska. Dessa böcker har givit mig en kontext utifrån 
vilken jag kunnat föra studien vidare och få en förståelse kring området i vilken föreliggande 
studie rör sig inom.  
 

Forskaren Eva Norström beskriver hur den svenska asylpolitiken fungerar i sin avhandling I 
väntan på asyl – Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik7. Avhandlingen är en studie av hur den 
svenska asylprocessen fungerar i retoriken och praktiken. Detta redogör hon genom att visa på 
vilka regler, lagar och handböcker som asylhandläggare har att stödja sig mot, alltså hur 
lagstiftningen ser ut. Sedan analyserar hon hur lagarna, det vill säga retoriken, stämmer överens 
med faktiska fall, praktiken. Genom hela studien lyfter hon fram ett specifikt fall där en man får 
avslag på sin asylansökan och därmed tvingas leva som irreguljär flykting. Detta gör hon för att 
visa på att retoriken och praktiken i den svenska flyktingpolitiken inte alltid överrensstämmer 
samt vilka problem som finns i asylprocessen.   
 

Norström lyfter även fram hur både asylsökande och handläggare stereotypiseras då asylsökande 
får representera en gränsöverskridare medan diverse handläggare på Migrationsverket får 
exemplifiera gränsvakter. Hon menar att begrepp som asylsökande och flyktingar är kulturellt 
konstruerade och att när en person placeras in i en sådan kategori omskapas denne till ett fall, en 
akt som ska bedömas.8  Även handläggarna blir offer för stereotypisering då de ofta får uppfattas 
som antingen hårda och kalla eller naiva. Dock så är det kanske främst beslutsfattarna som 
drabbas hårdast av negativ stereotypisering då denne har ansvaret för besluten, Norström lyfter 
fram att beslutsfattarna påverkas av negativa projektioner såsom ”renhållningsarbetare”.9   
                                                 
4 Sanna Vestin, (2002), Flyktingboken - Från Duvemåla till Fort Europa, (Stockholm: Ordfront).  
5 Sanna Vestin, (2006), Flyktingfällan, (Stockholm: Ordfront).  
6 David Qviström, (2005), Välgrundad fruktan: om asyl, amnesti och rätten till trygghet, (Örebro: Cordia).  
7 Norström, (2004). 
8 Norström, (2004), s. 199.  
9 Norström, (2004), s. 212. 
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Norström studerar även hur handläggare och beslutsfattare påverkas av inre och yttre faktorer i 
arbetet. De yttre faktorerna är hanteringen av den stora mängden fall, kritik utifrån samt 
hanteringen av rättsäkerhetens gränser.10 Hon lyfter även fram inre faktorer hos beslutsfattare 
och handläggare som de måste hantera, dessa är exempelvis det försvar som hennes informanter 
beskriver att de har för att hantera de svårigheter de har i arbetet. Norström nämner också 
subjektiviteten som en inre påverkan som informanterna måste hantera.11  
 
I arbetet som handläggare ingår många moment som driver arbetet med att skapa ett beslut 
framåt. En del i arbetet är att avgöra huruvida det den asylsökande berättar är sant eller inte, 
vilket är en del som kan vara oerhört komplicerad. Pär Anders Granhag, Leif A. Strömwall och 
Maria Hartwig har genomfört en studie kring hur handläggare på Migrationsverket ser på 
trovärdighet och hur de avgör huruvida en person talar sanning eller inte. Studien bygger på en 
enkätstudie med personal på Migrationsverket samt med en grupp studenter. Anledningen till att 
även studenter var respondenter till enkätstudien var för att kunna göra en jämförelse mellan hur 
lekmän och personal på Migrationsverket ser på och tolkar trovärdighet.12  Resultatet visar på att 
det finns stereotypa tankegångar hos båda grupperna då båda visar på föreställningar kring hur 
personer beter sig då de ljuger. Studien visar även på en viss skillnad emellan olika personer inom 
gruppen handläggare i studien vilket författarna menar kan innebära att asylsökandes trovärdighet 
bedöms olika handläggare emellan.13   
 

Materialets tillblivelse och presentation av fältet 
Eftersom immigrationen till Sverige har varit hög under senaste året14 så är trycket på 
Migrationsverket hårt och tid och intresse för deltagande i studier är tämligen litet. Kontakten 
med Migrationsverket började via e-mail då jag till en början ansåg det vara det smidigaste sättet 
att komma i kontakt med potentiella informanter. Dock så blev processen med att finna 
informanter längre och mer komplicerad än jag till en början hoppades på. Till slut fick jag dock 
kontakt med rätt person som kunde ordna med fler informanter och intervjuarbetet kunde ta sin 
början. Jag genomförde totalt sju intervjuer på olika orter i Sverige då det var lättast att sprida ut 
intervjuerna på flera asylprövningsenheter då de hade knappt om tid. Sex av intervjuerna var med 
personer som nu arbetar som handläggare medan en av informanterna vid tillfället för intervjun 
arbetade som beslutsfattare. Dock så är det inget problem dels eftersom det arbete handläggare 
och beslutsfattare gör, inte i alltför stor utsträckning skiljer sig ifrån varandra och dels eftersom 
                                                 
10 Norström, (2004), s.218 ff.  
11 Norström, (2004), s. 229ff.  
12 Pär Anders Granhag, Leif A. Strömwall & Maria Hartwig, (2005), ”Granting Asylum or Not? Migration Board 
Personnel’s Beliefs about Deception” i Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, No. 1, January 2005, s. 35f.    
13 Granhag, Strömwall och Hartwig, (2005), s. 47-48. 
14 http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf, (2008-05-12). 

http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf
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informanten ifråga tidigare arbetat som beslutsfattare. Den problematik jag belyser i min studie är 
också av en sådan karaktär att både handläggare och beslutsfattare är tvungna att hantera det.  
 
Informanterna består av tre män och fyra kvinnor. Majoriteten av informanterna relativt unga 
och de flesta har inte arbetat på Migrationsverket under en längre tid vilket kan påverka resultatet 
i studien. Vissa av informanterna har dock arbetat på Migrationsverket under en längre period 
men i en annan position vilket bidrog till olika referenser under intervjuerna med dem. Ålder och 
erfarenhet av arbete som asylprövningshandläggare är dock någonting som jag kommer att 
återkomma till i analysen nedan.  
 

Migrationsverket  
Fram till juli år 2002 gick Migrationsverket under namnet Statens invandrarverk. Statens 
invandrarverk hade från år 1969 uppgifter som berörde tillstånds-, medborgar- och 
anpassningsfrågor. Dessa uppgifter samlades under gemensamt verk år 1969 för att det ansågs 
viktigt att kombinera dessa frågor då de alla var en del av den invandringspolitiken. Under knappt 
30 år arbetade Statens invandrarverk både med tillstånds- och medborgarprövning men också 
med att underlätta för invandrare att lättare komma in i det svenska samhället. Dessa frågor 
flyttades dock över till Integrationsverket 1998, dock så lades Integrationsverket ner år 2007 och 
integrationsfrågor ligger nu på bland andra länsstyrelser och kommuner.15

 
Under 1990-talet fick även Invandrarverket ytterliga ansvarsområden såsom arbete med frivillig 
återvändning, migrationsstöd till de tidiga östländerna samt samordning av de olika 
myndigheterna. Då Invandrarverket år 2002 blev Migrationsverket hade invandringspolitik 
utvecklats till migrationspolitik med verksamhetsområden som berör bland andra asyl, 
medborgarskap, förvaltning samt internationellt samarbete. 16

 
De verksamhetsområden på Migrationsverket som arbetar med asylfrågor i olika former är 
asylprövning, asylmottagning samt förvar. Dessa olika verksamhetsområden arbetar med 
asylsökande på olika sätt ifrån det att en asylsökande anländer till Sverige till att denne får ett 
permanent uppehållstillstånd eller avslag. Det är på asylprövningsenheten som informanterna till 
min studie arbetar som handläggare. De utreder således om asylsökande personer har tillräckliga 
individuella skäl för att få stanna i Sverige. Dessa utredningar görs med hjälp av den inlaga som 
den asylsökandes biträde har skickat som beskriver den asylsökande skäl, landinformation samt 
eventuellt personligt möte med den asylsökande. Enligt svensk utlänningslag får inte personer 
avvisas utan ett personligt möte med en handläggare dock så kan uppehållstillstånd ges utan det 
muntliga mötet.  Även avvisning kan ske utan muntligt möte om avvisningen sker direkt när den 

                                                 
15 http://www.migrationsverket.se/ (2008-03-19). 
16 http://www.migrationsverket.se/ (2008-03-19). 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/
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asylsökande kommer till Sverige.17 Avslutningsvis skriver handläggaren beslutet vilket denne 
föredrar för beslutsfattaren som i sin tur går igenom beslutet och kontrollerar om det är korrekt. 
Det är sedan beslutsfattaren som står som ansvarig för beslutet.  
 

Etiska ställningstaganden och självreflexiv diskussion 
De etiska riktlinjer jag använt mig av i studien bygger på Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning18i vilka informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet ingår. I och med det informantbrev som skickades till informanterna 
informerade jag om vem jag var och i vilket syfte jag ville använda intervjuerna. Informanterna 
fick också information om att deras deltagande i studien skedde på konfidentiell basis då deras 
deltagande i studien givetvis är anonymt. Dock så har de informanter som arbetar på samma 
kontor haft vetskap kring vilka personer från deras kontor som deltar i studien.  Detta beror i 
några av fallen på att jag kommit i kontakt med informanterna via deras chef som i sin tur, på ett 
av kontoren, själva kontaktat vissa handläggare för förfrågan om deltagande i studien. Dessa 
informanter har sedan gemensamt kontaktat mig för vidare information. Vissa av informanterna 
har dock kontaktat mig utifrån mitt informantbrev som distribuerats av chefen till alla 
handläggare på ett kontor för att handläggarna själva skulle kunna kontakta mig vid intresse.  
 
I och med att jag intervjuar personal på en statlig myndighet som i sitt dagliga arbete kommer i 
kontakt med individer som de har tystnadsplikt gentemot är det viktigt för mig att vara medveten 
om det. I samtalet med informanterna har de nämnt vissa fall för att exemplifiera de situationer 
de talar om, dock så har inte några namn yttrats och i de fall exemplen varit mycket detaljerade 
har jag valt att inte ta med exemplen i studien. 
 
I studier och forskning är reflexiviteten en viktig del i förhållandet till empirin, detta i och med att 
det är viktigt för forskaren att se sin egen inverkan på materialet då empirin skapas i relationen 
mellan forskaren och informanten. Då forskaren är del i skapandet av materialet i alltifrån hur 
frågeställningen skapas till hur transkription och analys går till så är det viktigt att hänsyn tas till 
den egna kontexten och de egna erfarenheterna som påverkar hur forskaren ser på sitt material. 
Billy Ehn diskuterar i boken Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet kring hur den 
egna personen inverkar på forskningen och att man därför måste vara medveten om den egna 
närvarons betydelse.19 Det faktum att jag är ung, västerländsk tjej med en utbildning i vilken jag 
reflekterat mycket kring migration och flyktingfrågor gör att jag har en viss föreställning kring 

                                                 
17 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf, (2008-05-13). 
18 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf.  
19 Billy Ehn & Barbro Klein, (1994) Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. (Stockholm: Carlssons), s. 
10. 

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf
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dessa frågor vilket i sin tur påverkar hur materialet skapas och hur jag tolkar det. Eftersom 
studien baseras på intervjuer som utgår ifrån en intervjuguide som jag skapat blir även svaren 
som handläggarna ger påverkade av hur jag ställer frågorna. Jag har utgått från en 
semistrukturerad intervjuguide20 vilket innebär att jag utgått från vissa temafrågor som sedan 
följts upp av följdfrågor utifrån informanternas svar.21 Jag har också försökt vara så öppen som 
möjligt så att informanterna fått reflektera fritt utan att jag styrt dem för mycket. Dock så blir min 
egen inverkan tydlig då jag format vissa frågor och lett in informanterna på vissa teman.  

                                                 
20 Intervjuguiden medföljer som bilaga i slutet av uppsatsen.  
21 Alan Bryman, (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber Ekonomi) s. 127. 
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Metod och teori 
I diskursanalysen är det metodologiska angreppssättet i stor utsträckning sammankopplat både 
med syftet och med den teoretiska grunden. Detta i och med att metoden i sig själv har en 
teoretisk grund som ger studien en viss form och en viss utgångspunkt. Jag har utgått ifrån 
Philips & Winter Jørgensens övergripande beskrivning av vad diskurs är och menar att det kan 
vara ett bestämt sätt att se på och tala om världen och kan ses som ”[…] sociala mönster av 
betydelsefixeringar som står i instabila förhållanden till varandra.”22  
 
För denna studie har jag vidare valt att ta avstamp i den kritiska diskursanalysen då jag menar att 
det gynnar syftet och de frågeställningar jag valt att utgå ifrån.  Diskursanalys som ett vidare 
begrepp inbegriper en analys som grundar sig i socialkonstruktionismen som utgångspunkt vilket 
innebär att verkligheten ses som socialt konstruerad. Den socialkonstruktionistiska grunden 
innebär också en kritisk inställning till så kallad objektiv kunskap då kunskap alltid ses som 
kontextbunden och skapad i interaktion människor emellan. 23 Eftersom metoden och teorin är 
så pass nära sammankopplade i diskursanalysen så är det också anledningen till att dessa två delar 
är placerade under samma rubrik i uppsatsen. 
 

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen är, som namnet avslöjar, en metod som kritiskt granskar en text och 
där ett visst ställningstagande ofta ses som viktigt. Det kritiska i diskursanalysen kan ha ett 
emancipatoriskt syfte för en viss grupp men också en kritisk och utredande blick eftersom den 
kritiska diskursanalysen vill koppla an texten (empirin) till både den diskursiva och den sociala 
praktiken för att se hur dessa kan hänga ihop. Det tredimensionella perspektivet är grundläggande 
för Norman Faircloughs kritiska diskursanalys då det innebär att empirin är avhängig den sociala 
och diskursiva praktiken vilket innebär att diskursen som social praktik är både konstituerad och 
konstituerande.24 Det finns således ett dialektiskt förhållande mellan diskurs som social praktik 
och andra sociala praktiker.25 Det är den bredare bilden som den kritiska diskursanalysen ämnar 
belysa som gör den relevant för min studie. Det faktum att spannet och den dialektiska relationen 
mellan texten och den sociala praktiken är i fokus gör att texten/empirin sätts i ett sammanhang 
och får en djupare fokus. 
 

                                                 
22 Philips & Winter Jørgensen, (2000), s. 136.  
23 Burr, Vivien, (2003), Social constructionism (London: Routledge). 
24 Fairclough, Norman, (1998), Discourse and Social Change, (Cambridge: Polity Press), s. 72-73. 
25 Philips, Louise & Winter, Jørgensen, Marianne, (2000), Diskursanalys som teori och metod, (Lund: Studentlitteratur), s. 
68.   
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Den kritiska diskursanalysen har i metodiken ett flertal verktyg som gör analysen textnära men 
som också ämnar analysera texten i ett diskursivt och socialt sammanhang.  Utifrån Fairclough 
ska fokus i diskursanalysen ligga på två dimensioner; den kommunikativa händelsen och 
diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är typen av språkbruk, i mitt fall intervjun med 
handläggarna på Migrationsverket. Diskursordningen är summan av de olika diskurser som 
används inom exempelvis en viss social institution.  I föreliggande uppsats är dessa de olika 
diskurserna som synliggörs inom statliga verk och då också Migrationsverket.26 Migrationsverket 
fungerar således som en diskursordning som är summan av alla de diskurser som verkar där.  
 
Varje kommunikativ händelse, i mitt fall intervjun, har tre dimensioner; text, diskursiv praktik och 
social praktik. I analysen av den diskursiva praktiken ligger fokus på hur texten produceras, 
konsumeras och distribueras. Detta kan göras på skilda sätt men jag kommer att använda mig av 
interdiskursivitet. Interdiskursiviteten innebär en tolkning av hur olika diskursiva praktiker 
används i texten och på vilket sätt de uttrycks.27 Detta innebär att redan texten kan innehålla spår 
av redan existerande diskurser.  
 
Textanalysen fokuseras på textens formella drag såsom grammatik och ordval som i sin tur skapar 
diskurser lingvistiskt. De två element som är mest grundläggande för den textnära analysen är 
modalitet och transitivitet. Modalitet fokuserar mycket på hur någonting sägs, exempelvis vilket 
vokabulär som används och med vilken säkerhet någonting sägs.28 Modaliteten påverkar 
diskursens konstruktion och på vilket sätt talaren förbinds med sitt uttalande. Uttalanden som 
”Jag tycker det är kallt” och ”Kanske är det kallt” är olika sätt att uttala åsikter om temperatur 
men uttrycken visar på olika modalitet och det i sin tur har inverkan på diskursens konstruktion 
av sociala relationer och betydelsesystem.29     
 
Vid analys av transitiviteten ses det till hur händelsen/aktionen sammankopplas med subjektet 
och objektet. Fairclough skiljer mellan direkt och icke-direkt aktion/händelse där den direkta 
händelsen tydligt visar på subjektet som aktör. Exempelvis ”polisen sköt 100 demonstranter” där 
polisen är ett aktivt subjekt somt tydligt sammankopplas med händelsen. En icke-direkt aktion 
kan vara ”100 demonstranter dog” där det finns subjekt och aktion, demonstranterna som dog, 
men där det inte finns ett uttalat mål med aktionen. I den aktionen flyttas det tydliga ansvaret för 
demonstranternas död från polisen till någonting oklart, som ”bara hände”.30

 

                                                 
26 Philips & Winter, Jørgensen, (2000), s. 73.  
27 Philips & Winter, Jørgensen, (2000), s. 85-86. 
28 Fairclough, (1998), s. 158ff.  
29 Philips & Winter, Jørgensen, (2000), s. 88.   
30 Fairclough, (1998), s. 180.  
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Den sociala praktiken i Faircloughs diskursanalys är den dimension där texten som text och texten 
som diskursiv praktik ska förhållas till den bredare sociala praktiken.  

 
The general objective here is to specify the social and hegemonic relations and structures which 
constitute the matrix of this particular instance of social and discoursive practise; how this 
instance stands in relation to these structures and relations [...] and what effects it contributes 
to, in terms of reproducing or transforming them.31    

 

Således är det när texten sätts i samband med en bredare social praktik som den kan visa på och 
stödja resonemang i analysen. Här menar Fairclough att diskursanalysen inte räcker till utan här 
ska teorier utanför diskursanalysen tas till förfogande för att studien ska mynna ut i mer 
övergripande slutsatser. I föreliggande studie är den sociala praktik som blir relevant sådan som 
berör arbete i byråkratiska institutioner. 
   

Teoretisk grund 
I den kritiska diskursanalysen är teorier som inte är en del av den diskursanalytiska metodiken en 
viktig del i analysarbetet för att få den tredimensionella bilden i vilken empirin och den sociala 
praktiken knyts samman. För att få en förståelse för empirin rörande handläggarnas subjektiva 
erfarenheter tar jag hjälp av teorin kring närbyråkrater som presenteras nedan.   
 

Närbyråkrater (street level bureaucrats) 
 

Citizens directly experience government through them, and their actions are  the policies 
provided by government in important respects.32

 
De flesta individer i samhället kommer i kontakt med regeringen genom de tjänstemän som 
utövar och implementerar det som regeringen beslutar. Michael Lipsky benämner de tjänstemän 
som arbetar med invånare i ett land utifrån regeringen bestämda direktiv som street-level 
bureaucrats. Jag väljer att använda mig av Anders Sennerstedts översättning närbyråkrater som han 
använder i sitt bidrag i antologin Politik som organisation i vilken han diskuterar hur politiska beslut 
implementeras i praktiken33. Närbyråkraterna menar Lipsky är alltifrån lärare och socialarbetare 
till poliser och domare, det vill säga tjänstemän som arbetar med någon sorts samhällsservice där 
tjänstemännen kommer i kontakt med samhällets invånare.34 Gruppen närbyråkrater innefattar 

                                                 
31 Fairclough, (1998), s. 237.  
32 Michael Lipsky, (1980), s.  xvi (förordet).   
33 Anders Sennerstedt, (2001, 3:e uppl.), ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken” i Politik som 
organisation, red: Bo Rothstein, (Stockholm : SNS förlag), s. 21.  
34 Lipsky, (1980), s. 3.  
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också handläggare på Migrationsverket då de i allra högsta grad arbetar med lagstiftning och är i 
kontinuerlig kontakt med de individer som lagstiftningen berör.   
 
En av Lipskys poänger med att teoretisera kring närbyråkrater är att det är en yrkesroll som är av 
den karaktären att flertalet problematiska situationer och svårigheter kan uppstå. Inte endast det 
faktum att arbetet kan vara svårt i sig med beslutsfattande och dylikt utan även det faktum att 
personer i stor utsträckning påverkas av hur närbyråkraterna sköter sitt arbete och att det arbetet 
är till för att förändra människors situationer.   
 

In short, the reality of the work of street-level bureaucrats could hardly be farther from the 
bureaucratic ideal of impersonal detachment in decision makeing. On the contary, in street-
level bueraucracies the objects of critical decisions – people – actually change as a resault of the 
decisions.35     

 
Klienten måste socialt konstrueras i den situation där mötet mellan närbyråkraten och klienten 
äger rum. Personen som kommer för att träffa en närbyråkrat kommer dit i egenskap av en 
fullständig person med olika egenskaper, intressen och problem. För att närbyråkraten ska kunna 
behandla personen som en klient så måste närbyråkraten placera in denne i ett visst fack och se 
till specifika delar av personen för att kunna utföra sitt arbete.36 Lipsky visar även hur 
närbyråkraten gör för att skapa och behålla personen som klient för att kunna skapa beslut och 
genomföra sitt arbete. Det, kanske tydligaste, sättet som närbyråkraten har för att skapa 
klientskapet är att det är närbyråkraten som har det som klinten behöver och vill ha. Det bildas 
således en sorts maktsituation där närbyråkraten kan ställa krav på klienten eftersom 
närbyråkraten har det klienten vill ha. Närbyråkraten har också den fördelen att denne bestämmer 
över vart mötet med klienten ska ske och hur det mötet ska se ut vilket leder till ett övertag i 
situationen. Lipsky lyfter även fram att närbyråkraten måste lära klienten hur klientskapet 
fungerar, hur vissa saker ska genomföras och vilka regelverk som finns. Emellertid så är detta 
ofta någonting som är tydligt för det flesta möten med närbyråkrater. Dock så lyfter Lipsky fram 
exemplet med immigration där individer kan komma i kontakt med närbyråkrater från ett annat 
regelverk, i ett annat land, vilket kan innebära att klienten inte har tillräcklig information om det 
nya systemet för att processen ska kunna fungera på ett smidigt sätt.37

  
Närbyråkraten och klienten kan ha skilda syner på hur verkligheten ser ut och hur saker och ting 
ska lösas, vilket förstärks av att de båda deltar i situationen på vitt skilda villkor, situationen är 
således inte jämlik. I skapandet av en klient måste närbyråkraten placera in klienten och dess 

                                                 
35 Lipsky, (1980), s. 9.  
36 Lipsky, (1980), s. 59. 
37 Lipsky, (1980), s. 60ff. 
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ärende i ett fack för att kunna skapa ett beslut detta medan klienten i stor utsträckning ser ärendet 
som mycket personligt och individuellt.38  
 
Lipsky lyfter även fram processen som viktig i närbyråkraternas arbete; 

 
But the analysis of street-level-bureaucracy may be somewhat different from other studies 
because it is not only the decisions that become satisafactory rather than optimal, but also the 
mental and the organizationsal process that must become satizfactory. Thus to understand 
street-level bureaucracy one must study the routines and subjective responses street-level 
bureaucrats develop in order to cope with the difficulties an ambiguities of their jobs. 39

 

Det blir således viktigt för närbyråkraterna att ha en bra och tillfredställande process och för att 
förstå denna process kan det vara viktigt att se till hur närbyråkraterna hanterar svårigheter i 
arbetet.   
 
Närbyråkrater arbetar till största delen med klienter som träffar dem på ofrivillig basis. De klinter 
som de träffar kanske inte alltid är tvingade till ett möte men för den ”tjänsten” klienterna vill åt 
så finns det ingen annan instans att vända sig till. Lipsky tar upp exemplet socialarbetare som 
tillhandahåller och beslutar i huruvida personer ska få ekonomiska bidrag eller inte.40 Dock så kan 
detta även appliceras på de närbyråkrater jag intervjuat då även deras klienter, de asylsökande, 
måste gå igenom asylprocessen och (vid avvisning) träffa handläggare på Migrationsverket. Lipsky 
diskuterar vidare hur ofrivilligheten i mötet med klienter egentligen påverkar. Han menar att i och 
med att klienterna måste träffa (eller i alla fall komma i kontakt med) närbyråkraterna så kan inte 
klienten påverka ramarna för mötet. Detta medför att klinten som sådan inte kan påverka mötet, 
även om själva individen självklart har en inverkan i situationen, så påverkas inte närbyråkratens 
arbetsroll.   
 
Lipsky menar att närbyråkraters ansvar och makt över de beslut de kan fatta avdramatiseras för 
den egna personen genom att lyfta fram vilka begränsningar som finns över deras arbete. Genom 
att belysa och förstärka det regelverk som styr och vägleder deras arbete så framstår de beslut 
som närbyråkrater tar som distanserade från närbyråkratens subjektiva position. Dessa regelverk 
är givetvis styrande, handläggarna på Migrationsverket är i stor utsträckning styrda av 
utlänningslagen, men Lipsky menar att närbyråkrater hanterar (cope) den egna jobbsituationen 
bättre genom att lyfta fram det som ändå begränsar dem i beslutsfattandet. Framhävandet av de 
begränsningar som finns i arbetet som närbyråkrat hjälper närbyråkraten att hantera den 
professionella rollen gentemot klienter men också mentalt, för sig själva. Det kan vara lättare att 

                                                 
38 Lipsky, (1980), s. 59-60. 
39 Lipsky, (1980), s. 82.  
40 Lipsky, (1980), s. 55. 
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hantera den egna yrkesrollen och eventuella tillkortakommanden i yrkesrollen genom att förstärka 
det som begränsar det egna utrymmet i arbetet. 41     
 

Tillvägagångssätt 
Jag har utifrån studiens syfte valt att genomföra studien med hjälp av diskursanalysen eftersom 
den ger mig en möjlighet att studera empirin i förhållande till diskurser och den sociala praktiken 
för att få en förståelse för handläggarnas arbetssituation. För att förstå det empiriska fältet 
började arbetet med studien med en inläsning av litteratur på området med vilken jag har kunnat 
skapa en utgångspunkt för studien. En utgångspunkt som hjälpt mig i skapandet av den grund 
som behövs innan genomförandet av intervjuerna.  
 
I den begynnande analysen av materialet urskiljde sig teman som jag fann vara av vikt och 
intresse att analysera djupare. Dessa teman är dock resultat av den förförståelse jag haft och 
förvärvat om det empiriska fältet genom den litteratur jag läst på området. I den djupare analysen 
har jag använt mig av de diskursanalytiska verktygen, som presenterades ovan i stycket kring 
diskursanalysen, eftersom de hjälper mig att lokalisera och förstå det empiriska materialet utifrån 
syftet. I diskursanalysen är det möjligt att studera både stora och små diskurser eftersom alla 
sorters diskurser42 har relevans vilket har varit viktigt för min studie då jag inte velat begränsa mig 
till en viss diskursiv nivå i analysen. Den kritiska diskursanalysen är en metod i vilken man kan 
studera diskurser på olika nivåer och på olika sätt.43   
 
I analysen har mina valda teman byggts upp av diskrepanser mellan olika diskurser men också 
mellan olika diskursordningar. I föreliggande studie är diskurserna de ”ramar” som inverkar på 
hur informanterna talar om sitt arbete och sin egen subjektiva roll i arbetet. Detta eftersom det är 
i dessa diskrepanser som problematiker hos informanterna tydliggörs. För att kunna förstå 
diskurserna och dess inverkan i just det fält som studien berör, närbyråkrater på Migrationsverket, 
så behöver jag koppla an till den sociala praktiken. Tillämpningen av den sociala praktiken har jag 
gjort genom att i analysen koppla an till teoretiseringen kring närbyråkrater. Jag tar således hjälp 
av teorin för att bekräfta och diskutera de diskurser och diskursordningar som framkommer i 
analysen.      
 

                                                 
41 Lipsky, (1980), s. 149.  
42 Mats Börjesson & Eva Palmblad, (2007), “Introduktion” i Diskursanalys i praktiken, s. 13.  
43 Philips & Winter, Jørgensen, (2000), s. 72.  
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Analys 
Analysen kommer att vara uppdelad kring de teman som utkristalliserats ur det empiriska 
materialet utifrån analysen. Under varje tema diskuterar jag det utifrån diskurser som uppkommit 
samt den teoretiska grunden som jag har till hjälp för att få en bättre förståelse för 
informanternas utsagor. I citaten har jag vid vissa tillfällen strukit under vissa meningar för att 
förtydliga kärnan i dem. Då jag gjort egna markeringar för att förtydliga någonting har jag skrivit 
dem inom parenteser. När det i citaten finns dialog mellan informanten och mig, som intervjuare, 
så har det markerats med I (Informant) och L (Linda).    
 
I analysen förekommer också viss generell information kring asylprövningshandläggares 
arbetsuppgifter som är relevant för att förstå analysresonemangen, men som inte har någon 
konkret källa då jag förvärvat den kunskapen utifrån samtalen men informanterna under arbetets 
gång. 
 

Självgestaltning i handläggningsmötet  
Vardagen för asylprövningshandläggarna på Migrationsverket består av ett arbete med att 
förbereda och skriva beslut samt föredra dessa för beslutsfattare. Nedan kommer informanternas 
syn på och upplevelser av arbetet på Migrationsverket att presenteras och diskuteras för att visa 
på hur arbetet ser ut och hanteras.  
 

Mötet med den asylsökande 
Handläggarna blir tilldelade en viss mängd fall som de ska utreda och de har även vissa regler 
kring hur många fall som de ska skriva beslut i varje vecka. Mötet med den asylsökande planeras 
ofta in en tid innan mötet, då tiden måsta passa för den sökande, biträdet, tolken och 
handläggaren. Tolken är en given del i en utredning då de asylsökande mycket sällan talar 
svenska. Tiden för ett handläggningsmöte kan variera, medan vissa av informanterna menar att 
1,5 timmar är det längsta menar andra att möten kan ta alltifrån en till tre timmar. Skillnaderna i 
längden för mötena kan dock bero på att de arbetar vid olika kontor i Sverige samt att de olika 
kontoren arbetar med asylsökande från olika delar av världen. Tiden ett handläggningsmöte tar 
skiljer sig även beroende på vem den sökande är och hur mycket som finns att reda ut.  
 
Majoriteten av informanter menar att de handläggningsmöten de har med asylsökande är 
tidsmässigt tillräckliga och att de kan kalla till ytterligare möte om det skulle behövas. Dock så 
finns det en tidspress som motverkar ytterligare möten och långvariga förberedelser för att skriva 
besluten. Några av informanterna menar dock att handläggningstiden är tillräcklig om inlagan är 
utförlig medan vissa lyfter fram att handläggningstiden helt beror på dem själva. De kan, som jag 
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nämnde tidigare, kalla till ytterligare möte, även om det är ovanligt och i många fall ses som 
problematiskt eftersom det gör att tiden för utredningen blir längre. Tidspressen kommer jag att 
återkomma till senare i analysen. 
 
I mötet med den asylsökande har handläggaren förberett sig genom en inläsning av den inlaga 
som denne redan har fått. Handläggarna kan även ta hjälp från exempelvis Migrationsverkets 
land-databas gällande det land den asylsökande kommer ifrån, eller den sökandes situation i 
hemlandet. Handläggaren måste även förbereda vilka frågor som ska ställas på mötet för att få 
tillräcklig information för att kunna skriva ett beslut. I handläggningsmötet är det handläggaren 
som driver mötet, som ställer de frågor som den asylsökande ska svara på.  Att närbyråkraten är 
drivande i mötet beskriver Lipsky som ett sätt för närbyråkraten att visa på hur mötet ska gå till 
och skapa rätt stämning för att mötet ska fungera.44   
 
Den asylsökande får också chansen att tala fritt om denne vill det. Informanterna menar att 
flertalet av de asylsökande ofta har en stor respekt, nästan en rädsla, för myndigheter vilket ofta 
hämmar deras möjlighet att tala fritt och därmed få med alla de skäl de har för att få 
uppehållstillstånd. Detta menar informanterna kan vara en svårighet ibland då de måste ”lirka” 
fram svaren ur de asylsökande, dock så menar informanterna att detta kan släppa efter ett tag då 
de asylsökande märker att det inte behöver vara rädda för handläggarna. Vissa av informanterna 
lyfter emellertid fram det ansvar som ändå ligger på de asylsökande att föra fram sina egna skäl 
för att få uppehållsstillstånd. 

Men samtidigt kommer man tillbaks till att det är ju ändå den asylsökande som har skyldighet 
att själv presentera sitt asylärende, visst Migrationsverket har ju ett visst utredningsansvar men 
då står man där, hur långt sträcker det sig, det är ju ändå den asylsökande som kommer hit och 
vill ha någonting positivt av Sverige och då måste den personen lägga fram allting. 
  

Relationen till de asylsökande 
Hur relationen mellan de asylsökande och handläggaren ska se ut och vad de båda har för 
skyldigheter skapar vissa skillnader informanterna emellan. Några av informanterna menar att det 
är bra för de asylsökande att få berätta om det som hänt dem, ”att få tala ut”, för de sökandes 
egen skull. De menar att de måste visa att de lyssnar vilket kan hjälpa de asylsökande med de 
trauman de bär på. Vissa av informanterna tar dock mer avstånd från tanken att de är till för att 
de asylsökande ska få ”tala ut” och menar att de inte har den uppgiften utan att det finns annan 
personal för det syftet.   

Det är inte bra att bli för engagerad men man ska inte släppa det helt, är man för engagerad då 
är det nog fel arbetsplats tror jag. Därför att dels så måste man vara den här 
myndighetspersonen och inte bara för sin egen skull utan även för den sökandes skull, för vi är 
inte psykologer, terapeuter, vi är inte här för att hjälpa dom på det viset.  

                                                 
44 Lipsky, (1980), 60ff.  
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Lipsky teoretiserar kring de rollproblematiker som närbyråkrater handskas med och han lyfter 
fram att närbyråkraterna har vissa strategier för att hantera dessa. Ofta fungerar vissa regler som 
finns för närbyråkraternas hantering av officiella procedurer som ett stöd för närbyråkraterna att 
behålla sin rolltydlighet. Dessa regler, menar Lipsky, behöver nödvändigtvis inte alltid följas utan 
det är vetskapen om dem som har en stödjande inverkan för närbyråkraterna.45 I informanternas 
utsagor blir det tydligt att de tar ställning för ett visst sätt att hantera sin egen roll gentemot 
klienterna som de arbetar med. De har också i åtanke vad de olika sorters handläggare som finns 
på Migrationsverket har för uppgifter och att de skiljer sig från de uppgifter som informanterna 
själva har. De flesta av informanterna uttrycker väldigt tydligt att de endast har en relativt strikt 
utredande roll och att den inte innefattar annat än en utredning av vilka asylskäl den asylsökande 
har.     
 
Inför ett möte med en asylsökande har handläggaren fått och läst den inlaga som är skriven av 
den sökandes biträde. Biträdet är den person som företräder den asylsökande inför 
Migrationsverket och dess handläggare. I inlagan finns de skäl som den asylsökande har för sin 
ansökan om uppehållstillstånd vilket innebär att handläggaren redan har en bild av hur ärendet 
ser ut. Dock så menar informanterna på att de inför ett handläggningsmöte ska vara så öppna 
som möjligt men att den egna uppfattningen ändå påverkas av inlagan. En av informanterna 
beskriver det såhär: 

Njae, man har ju ungefär ett litet hum om hur, vart det kanske skulle kunna luta åt, om det inte 
kommer in nya detaljer kring berättelsen eller något sådant, utan man kan ju ändå utifrån vad 
som kommit fram i inlagan som biträdet skickat, kan man ju göra en bedömning men man ska 
gå in och förvänta sig vad som helst så att säga.  

Lagen säger att en individ inte får utvisas utan att ha träffat en handläggare och haft ett muntligt 
möte. Detta innebär att handläggarna träffar en mängd asylsökande som väldigt tydligt inte har 
individuella skäl för att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Vid dessa tillfällen menar vissa av 
informanterna att mötet med den asylsökande kan vara jobbigt då de redan innan mötet vet vad 
beslutet kommer att bli om det inte uppkommer något helt nytt som inte fanns med i inlagan.  
Det finns således vissa orosmoment som inverkar på informanternas arbete som åskådliggörs i 
informanternas utsagor kring arbetet på Migrationsverket vilket diskuteras i nästföljande tema.  
 

Oro 
I många yrkesroller finns det en önskan av att göra rätt och minska risken för att göra fel, så även 
bland asylprövningshandläggarna. Kanske blir det tydligare i de yrkesgrupper där arbetet i så stor 
utsträckning påverkar människors livsöden. Informanterna förmedlar genomgående en känsla av 
någon typ av oro, en oro som för de flesta riktar sig åt två håll och därmed har sin grund i olika 

                                                 
45 Lipsky, (1980), s. 149.  
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aspekter av den egna personen i arbetet. De olika ”rollerna” som informanterna beskriver 
kommer hädanefter att benämnas som subjektspositioner för att förtydliga de olika positioner de 
intar då de beskriver sin situation. Oron som uttrycks är både för att göra fel och att ta fel beslut 
utifrån lagstiftningen men det finns också en viss oro för hur det kommer att gå för de individer 
de tar beslut för.  
 
I informanternas intervjuberättelser kan det urskiljas olika subjektspositioner som till viss del 
hamnar i diskrepans med varandra. En privat subjektsposition som tydliggörs påverkas mer av 
humanitära diskurser och diskurser som i stor utsträckning inte påverkar diskursordningen på 
Migrationsverket. Den privata subjektspositionen som urskiljs i informanternas utsagor är snarare 
en som kan ses i relation till och även kontrast mot en mer arbetspräglad subjektsposition, som är 
knuten till den diskursordning som kan urskiljas på Migrationsverket. Diskursordningen på 
Migrationsverket är utifrån informanternas intervjuberättelser påverkad av exempelvis en 
lagdiskurs, vilket kommer att diskuteras närmare senare i analysen.   
 

Oro för att göra fel  
Vissa av informanterna uttrycker en oro för att göra fel, att skriva fel beslut. Handläggarna skriver 
besluten för att sedan föredra dem för beslutsfattaren som står som ansvarig för besluten, vilket 
innebär att även om handläggarna skulle skriva ett felaktigt beslut så kan beslutsfattaren 
kontrollera det så att det blir rätt. Dock så kan ju även beslutsfattaren ta fel beslut men också 
efter beslutsfattaren finns två instanser för den asylsökande att överklaga i.46 Trots dessa 
kontrollinstanser berättar informanterna om oron för att göra fel, eller för att missa någonting 
som skulle kunna påverka beslutet. En av informanterna uttrycker denna oro på ett tydligt sätt; 

L: Är det något du oroar dig över, att fatta fel beslut? 
I: Ja, att göra fel absolut, o-ja, o-ja, det tror jag alla gör. Det beror ju på vilket kontrollbehov 
man har alltså sådär va, men att fatta fel beslut är givetvis ingenting man vill vara med om, det 
tror jag att dom flesta är ganska noggranna med att, att ha ordning på sina grejer innan man går 
till beslut. Det återkopplar väl återigen till det här med tvåmannabeslut, om man inte hade det, 
om man hade beslutet ensam, då skulle väl det bli ännu, ännu tuffare på så vis. 

Detta är således en oro som kan motverkas av att vara noggrann och därmed i större utsträckning 
undvika att göra fel. Informanten lyfter även fram vikten av tvåmannanbeslut, alltså att 
handläggaren själv inte tar beslutet utan att denne skriver och formar det men att det sedan 
godkänns av beslutsfattaren. Det blir därmed en extra kontroll för informanterna, en extra 
trygghet för att inte göra fel.   
 

                                                 
46 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf, (2005-04-28), Först går 
överklagan tillbaka till Migrationsverket för omprövning, om beslutet inte ändras så kan den sökande överklaga till en 
migrationsdomstol. 

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf
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Vissa av informanterna uttrycker inte oron att göra fel lika tydligt som ovan utan beskriver mer 
utifrån hur de arbetar vad de gör för att motverka felaktigheter. De yngre informanterna 
beskriver hur de gör det lilla extra och att det hjälper dem att bli säkra på sina beslut och därmed 
inte oroa sig i samma utsträckning.  

Jag tror att det är mer viktigt för, för mig som person, att jag ska kunna känna att det känns 
okej. Sen för att, dels för att om jag känner att ja, men det är ju självklart alltid i avslag som det 
är, känns jobbigast så att säga. När det gäller uppehållstillstånd då behöver man ju inte, liksom 
engagera sig extra…men det är just när det är avslag, att då känner jag att för att jag ska kunna 
som sagt vara nöjd med beslutet, att för min egen skull, vill jag nog göra lite, extra, kolla lite 
extra och liksom, något sånt…det är mest för den delen…  

Det lilla extra beskriver de också som någonting som deras äldre kollegor inte alltid bemödar sig 
att göra. Här visar sig tankar kring högre ålder och längre erfarenhet som någonting som kan vara 
negativt. De yngre informanterna menar att deras kollegor med lång erfarenhet kan ha tendensen 
att göra enbart det som krävs medan de med kortare erfarenhet gör mer för att själva bygga upp 
en känsla av att göra rätt, att göra tillräckligt för det asylsökande och för sig själv.  
 
Oron över att göra fel följs ofta av resonemang kring hur eventuella fel ”fångas upp” av andra 
instanser som finns efter det att handläggarna skrivit beslutet. Första kontrollen sker via 
beslutsfattaren som kontrollerar besluten och sedan skriver under och står som ansvarig. Därefter 
kan även den asylsökande överklaga beslut till Migrationsverket och få beslutet omprövat, om 
beslutet står fast kan den asylsökande även överklaga till en migrationsdomstol.47 Informanterna 
beskriver dessa kontroller som finns över dem som ett skydd som hjälper dem att våga tro på att 
det de gör är rätt då deras eventuella felande går att korrigera.  

Alltså deras historia har vart hemsk, ja, men ja då som är på gränsen men det är inte tillräckligt, 
dom, dom funderar man lite mer på, så att säga, men å andra sidan vet man att, dom kan 
överklaga våra beslut och dom får en prövning i domstolen så att säga, så att det är inte, mitt 
beslut är inte det slutgiltiga. Då vet jag, har jag gjort fel, så förhoppningsvis då är domstolen på, 
på den andra linjen och så får dom väl stanna. Eller så fastställer domstolen mitt beslut och då 
har jag ju inte gjort fel, det är en lite trygghet man kan gömma sig bakom det att, alla 
överklagar. Det gör man ju per automatik så att säga, så det är inte jag som, till syvende och sist 
bestämmer om dom får stanna i Sverige eller inte… 

Michael Lipsky visar på denna problematik i positionen som närbyråkrat då det i professionen 
ingår att ta beslut som påverkar människors liv. Närbyråkrater hanterar då problemet med att 
fatta svåra beslut genom att tala om och visa på de regler som de har att förhålla sig till. Detta blir 
således en strategi för att hantera de egna svårigheterna med yrket.48 Informanterna tar dock inga 
beslut men är likväl delaktiga i beslutskapandet eftersom att de skriver själva besluten. Enligt 
citatet nedan kan således ett förhållningssätt gentemot lagen urskiljas som underlättar arbetet och 

                                                 
47 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf, (2005-04-28) 
48 Lipsky, (1980), s.30.  

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/fran_asylansokan_till_beslut.pdf
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som möjliggör hanteringen av svåra beslut genom en tilltro till det regelverk som handläggarna 
har att utgå ifrån.   

Och sen så förlitar man sig på någonstans att det finns en fungerande praxis som ändå….gör 
någonting rätt att man måste ju tro på dom lagarna man följer och den praxisen man jobbar 
efter, annars vet jag inte om det skulle gå över huvud taget.  

 

Oro för hur det kommer att gå för den asylsökande 
Den oro som i större omfattning bygger på den privata subjektspositionen är den oro som finns 
för hur det kommer att gå för den asylsökande då beslutet är fattat. Den bygger således inte på 
subjektspositionen i yrkesrollen som påverkas av diskursordningen på Migrationsverket.  

Men vissa ärenden kan man ju fundera hur kommer den här personen att tas emot och det kan 
ju vara av olika skäl, det kan ju…Hur kommer det att gå för den personen när den kommer 
hem, har den någonstans att bo, arbete, sånna praktiska frågor…till att, om nu, vi har fattat ett 
korrekt beslut, men man kan undra hur det egentligen kommer att  bli när den kommer 
hem…För vi följer trots allt lagstiftningen. I väldigt hög utsträckning, när det gäller beslut… 

Emellertid så menar vissa av informanterna att en sådan oro inte får finnas för dem eftersom att 
det är omöjligt att leva med en sådan oro då arbetet innebär kontinuerliga möten med människor 
som upplevt svåra trauman. Detta är dock någonting som många av informanterna måste brottas 
med då och då eftersom de menar att vissa fall kan bli extra engagerande vilket därmed kan utlösa 
mer oro. De flesta av informanterna lyfter fram att då klienterna är personer som på något sätt är 
mer utsatta, såsom barn och gamla, så påverkas informanterna starkare. Denna påverkan visar sig 
i att informanterna minns dessa klienter under en längre tid och att de funderar på hur det har 
gått för dem.  
 
De olika sorters oro som informanterna ger uttryck för bygger på två skilda subjektspositioner 
som styrs av två olika diskursordningar. I subjektspositionen i yrkesrollen skapas en oro för att 
göra fel i arbetet som handläggare. Migrationsverket som diskursordning kan ses som uppbyggd 
av de diskurser som påverkar den subjektsposition som informanterna ger uttryck för i 
reflektioner kring arbetsrollen. Migrationsverket som diskursordning präglas av en lagdiskurs som 
uttrycks i informanternas reflektioner kring arbetet och beslutsfattandet på Migrationsverket. 
Informanterna uttrycker detta tydligt genom att visa på en föreställning om lagen som den 
starkaste diskursen inom Migrationsverket. Detta gör de genom att de genomgående beskriver 
arbetet i relation till och utifrån lagen. Lagen är givetvis en viktig och nödvändig del av arbetet 
men det är ändå intressant att se till hur informanterna talar om lagen, vilket kommer att 
behandlas närmare senare i analysen. Den oro som åsamkas den arbetsrollspräglade 
subjektspositionen hanteras genom vetskapen om ytterligare kontroll av de beslut som 
handläggarna skriver.  
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Den oro som berör den privata subjektspositionen är mer styrd av humanitära diskurser. 
Informanterna vill tydligt visa på hur de känner med dessa människor och att de kan förstå deras 
situationer och orsaker till att fly även om dessa orsaker inte ses som tillräckliga för att få 
uppehållstillstånd i Sverige.   

Jag tänkte mycket på, kring det här med alltså rent migration globalt sett och jag, just det här 
med att vi säger vilka som får stanna och vilka får inte komma in och vilka får…ja…det tänkte 
jag väldigt mycket på. […]för det blir ju aktuellt hela hela tiden. Att det är väldigt många som 
kommer hit och säger, som helt enkelt har kört på chans liksom, att dom vill prova bygga upp 
ett liv någon annanstans i ett annat land, utan att det kanske har hänt dom någonting och det är 
helt fullt, liksom varför ska man inte få göra det, det är ju just det att då finns det regler som 
säger att du får inte. Så att, det är ju lite…Jag pratade här om dagen med en kompis om liksom 
att man tar för givet att, att man kan, det med EU att man kan åka till Tyskland och jobba och 
hit och dit, det är inget konstigt att man kan åka liksom, inga problem. Men jag menar, en 
irakier kan inte komma hit och söka jobb, alltså, han får dels inget arbetstillstånd i princip så får 
han inte komma hit och vad är det för skillnad mellan han och mig om man bara vill åka och 
pröva lyckan liksom, dom har bestämt att vissa får och vissa får inte och det är väldigt lustigt… 

Informanternas resonemang tyder på att det finns en vilja att tydliggöra att de har empati och 
känner för de personer som söker asyl men som inte får uppehållstillstånd. Citatet ovan visar på 
en reflektion kring de skillnader som skapas mellan människor i världen beroende på vilka de är 
och vart de bor vilket visar på resonemang kring medmänsklighet. De resonemang som 
informanterna för kring oro för hur det kommer att gå för de sökande tyder på att de vill lyfta 
fram en privat subjektsposition, en subjektsposition som påverkas av medmänsklighet och inte är 
styrd av lagar och regler.  Detta tydliggörs också då informanterna talar om vilka egenskaper som 
är positiva hos en handläggare. Några av informanter menar att arbetet som handläggare bara är 
ett jobb i mängden, ett jobb som inte kräver vissa sorters egenskaper utan ett jobb som man lätt 
kan lära sig då det starkt styrs av lagstiftning. De flesta informanterna är ändå överens om att 
arbete med människor i utsatta positioner kräver vissa egenskaper.   

L: Tror du att man behöver ha vissa egenskaper för att jobba med sånthär?  
I: Mm…Det beror på hur bra man vill vara på det, men någonstans måste man ju kombinera 
det analytiska och att hämta information och samtidigt försöka vara ödmjuk och visa hänsyn 
och…jag vet inte. Men helst ska man ha det här humana i sig, någonstans, att man kan visa 
respekt även om det är svårt många gånger, alltså man kan inte vara trevlig jämt, så är det ju. 
Men någonstans måste man ha det inom sig, annars går det ju inte riktigt, eller det blir fel.   

Egenskaper såsom empati, ödmjukhet och hänsynsfullhet är återkommande bland informanterna 
som beskrivande för hur en ”bra” handläggare är. Dessa allmänna, och vad som skulle klassas 
som goda egenskaperna kan, utifrån informanternas utsagor, sammankopplas med den privata 
subjektspositionen då den måste finnas redan innan personen börjar arbeta på Migrationsverket. 
Här fungerar således den privata subjektspositionen som en kontrast till den arbetspräglade 
subjektspositionen som starkt präglas av lagdiskursen. Den empati som informanterna uttrycker 
att en ”bra” handläggare bör ha fungerar dock till en viss gräns. Gränsen skapas av de ramar som 
lagen sätter eftersom handläggarna måste följa lagen och inte kan följa empatiska känslor fullt ut. 
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Det är i dessa gränser, där empati och ödmjukhet krockar med lagen, som det skapas 
problematiska spänningar hos informanterna. Dessa uttrycks då informanterna talar om att de i 
arbetet måste hantera det jobbiga i att avvisa med att ”blocka bort” den privata 
subjektspositionen och empati för den asylsökande och bara se till konkreta fakta och till 
lagstiftningen.  
   
I samband med att vissa av informanterna talar om oro för de asylsökande beskriver de en 
irritation över global migrationspolitik. I och med frustrationen över den globala politiken lyfter 
de fram att de själva inte kan påverka situationen i vilken de nu jobbar. Informanterna tydliggör 
att de ser vissa strukturella problem i sitt arbete och i det regelverk som de arbetar med, men att 
de inte kan påverka dessa utan att det är just en strukturell problematik. Det är således där 
gränserna för empatin går, och lagstiftningen tar vid, som informanterna för resonemang kring 
global migration och strukturella problem som de inte kan påverka.   
 
De asylsökande och främst de asylsökande som informanterna behöver neka är orsaken till att 
den oro som informanterna uttrycker. Oron hanteras på olika sätt beroende på vad oron är för, 
om den är för hur det kommer att gå för den asylsökande eller för att skriva fel beslut. 
Informanterna beskriver också i oron för de sökande hur de förhåller sig till dem, vilket leder 
fram till nästa tema som behandlar distansskapande.   
 

Distansskapande till den asylsökande 
I handläggningsarbetet träffar handläggaren oftast den asylsökande en gång för komplettering 
och förtydligande av den inlaga de fått av den sökandes biträde. Systemet är uppbyggt så att 
handläggaren kan träffa den asylsökande för att sedan skriva beslutet och enligt svensk lag måste 
den asylsökande få möjlighet att ha en muntlig handläggning innan avvisning. Således träffar inte 
handläggarna alla de asylsökande eftersom inlagan i vissa fall räcker för att bevilja personen ett 
uppehållstillstånd. I mötet med den asylsökande skapas således en viss relation mellan sökande 
och handläggaren samtidigt som det finns en viss distans eftersom det oftast bara sker ett möte. 
Det finns en diskrepans i det sätt informanterna talar om distansen till de asylsökande då det blir 
både positiva och negativa effekter av att möta den asylsökande och skapa en personlig relation 
till denne. Diskrepansen tydliggörs i resonemang kring engagemang, både positivt och negativt, 
som informanternas utsagor belyser.   
 

Det positiva engagemanget 
Då en handläggare träffar den asylsökande skapas en relation, även då mötet är kort gör de två 
parterna i mötet vissa intryck på varandra. Relationen som skapas beskrivs av informanterna som 
både positiv och negativ då den kan innebära nya upplysningar som hjälper handläggaren att 
känna en viss säkerhet gällande beslutets utformning. Engagemanget är också någonting som 
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enligt informanterna inte kan undvikas då arbetet innebär kontinuerliga berättelser om oerhörda 
trauman. Engagemanget är dock en ständig balansgång mellan att engagera sig tillräckligt och 
engagera sig för mycket. Det måste givetvis finnas ett visst engagemang för arbetet för att kunna 
skapa ett beslut, för att utreda huruvida den asylsökande ska få ett avslag eller ett 
uppehållstillstånd. Engagemanget ses av vissa informanter som väldigt positivt och en god 
egenskap för att genomföra arbetet på ett bra sätt. Ett engagemang som ska byggas av och finnas 
i jobbet i sig.  

L: Är det positivt att engagera sig? 
I: Nja, alltså det ska ju vara, jag är ju av den uppfattningen att beslut ska vara så korrekt som 
möjligt, så det, ju mer man engagerar sig desto mer rätt blir ditt beslut, desto mer vet du om 
fallet, desto mer har du utrett ärendet, så att ditt beslut är mer korrekt så att säga. Så det är ju, 
samtidigt är det ju så att det kan man, jag har ju inte tid med det ju, jag kan inte sitta och utreda 
allting till botten så att, få tag i hela sanningen, det kan man liksom aldrig få. Även fast vi har 
massa kunskap om länderna så är det ändå så att den personen som då söker, vet ju mycket 
mer, dom har ju bott där…och att få reda, att leta efter sanningen den är, det är egentligen 
ganska meningslöst, men man kan komma så nära som möjligt…så på det viset blir det ju, eh, 
är det ju positivt att engagera sig, beslutet blir mer rätt, det tycker jag. 

Informanten menar också att beslutet blir mer korrekt om det finns ett engagemang vilket således 
tyder på att handläggaren kan påverka beslutet genom en högre grad av engagemang.  
 
Det finns också vissa aspekter av arbetet med ett asylsökandes fall som, informanterna menar, 
inte framkommer lika tydligt i skrift som i det personliga mötet. 

Det är ju otroligt positivt, att man träffar dom en gång för det är egentligen då man också kan, 
skräck och desperation syns ju väldigt tydligt på människor och det framgår ju inte alltid i mina 
papper. Så att det är ju väldigt nyttigt möte, man ser väldigt mycket mer…mellan raderna 
egentligen än vad det är som sägs. 

Det är således viktigt för informanterna att möta den asylsökande för att få tillgång till den 
fullständiga informationen kring fallet för att kunna skriva ett rätt beslut. Informanten visar på att 
känslor hos de asylsökande blir tydligare synliggjorda i mötet med dem och att det är i mötet som 
den sökandes asylgrunder förstärks och tydliggörs. Mötet blir således en viktig tillgång för att 
beslutet ska bli så korrekt som möjligt.   
 

Det negativa engagemanget 
Balansgången mellan hur pass mycket eller lite engagemang som handläggarna ska tillåta sig ha är 
svår och informanterna är alla överens om att för mycket engagemang är negativt. De lyfter också 
fram att engagemanget i sig blir negativt om det blir för starkt, då det påverkar den privata 
subjektspositionen i för stor utsträckning. Dock så visar de flesta av informanterna att de ibland, 
främst i början av arbetet på Migrationsverket, blir negativt engagerade och tar åt sig mer än de 
känner att de borde göra. Det negativa engagemanget visar sig ofta på så sätt att handläggaren 
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tänker på arbetet även under fritiden, något flertal av informanterna menar att de hanterar genom 
att ”prata av sig”, att tala mycket med kollegor och familj.  
 
Distansen till de asylsökande minskar risken för det negativa engagemanget. Informanterna 
menar att det är positivt att de inte träffar de asylsökande så mycket då det kan leda till att de 
utvecklar en nära relation till den asylsökande. En för nära relation och negativt engagemang kan 
leda till att förmågan hos handläggaren att skriva ett rättvist beslut rubbas och att handläggarna 
har svårt att släppa ett fall och gå vidare med nästa. Såhär svarade en informant på frågan om 
distansen till de asylsökande är bra.  

Ja det tror jag är bättre än att man skulle ha, än att man skulle träffa dom alldeles för ofta och 
bygga upp en relation…eller inte relation men…man måste, som sagt man måste ju vara, ja det 
där har jag funderat på jättemycket men…den här avhumaniseringen att det blir…det 
underlättar nog för oss och fatta beslut när vi inte har alldeles för mycket kontakt med 
sökande, det tror jag…det är upplagt så och det är nog medvetet upplagt så.  

Distansen benämns på ett annat sätt här, det blir en avhumanisering, ett sätt för att underlätta 
arbetet, ett sätt att inte bli för engagerad. Avhumaniseringen blir ett tydligt redskap för att skapa 
distansen till den sökande och underlätta beslutsfattandet. Dock så kan begreppet avhumanisering 
ha negativa konnotationer då det innebär en syn på de asylsökande som fall där de sökandes 
mänsklighet faller bort.  
 
En positiv aspekt av distansen, som informanterna lyfter fram, är också att det går snabbare att 
kartlägga asylskälen och skriva ett beslut eftersom handläggaren lättare kan se asylskälen utan att 
tänka på tragiska omständigheter som inte är asylgrundande.  

Ju mer man kan distansera sig ju mer kan man se. Det går snabbare om man kan distansera sig 
ifrån de sökande. 

Det finns en diskrepans mellan den goda och nödvändiga kontakten med den asylsökande och 
viljan att avpersonifiera den asylsökande. Informanterna visar på att mötet med den asylsökande 
präglas av olika sätt att förhålla sig till handläggningsmötet och dess funktion. Resonemang kring 
att det skulle underlätta om de asylsökande inte var personer som informanterna kunde beröras 
av finns bland alla informanterna men krockar med resonemang kring hur bra det är att ändå 
träffa de asylsökande. Det finns således svårigheter åt båda hållen, problem med att träffa de 
asylsökande och problem med att inte göra det. En av informanterna beskriver problematiken på 
följande sätt; 

Alltså det är lättare att ta beslut utan att ha träffat personen, för då är det bara ett namn på ett 
papper. Sitter man i samtal som här då, du skapar även om samtal bara är en timme så skapar 
du någon form av relation i alla fall. Dom kanske ringer på telefon och frågar hur det går med 
deras ärenden…och sånt…[…] Och du…alltså det är både för och nackdelar för att du, att jag 
ska bara göra en objektiv bedömning så behöver jag skapa en egen bild av ärendet gentemot 
utlänningslagen. Och sen är det ju bra att jag är medveten om att det är människor vi jobbar 
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med, att jag inte liksom, bara ser det som ett nummer eller…nej att jag måste vara medveten 
om att alla dom här ärendena är människor bakom och, väldigt spridda öden. 

Handläggaren måste således, som Lipsky formulerar det, socialt konstruera klienten för att kunna 
skapa beslut i dess ärende. Vilket innebär att närbyråkraten måste bortse från allt som inte är 
relevant för att denne ska kunna gör sitt arbete och skapa ett beslut. 49 Den asylsökande kan 
berätta en mängd hemska minnen från hemlandet men handläggaren måste ibland bortse från 
dem då de inte är relevanta för den asylsökandes skäl att stanna i Sverige. Handläggaren måste 
således, för att kunna ta beslut, ”skapa” klienten och då skala bort det som är irrelevant för 
beslutet. Dock så kan inte handläggaren som privatperson välja att inte ta in det som den 
asylsökande berättar utan måste ändå förhålla sig till det på något sätt. 
 
Informanterna använder begrepp som objektivitet i resonemang kring att göra arbetet på rätt sätt.  
I dessa resonemang finns lagdiskursen närvarande då informanterna vid flera tillfällen pekar på 
att de som handläggare inte får påverkas av att de blir för engagerade av att de asylsökande 
exempelvis är ledsna. Det är lagen som ska vara avgörande och vägledande för beslut och inte 
den personliga känslan hos handläggaren. Det är utifrån informanternas resonemang om 
objektiviteten som viktig och möjlig som lagdiskursen blir tydliggjord. Detta eftersom det genom 
diskussion kring objektiviteten, och det svåra i det, som lagen blir ramen och verktyget för att 
behålla objektiviteten.   
 
Distansskapandet till den sökande och till de beslut som handläggarna skriver åskådliggörs även i 
det sätt informanterna talar om vilka skyldigheter de har i utredningen med de asylsökande.  

[…] visst Migrationsverket har ju ett visst utredningsansvar men då står man där, hur långt 
sträcker det sig[…] 

Citatet ovan visar på ett distansskapande genom att informanten uttrycker det som att 
Migrationsverket har ett visst utredningsansvar, ansvaret har således flyttats från den enskilda 
handläggaren till hela Migrationsverket. Utredningsarbetet ligger hos handläggarna då de gör 
utredningen och skriver ett beslut. Med transitivitet i åtanke visar citatet på ett tankesätt som 
innebär att handläggaren blir passiv och att Migrationsverket blir det aktiva subjektet. 
Distansskapandet som sker i det sätt informanterna talar om Migrationsverket kan tolkas som att 
informanterna visar på en subjektsposition som inte är styrd av den diskursordning som finns på 
Migrationsverket utan att det även finns en privat subjektsposition som är utanför. Detta sker 
genomgående i samtalet med informanterna, att de talar om arbetet och sin profession som en 
subjektsposition starkt styrd av diskursordningen på Migrationsverket. En diskursordning som är 
starkt präglad av en lagdiskurs som står i konflikt med den mer privata subjektspositionen som till 
större del styrs av diskurser som medmänsklighet och rättvisa.  
 
                                                 
49 Lipsky, (1980), s 59.  
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Distansskapande i praktiken 
Vissa av informanterna menar även att det finns vissa mer praktiska tillvägagångssätt som de 
använder i mötet den asylsökande för att skapa en viss stämning i mötet. En stämning av 
professionalism och förtroende så att de asylsökande kan känna sig lugna i en väldigt utsatt 
situation. Ett av de verktyg Lipsky visar på som närbyråkraten har för att socialt konstruera 
klienten är just att visa upp en specifik auktoritär roll som visar den asylsökande hur denne ska 
bete sig och vara för att fungera i mötet med närbyråkraten.50 Detta verktyg framkommer då 
vissa av informanterna talar om mötet med de sökande.  

Ja sen rent konkret hur man gör, är ju att man är väldigt formell i hur man är, dels hur man ser 
ut och dels hur man beter sig redan vid första, när man träffar dom. Man skakar hand och det 
är inget, man gör ingen skillnad på att om jag är kvinna och han är man, och att liksom, det ska 
vara att jag bestämmer vart alla ska sitta och jag liksom. Jag för utredningen vilket göra att, och 
jag ställer frågor och jag, alltså att man är ganska strikt sådär, och visst att dom självklart får 
prata men att jag, man ändå styr allting. 

Den formella rollen som informanten talar om blir således ett sätt att visa på distansen mellan 
den sökande och handläggaren och genom att göra detta tydligt så förstärks även positionerna 
”klient” och ”närbyråkrat”. Den formella rollen är också ett verktyg för informanterna att hantera 
de situationer då klienter tydligt visar att de mår dåligt genom att exempelvis gråta. Även då måste 
den professionella distansen hållas genom att inte hantera situationen på samma sätt som 
ledsamhet kanske vanligtvis hanteras, genom att trösta och säga uppmuntrande ord. Istället måste 
distansen hållas och endast servetter, vatten och ett avbrott i mötet kan erbjudas. Således måste 
handläggarna i denna situation starkt avvika från den privata subjektspositionen som vanligtvis 
skulle reagera på ett annat sätt och agera utifrån den subjektsposition som styrs av andra diskurser 
än den privata subjektspositionen. Några av informanterna visar tydligt på att avvikandet från den 
privata subjektspositionen och sättet att trösta känns konstigt. 

Ja, det (att inte kunna trösta, min anmärkning.) känns faktiskt konstigt, det känns konstigt, det 
är. Jag ser mig själv som en ganska blödig person egentligen så att det händer väl rätt många 
gånger när dom sitter och gråter att man blir alldeles tårögd själv liksom, men då måste man, 
ju, det får man ju bara blocka bort liksom. Och sen börja tänka på något annat. Men ja liksom 
fokusera på själva utredningen. Men det, det är just i dom situationerna som man blir 
förbannad på hur världen ser ut, att man ser ju att det är ju bara en vanlig människa, som sitter 
här framför en. 

Distansen till de sökande skapas också rent praktiskt på grund av att det inte finns tid till att 
utveckla kontakten med de asylsökande. En ökad kontakt är inte en del av 
asylprövningshandläggarnas arbete, utan den dagliga kontakten med de asylsökande har 
mottagningshandläggare på mottagningsenheten där de arbetar bland annat med att hjälpa de 
sökande med diverse ärenden såsom boende under asylsökningsprocessen och ekonomiska 
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bidrag.51 Dock så uttrycker några av informanterna att det inte finns tid för ytterligare 
engagemang då det tar för mycket tid. Specifikt så pekar några av handläggarna på att de önskar 
att de hade mer tid för att utveckla sina beslut, att utreda dem mer och skriva besluten utförligare.   
 

”Man vänjer sig” 
Förmågan att snabbare gå vidare och att inte engagera sig för mycket är en egenskap som 
informanterna menar kommer med tiden, någonting som de lär sig med ökad erfarenhet.  

L: Hur lär man sig hantera det (asylsökandes sorg och trauman, min anmärkning.)?  
I: Jag tror det är med erfarenhet, efter att man har jobbat ett tag och hört alla dom här sakerna, 
ett antal gånger om dagen, någonstans så blir det ju ett jobb…Man vänjer sig vid det, sen som 
sagt så finns det ju, ibland så dyker det upp personer som sätter, som man, du vet man får en 
extra känsla för…Men någonstans så blir det ju…jag ska inte säga ett jobb, det blir inte som att 
’ja ja, det är som vilket jobb som helst’ det har jag aldrig känt, men…jag tror det är 
erfarenheten av att, att man vänjer sig med det….det blir en del av vardagen liksom, på något 
sätt…  

Att i arbetet varje dag hantera de saker som asylsökande berättar kan vara problematiskt, 
någonting som kan vara svårt att svårt att släppa, men det är något informanterna menar att de 
att vänjer sig vid att hantera. Det krävs således en mängd erfarenhet och att handläggarna får 
arbeta med många fall för att de ska kunna vänja sig. Informanterna menar också att hur de själva 
mår påverkar hur bra de hantera svåra situationer i arbetet. Då ökad erfarenhet i arbetet som 
handläggare hjälper informanterna att inte påverkas lika starkt av de sökandes trauman, menar 
informanterna tydligt att det var jobbigare att hantera när de precis börjat arbeta på 
Migrationsverket.    

Det där var jag, det där tänkte jag på jättemycket i början. Första tre månaderna sov jag 
knappt…man fick ju så mycket, alltså, folk berättade ju väldigt mycket och det var rätt så 
hemska saker och […]Det där tänkte jag jättemycket på i början…Nu så kan jag släppa det på 
ett annat sätt, men det finns fortfarande personer som, berör en mer än andra, och dom kan 
man tänka på…men det är inte så att jag ältar varenda en längre, det gör jag inte…Man måste 
komma till den punkten där man måste, antingen så kan man hitta den här gränsen, spärren, 
eller så får man…hitta ett annat jobb helt enkelt… 

Då informanterna reflekterar kring sin arbetssituation och kring de svårigheter som finns då de 
behöver hantera och förhålla sig till människor med tragiska erfarenheter är det flera av 
informanterna som relaterar detta till andra professioner såsom psykologer och läkare. 
Informanterna pekar på att både läkare och psykologer i sitt professionella arbete får höra 
berättelser och se spår av trauman som deras klienter upplevt men att detta är någonting som de 
vänjer sig vid, någonting som går över. Handläggarna hänvisar således till andra yrkesgrupper 
som de menar har samma problematik med traumatiska berättelser och som hanterar detta på ett 
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bra sätt eftersom även de vänjer sig vid detta. Informanterna förhåller sig således till ett känt 
förhållande, det mellan läkare och patient, för att visa på en, enligt informanterna, likartad 
situation som fungerar på ett bra sätt. Förhållandet mellan läkare och patient bygger på andra 
diskurser vilket innebär att informanternas tal kring andra professioner tyder på interdiskursivitet. 
Interdiskursiviteten kan tolkas som ett sätt för informanterna att legitimera sin arbetsroll och det 
faktum att de hanterar svåra uppgifter i arbetet på ett bra sätt.  
 
Hanteringen av att höra hur människor berättar om svåra händelser och av att behöva inse att 
dessa människor kanske inte får stanna även om de skäl som de har är hemska men inte 
asylgrundande, blir således lite lättare med mer erfarenhet. Dock så pekar vissa av de yngre 
informanterna på att en risk är att handläggare med lång erfarenhet blir luttrade eller avtrubbade. 
Risken med att bli avtrubbad och luttrad är någonting som de yngre informanterna talar mycket 
om och menar påverkar arbetet negativt då handläggarna då inte gör arbetet så noggrant som det 
skulle kunna göras. Detta menar vissa av informanterna beror på att de äldre kollegorna med lång 
erfarenhet tidigare kan se åt vilket håll beslutet lutar och då väljer att inte driva utredningen så 
långt som vissa yngre handläggare kanske gör. Det blir således en balansgång mellan att ha lite 
erfarenhet och därmed riskera att bli negativt engagerad och att ha mycket erfarenhet och bli 
avtrubbad. Hanteringen av denna gräns beskrivs av de yngre informanterna som en känsla att 
vilja göra det lilla extra för att själva bli nöjda med beslutet.  
 

Möjlighet att påverka? 
Det är utlänningslagen som handläggarna på Migrationsverket har som utgångspunkt då de 
arbetar och skriver beslut.52 Lagstiftningen är väldigt framträdande i informanternas utsagor om 
arbetet på Migrationsverket och visar på en föreställning om lagstiftningen som det primära 
redskapet i arbetet.  

Ja det är just när det är små barn eller gamla människor som är skröpliga, då känner man lite 
extra att…kan vi inte bara ta in dom, skit samma, men….annars så tycker jag inte att det är 
några problem, man har ju en utlänningslag att rätta sig efter och sen, så ja, så är det 
ju…(informanten hämtar lagboken, min anmärkning.) och även om den (lagboken, min 
anmärkning.) kan tyckas ge utrymme för mycket så är det ju väldigt tydligt vad som är 
berättigat, vad som är asylskäl och vad som inte är det…just att man ska ha individuella 
skäl…att det inte får vara det här allmänna liksom…och då är det inte så mycket att 
liksom…att göra. 

Eftersom lagstiftningen är en sådan markant del av arbetet för informanterna så fungerar den 
också som ett motiv för informanterna att inte känna för starkt för de asylsökande som nekas. 
Informanten ovan visar också på att lagstiftningen gör att det inte är lika jobbigt att göra avslag 
på en ansökan. Sättet att diskutera och lyfta fram lagstiftningen är vad Lipsky kallar en strategi för 
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närbyråkraterna att hantera svåra beslut. Närbyråkrater kan hantera och motivera svåra beslut 
både gentemot sig själv och eventuella tillkortakommanden samt gentemot sina klienter genom 
hänvisning till lagstiftning och praxis.53 Lagdiskursens närvaro i informanternas utsagor är tydlig 
och inverkar på hur de talar om deras arbete eftersom den är konstant närvarandet på olika sätt.   
 
Samtliga informanter pekar även på det positiva i att de i beslutsfattandet är två eftersom 
handläggarna skriver beslutet som sedan beslutsfattaren godkänner. De flesta utrycker starkt att 
de själva inte skulle vilja ha mer makt i beslutet utan de menar att de i många fall har tillräcklig 
makt då de skriver beslutet utefter den utredning som de gjort. Detta menar de ökar kontrollen 
på besluten och gör dem mer korrekta. En informant svarade på frågan om hur beslutet skapas 
mellan handläggare och beslutsfattare på följande sätt; 

Jag vet egentligen inte…men nog är det ett gemensamt beslut och kanske i högre utsträckning 
ändå handläggaren som påverkar beslutet, än beslutsfattaren, svårt att säga…Jag föredrar ju ett 
ärende, efter eller innan, men oftast efter en utredning, och går och bollar det med 
beslutsfattaren. Frågar, funderar och lägger fram ärendet, kommer oftast då fram till om det 
blir, om man ska gå, vilken linje man ska gå på, på ett avslag eller ett bifall. Och sen fortsätter 
man ju bara därefter…sen kan ju det ändras under, den fortsatta beredningen, möjligtvis, men 
oftast så ligger det fast och sen skriver man slutbeslut. Men, mm, ett gemensamt beslut skulle 
jag säga, kanske lite fördel åt handläggaren med hur mkt man lägger i beslutet så att säga…  

Flertalet av informanterna beskriver det också som att det arbete som de gör är en process utan 
aktiva subjekt eftersom de beskriver hur de själva helst ska fungera objektivt och inte påverkas 
utan främst fungera som verktyg mellan den sökandes asylskäl och lagen. Även arbetet med 
asylsökande vore, utifrån vissa av informanterna, lättare om de var siffror, eller endast fall, att 
skriva beslut i. Det som vissa av informanterna således beskriver som den ultimata 
arbetsprocessen är en process utan subjekt. Emellertid så beskriver informanterna att detta är mer 
en utopisk process som inte är särskilt realistisk men som skulle göra att det inte bildades 
situationer där handläggaren var opartisk eller subjektiv. 
 
Vissa av informanterna påpekar genomgående att de inte kan påverka ärendes resultat utan att det 
är lagen och praxis som hela tiden styr. Dock så är vissa av informanterna lite mer diffusa i sin 
framtoning i frågan om påverkan och visar på att de kan påverka vissa aspekter av en utredning. 
En aspekt som många av informanterna lyfter fram är tidsaspekten, att de kan skynda på ett 
ärende i viss mån men att det inte påverkar den totala längden nämnvärt då den längsta tiden har 
gått redan innan handläggarna har fått inlagan. Det blir således en påverkan som inte gör någon 
större skillnad för den asylsökande. En annan del av asylprövningsprocessen som informanterna 
menar att det kan påverka är bemötandet till den asylsökande, de kan via bemötandet visa att de 
är goda människor som försöker utreda den sökandes ärende på bästa sätt. Detta skulle dock 
kunna påverka även resultatet av prövningsprocessen då den asylsökande, om denne känner 
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förtroende för handläggaren, kanske berättar mer eller på ett annat sätt och som i förlängningen 
påverkar ärendet. En informant lyfter problematiken med att vissa kvinnliga asylsökande som 
blivit utsatta för sexuellt våld av något slag kan ha svårt att berätta detta för handläggaren. Detta 
är dock någonting som den asylsökande eventuellt skulle kunna berätta om denne blivit bemött 
på ett bra och förtroendeingivande sätt. Emellertid pekar informanterna på att det inte är deras 
ansvar att lirka fram information utan att den asylsökande självmant ska berättas om sina skäl.  
 
I mötet med den asylsökande har handläggaren förberett sig med frågor som behöver ställas för 
att få det beslutsunderlag som behövs för att skriva beslutet. Frågorna skapas således utifrån den 
inlaga som handläggarna har och de oklarheter som kan finnas i den. Informanterna talar om att 
de genom dessa frågor har en viss påverkan på vad som framkommer under ett samtal med den 
asylsökande. 

Alltså…jag vet inte riktigt om jag kan säga att jag kan påverka…inte i mötet med den 
asylsökande…jag kan ju ställa frågor som leder fram till ett svar som jag kanske, eller inte som 
jag vill ha, men som jag kanske måste ha för att kunna gå vidare, men däremot så i 
diskussionen mellan beslutsfattare och handläggare där kan man ju poängtera; jo men jag 
uppfattade den här personen som si eller så och man diskuterar uppfattade inte du så, nej jag 
uppfattade honom si eller så och att man kanske då får genom diskussion komma fram till en 
gemensam väg. Och det kan ju vara ett problem, men det är också en fördel att man är flera 
som har träffat personen då…så att man ja…skapar en relation fast än den är kort… 

Dock så finns det genomgående bland informanterna en viss motvilja mot att tala om den egna 
påverkan i processen vilket också bli tydligt utifrån citatet ovan. I resonemang kring hur de 
påverkar vissa aspekter av utredningsprocessen beskriver informanterna ofta på vilket sätt 
utredningen påverkas av deras insats utan att explicit kalla det påverkan. Föreställningen om att 
lagen är utgångspunkten för arbetet och att handläggarna själva utgör verktyg för att arbetet ska 
kunna genomföras blir tydlig bland informanterna och hamnar i kontrast med informanternas 
uttalanden kring den påverkan de faktiskt har i utredningsarbetet.  
 
Det finns resonemang hos informanterna om att bli för engagerade och förlora sin opartiskhet. 
Informanterna beskriver denna opartiskhet som en relation till lagen som inte är påverkad av 
någonting utifrån, än de aspekter av den asylsökandes berättelse som är relevanta med hänsyn till 
lagen. Detta kan tolkas som en påverkansmöjlighet, en påverkan som kan ske då handläggaren är 
för engagerad.  

L: Kan du ibland känna att du skulle vilja engagera dig mer i ett ärende? 
I: Nej. För då får jag en helt annan relation och då kan inte jag fatta ett beslut som är…utifrån 
dom förutsättningar som vi ska fatta beslut, alltså vi är ju väldigt styrda av lagen, och säger det 
finns ju bestämmelser som säger att, har du uppnått det här så får du stanna, uppfyller du inte 
det här så får du åka hem, så får man en närmare relation så tror inte jag att jag kan vara 
opartisk så att säga, så att ja…ahh…det är svårt att avgöra hur pass nära man ska vara för att 
kunna fatta beslut… 
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Emellertid så beskriver informanten ovan att mer engagemang vill denne inte ha för då kan det 
finnas risk för partiskhet, vilket antyder att det i dagsläget inte finns den problematiken. Dock så 
talar nästan alla informanter om risken med att bli partisk eller risken med att bli för påverkad av 
ett ärende. Lipsky lyfter dock fram att närbyråkrater i sitt arbete måste använda sig av 
subjektiviteten för att kunna skapa beslut i ärenden.54 Han menar också att närbyråkrater ibland 
skapar personliga förklaringar för sitt arbete då de behöver motivera sitt arbete och svåra beslut 
inom det.55 Informanterna lyfter också fram att risken att bli partisk av att träffa den asylsökande 
motverkas av det faktum att de är två personer som formar varje beslut.   

Jag tycker det är bra att vi har det här systemet, att man är två så att säga, för då blir det ju. Det 
som är bra med det här, är dels att vi är två, att man kontrollerar varandra, sen så är det ju så 
att beslutsfattaren har ju inte träffat den sökande och då tar man ju bort den delen som jag kan 
ju bli påverkad av någonting av personen så att säga. Och beslutsfattaren tittat mer bara på den 
rena faktan, vad har sagts vad har, vilka bevis har vi, så rent så, jag kan ju säga, jag kan ju 
bedöma att man kanske skulle gjort, ja kan ju uppfatta  honom som väldigt trovärdig men 
beslutsfattaren har då bara rena faktan. När man då samarbetar så förhoppningsvis blir det ju 
som ett korrekt beslut. Jag kan ju bli påverkad, omedvetet, av någonting, som då kanske jag 
skulle skriva positivt beslut, fast om man tittat opartiskt på vad dom egentligen har så kanske 
det är ett negativt beslut. 

Det kan också utifrån citatet tolkas som att det finns en subjektivitet som kan påverka ärendet 
eftersom informanten menar att denne omedvetet kan påverkas av någonting. Det är dock viktigt 
att påpeka att denna oro, precis som tanken om medmänsklighet, knyts till den privata 
subjektspositionen medan själva beslutsfattandet knyts till den arbetspräglade subjektspositionen 
som enbart behandlar kunskapen som något objektivt.  
 

”Det är ju en känsla” 
I bedömningen av huruvida asylsökande ska få ett uppehållstillstånd eller inte så ska 
lagstiftningen appliceras på det fall som handläggaren arbetar med i skapandet av beslutet. 
Handläggaren blir således länken mellan lagstiftningen och den person som lagen berör. Denna 
länk som handläggaren utgör är nödvändig då lagen måste tolkas och så även de skäl som den 
asylsökande berättar för handläggaren. Informanterna uttrycker att utredningen av de fall som de 
arbetar med sker i direkt reflektion till lagen och att det inte finns mycket rum för känsla.   

Det är ju det personen givetvis har blivit drabbad av någonting speciellt, eller uppger att han 
har blivit drabbat av någonting så just då kanske man känner att fy fan va hemskt, men det får 
man ju i alla fall inte…använda sen…för det, det är ju en känsla, och det kan man ju inte gå, 
man kan ju inte gå på känslan så. Det kan man inte göra utan det måste ju bort.  

                                                 
54 Lipsky, (1980), s. 114. 
55 Lipsky, (1980), s. 145.  
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Känslan i arbetet är således någonting som inte blir en tillgång i arbetsprocessen utan som måste 
bortses ifrån då den är irrelevant i bedömningen av asylskälen. I asylprövningsprocessen är en 
viktig och mycket komplicerad del bedömningen av trovärdighet. En av informanterna menar att 
bedömningen av trovärdighet är någonting man lär sig med tiden, någonting man blir bättre på. 
Dock så är denna kunskap, som citatet ovan visar, ofta styrd av en känsla. En känsla av att den 
asylsökande talar sanning eller ljuger. Informanten visar också på att trovärdighetsproblematiken 
är ständigt närvarande då denne först menar att en sökande har blivit drabbad av någonting men 
sedan ändrar till en mer osäker betoning genom att säga att den sökande uppger att han har blivit 
drabbat av någonting. Även andra informanter visar på ett sätt att tala om det de asylsökande 
berättar som någonting som inte kan tas för givet som sant. I dessa resonemang blir den 
arbetspräglade subjektspositionen synliggjord då informanterna talar utifrån lagdiskursen som 
inte tillåter känslor.  
 
Känslan i arbetet med asylprövning är tudelad, å ena sidan ska känslan inte ingå i arbetet, arbetet 
ska ske med hjälp av lagstiftningen och därmed ska alla handläggare kunna komma fram till 
samma beslut. Detta kontrasteras mot de resonemang informanterna för kring just 
trovärdighetsproblematiken och att den problematiken hanteras genom att handläggarna har en 
känsla kring om personen talar sanning eller inte.  

Men det är…nånstans så får man ju en liten känsla av…av om dom verkligen hittar på allting 
nu helt plötsligt och att dom inte har blivit drabbade av det. Och det är ju därför det finns, som 
det står i lagtexten då, att det ska vara sammanhängande då och så. Och jag tycker ändå att 
man märker oftast att, på att en, om man hittar på, om du tänker dig in själv någon gång du har 
ljugit eller hört någon annan ljuga så märker man det nästan, oftast, genom att den inte blir 
sammanhängande, att man kanske eskalerar eller, så vidare.  

Informanten indikerar att trovärdighetsbedömningen inte är så svår genom att hänvisa till mig i 
samtalet och visar således på trovärdighetsbedömningar skulle kunna göras av gemene man utan 
utbildning och att det således finns en universell känsla av att känna om någon ljuger eller talar 
sanning. Lipsky diskuterar närbyråkraters subjektiva uppfattningar i resonemang kring partiskhet i 
arbetet och menar på att närbyråkrater i stor utsträckning är beroende av deras subjektiva 
uppfattningar då det inte finns explicita regler för hur klienter ska bemötas.56 Detta 
överrensstämmer således med informanternas mångtydiga resonemang kring hur känslor inte ska 
vara en del av arbetet då lagen är det primära redskapet men att det likväl är det då de behöver 
göra bedömningar. Dock så visar forskning på området att bedömning av trovärdighet är oerhört 
komplicerad eftersom det är svårt att ibland se och uppfatta om personer ljuger. Granhag, 
Strömwall och Hartwig menar också på att personer upplever trovärdighet på olika sätt vilket kan 
innebära att olika handläggare upplever asylsökandes trovärdighet på olika sätt.57  
 

                                                 
56 Lipsky, (1980), s. 114.  
57 Granhag, Strömwall & Hartwig, (2005), s. 35f.   
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Det är i resonemangen kring känslan och dess eventuella funktion i arbetet som diskrepansen 
mellan den privata och den arbetsplatspräglade subjektspositionen åter blir synliggjord. Detta 
eftersom känslan kan tillskrivas den privata subjektspositionen då den arbetspräglade 
subjektspositionen inte ska påverkas av känsla utan starkare präglas av lagen.    
 

Tidens påverkan   
I informanternas arbete är tidens närvaro påtaglig då det arbete som de gör är under viss 
tidspress. Tidspressens inverkan finns i själva arbetet men tidsaspekten i asylprocessen är också 
någonting som media frekvent rapporterar om angående de asylsökandes långa väntetider. Tiden 
är således den yttre inverkan som starkast framkommit i informanternas intervjuberättelser.  
 
Asylprövningshandläggarna blir tilldelade ett visst antal fall och det finns även regler för hur 
många fall de ska besluta i under en viss tidsperiod. Dessa bestämmelser samt den relativt kraftiga 
invandring58 som Sverige har gör att handläggarna har en viss press på sig att hålla ett högt 
tempo. Detta är någonting som informanterna talar mycket om och visar tydligt att det är en 
negativ del av deras arbete.   

I: Ja, det är klart det gör, för jag vet ju att jag har mina femtio ärenden som jag måste besluta i 
innan tre månader, och då kan jag tänka såhär, att jag hinner nog fan inte kolla upp det här 
riktigt utan ja, det här är tillräckligt, du får inte asyl men, vi skulle kunna forska lite mer, men  
jag hinner inte så att, besluten blir ju tillräckliga, dom är ju korrekta, men dom kunde vara 
bättre kvalitetsmässigt, dom kunde vara mer förklarat, mer undersökt alltså så…Det är ju det 
som är problemet som handläggare, man vill göra så bra beslut som möjligt, alltså man ska ha 
utrett dom så dom är helt, man är helt säker på  att det här är rätt och framför allt man berättar 
igenom beslutet för den sökande, att du får inte stanna p.g.a. detta och detta men sen så sitter 
du och fan jag hinner inte. Utan jag bara skriver, det är inte tillräckligt, för jag vet att det inte är 
det. Men, så då blir kvalitén sämre, för jag vet att det sitter 25 andra och väntar på beslut. Och 
det är det största problemet, för lite tid och man vill göra mycket för att det är ändå människor 
i någon form av behov.  
L: Känner du att tidspressen påverkar själva utfallet.. 
I: …inte så att man skulle ta felaktiga beslut. Men, besluten hade blivit bättre. Du hade inte 
känt dig lika stressad som handläggare själv…det påverkar ju din arbetsmiljö att du ska sitta 
och producera…Så är det helt tiden tänkt om du gör fel, för beslut vi tar är ju vägledande för 
domstolen, det är inte som att domstolen tar upp det och börjar rota i det och, utan verkar 
beslutet vara korrekt så går dom på det. Så funkar det ju. Så man blir lite orolig…men jag tror 
inte att det påverkar så att ett beslut blir helt åt helvete men kvalitén, det blir bättre utrett och 
bättre motiverat. Det är det man vill. Men det tar tid och tid har vi inte på Migrationsverket. 

Informanten ovan visar tydligt på resonemang som är generellt för alla informanter, resonemang 
kring stressen, kring det höga tempot som påverkar deras arbete i form av att det påverkar hur 
besluten skrivs. Skapande av ett beslut är en process i vilken det ingår vissa delar som till slut 

                                                 
58 http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf, (2008-05-12) 

http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf
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mynnar ut i det beslut som handläggaren föredrar för beslutsfattaren. En del i arbetet är att skriva 
beslutet på ett sådant sätt att den asylsökande förstår beslutet. Detta är en del av processen som 
informanterna menar kan göras mer eller mindre väl. Informanterna visar på en strävan att skriva 
beslutet på ett bra och utförligt sätt för att få den asylsökande att förstå vilka orsaker som ligger 
bakom beslutet. Dock så är detta någonting som hämmas starkt av den tidspress som idag arbetar 
under.  
 
Lipsky lyfter fram hur det i arbetet för närbyråkrater inte endast är slutprodukten som är den 
relevanta utan att även processen är av vikt både för närbyråkraten och för klienten.59 Detta är 
någonting som i hög utsträckning bekräftas av informanterna då de ser det som mycket 
problematiskt när hela processen inte blir tillfredställande. Handläggarnas klienter får självklart 
alltid del av beslutet, slutprodukten, och påverkas av den i allra högsta grad men informanterna 
visar ändå på en önskan och en vilja att göra hela processen på ett tillfredsställande sätt både för 
sig själva och för klienten. Processen börjar redan då handläggaren får inlagan och fortskrider 
ända tills beslutet är fattat tillsammans med beslutsfattaren. Informanterna visar på en stress i 
arbetet som finns i hela processen, från det att handläggaren förbereder inför ett möte med de 
asylsökande, tills det att beslutet ska skrivas. Dock så lyfter informanterna att de vill att de 
asylsökande ska få sina beslut så fort som möjligt men att de inte kan påverka den totala tiden i 
märkbar utsträckning ändå. Det höga tempot och som några av informanterna uttrycker det, 
produktionshetsen, bygger på pressen att handläggarna ska producera beslut i ett högt tempo.       
 
Då informanterna talar om stressen och produktionshetsen åskådliggörs också att den fungerar 
som en distansskapare till de asylsökande. Distansen blir negativ med tanke på att handläggarna 
lyfter fram att de skulle vilja utreda vissa aspekter mer men att det inte finns tid till det. Dock så 
fungerar också stressen som ett motiv eller skydd för informanterna till att inte bli för engagerade 
i vissa fall. Stressen hjälper dem också att komma över vissa fall de blivit för engagerade i eller 
funderat väldigt mycket på då de snabbt måste gå vidare till nästa. En informant benämner det 
som att de asylsökande till slut blir ”en grå massa” som omöjligt går att minnas vilket hjälper 
denne att inte blir för engagerad i ett visst fall. Emellertid så går detta emot det sätt som många av 
informanterna beskriver att de hanterar svåra beslut i arbetet med, nämligen att ”prata av sig” 
med vänner, kollegor och familj. Det kan således finnas en poäng i att tala om och reflektera 
kring det svåra i arbetet i stället för att inte snabbt gå vidare.  
 
Informanterna visar i resonemangen kring stressen på det tudelade fokus som finns i arbetet med 
utredningarna, å ena sidan ska utredningarna görs fort eftersom mängden fall är många, å andra 
sidan ska besluten bli korrekta och skrivna på bra sätt. Denna tudelning i fokus kan tolkas som att 
informanterna har delvis andra mål än organisationen som de arbetar på. Informanterna talar om 
en vilja att skriva besluten på ett bra sätt och möjligheten att utreda alla fall så mycket som möjligt 
                                                 
59 Lipsky, (1980), s. 82.  
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men att det inte är möjligt då tempot ska vara högt. Lipsky pekar på att en av svårigheterna för 
närbyråkrater är att arbeta med fall individuellt då mängden fall är så oerhört stor.60 Detta, menar 
han, leder till en viss diskrepans mellan närbyråkratens mål och själva organisationens mål. Denna 
diskrepans resonerar vissa av informanterna tydligt kring då de beskriver hur möten med deras 
chefer och linkande har en tendens att endast handla om antalet fall handläggarna har skrivit 
beslut i och hur produktionen ska se ut. Skillnaderna i vad som är primärt i verksamheten 
påverkar således handläggarna negativt eftersom deras egna tankesätt om att processen ska blir 
bra krockar med mer övergripande mål om produktion.     
 

                                                 
60 Lipsky, (1980), s. 45. 
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Avslutande diskussion – strategier och diskrepans mellan 
subjektspositioner 
Handläggare på Migrationsverket arbetar i en position som befinner sig mellan lagen och de 
personer som lagstiftningen berör vilket innebär att de måste möta den asylsökande och skapa sig 
en bild av dennes ärende samt ställa ärendet i förhållande till lagstiftningen för att kunna skriva 
ett beslut. Utifrån Lipskys definition är dessa personer som arbetar med lagstiftningen, gentemot 
de personer som lagstiftningen berör, närbyråkrater.61 Jag har utifrån mitt syfte, med hjälp av den 
diskursanalytiska metoden samt den teoretiska grunden, studerat hur problem ser ut och hur de 
hanteras hos några handläggare på Migrationsverket. Jag har utgått från frågeställningar rörande 
handläggarnas subjektiva uppfattningar kring vissa problem som åskådliggörs i arbetet och hur 
dessa hanteras. Fokus har också legat på diskrepansen mellan den privata subjektspositionen och 
den arbetspräglade.  
 
I de problematiska situationerna som ingår i arbetet som handläggare, som informanterna 
beskriver, så urskiljs vissa sätt med vilka informanterna hanterar problem i arbetet. Dessa, vad jag 
tolkar som, strategier ser olika ut och fungerar på olika sätt beroende på vad det är för 
problematik som informanterna måste hantera. Strategierna innebär att informanterna kan 
hantera sitt arbete och få det att fungera på ett bättre sätt. Lipsky menar att det i närbyråkraternas 
arbete finns en inbyggd motsättning mellan att närbyråkraterna måste utöva någon form av 
byråkrati och på ett finkänsligt sätt ta hänsyn till varje fall och se det som individuellt samtidigt 
som närbyråkraten, för att kunna bedöma fall, behöver hantera klienter utifrån rutin. I dessa 
rutiner behöver närbyråkrater vissa strategier för att hantera olika problematiska moment i 
arbetet.62  
 
Den oro som informanterna berättar om är tudelad och finns både för att göra fel i arbetet samt 
ta fel beslut och för hur de kommer att gå för de asylsökande. Dock så ser strategierna, för att 
hantera dessa olika typer av oro, olika ut. Oron för att göra fel synliggörs då informanterna ger 
uttryck för en arbetspräglad subjektsposition som påverkas av den diskursordning som verkar på 
Migrationsverket. Oron för hur det kommer att gå för de asylsökande kan tolkas vara mer 
förankrad i den privata subjektspositionen och de diskurser av empati som informanterna ger 
uttryck för. Dessa två typer av oro hanteras också, utifrån informanternas utsagor, på olika sätt. 
Oron som är knuten till den arbetspräglade subjektspositionen, oron för att göra fel, hanteras 
genom vetskapen om en ytterligare kontroll vilken innebär att handläggaren inte blir ensamt 
ansvarig. Oron för hur det kommer att gå för de asylsökande som mer är knuten till den privata 
subjektspositionen hanteras till en början av att prata med familj och vänner, dock så är det 
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endast en tillfällig hantering av oro och negativt engagemang. Informanterna beskriver även 
strategier för att hantera oro för hur det kommer att gå för de asylsökande som är mer långsiktiga 
och förebyggande. Informanterna menar att behöver vara på ett visst sätt i mötet med den 
asylsökande för att skapa en viss stämning och genom den en viss distans till den asylsökande. 
Distansen till de asylsökande blir således också en strategi för att hantera arbetet på bästa sätt och 
inte bli för engagerad då det kan påverka handläggarens privata subjektsposition negativt. 
 
Engagemanget för arbetet och för enskilda fall kan utifrån informanterna vara både positiv och 
negativt beroende på hur starkt det är. Ett visst engagemang menar informanterna är oundvikligt 
eftersom det i arbetet sker kontinuerliga möten med människor de känner stark empati för. En 
sympati som de menar är nödvändig för att kunna sköta arbetet på ett bra och rättvist sätt. 
Engagemanget kan dock vara negativt då informanterna menar att de kan blir för engagerade 
vilket ger negativa effekter. De negativa effekterna kan vara att handläggaren blir subjektiv i sina 
bedömningar men också att handläggaren själv blir för engagerad i ett ärende och sedan mår 
dåligt av det. Informanterna uttrycker en svårighet i att hålla sig på rätt nivå i engagemanget, 
varken för starkt engagemang eller för svagt. Distansskapandet till de asylsökande blir således 
också en viss strategi för att för att inte handläggaren ska bli för engagerade och på något sätt 
påverkas negativt.  
 
I arbetet på Migrationsverket uttrycker informanterna att det finns en tydlig tidsinverkan på 
arbetet. En tidsinverkan som yttrar sig i en stress som informanterna ger uttryck för. Stressen kan 
också tolkas fungerar som en strategi för att informanterna inte ska bli för engagerade i vissa fall 
och i arbetet i stor och må dåligt över det. Detta eftersom tidspressen gör att informanterna får 
mer distans till de asylsökande då de inte har tid att arbeta med varje fall för länge. Emellertid så 
innebär också den ”produktionshets” som informanterna beskriver att besluten som de skriver 
blir av sämre kvalité vilket kan påverka den asylsökande negativt. Lipsky lyfter fram att 
närbyråkrater hanterar begränsningar i arbetet genom att se dem som statiska och inte möjliga att 
påverka. Detta är applicerbart även utifrån föreliggande studie då informanterna uttrycker 
begränsningar och problem och menar att dessa är utanför deras explicita påverkan. Även 
ambivalenser och motsättningar i arbetet hanteras genom att närbyråkraterna skapar sin egen 
föreställning om arbetet för att själva kunna hantera det.63   
 
Diskursordningen på Migrationsverket är präglad av en lagdiskurs. Informanternas resonemang 
kring arbetet på Migrationsverket präglas av lagdiskursen och den fungerar som ett bollplank för 
deras diskussioner eftersom det är någonting som de konstant förhåller sig till på olika sätt. 
Lagdiskursen blir en del i deras arbete som skapar en distans mellan informanten och dess klient 
eftersom handläggare hänvisar till lagstiftningen i formandet av beslutet. Hänvisningen till lagen 
hjälper således informanten att hantera den eventuella svårigheten i att exempelvis skriva ett 
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beslut som innebär avvisning av en asylsökande. Lipsky menar att det är genom att diskutera och 
belysa den lagstiftningen som närbyråkrater utgår från som de skapar en strategi för att hantera 
arbetet. Det hjälper således närbyråkraterna att rationalisera det arbete som de måste göra samt 
distansera sig ifrån eventuella tillkortakommanden.64  
 
Den privata subjektspositionen som uttrycks i informanternas utsagor, som bygger på diskurser 
som empati och medmänsklighet, hamnar genomgående i kontrast till den mer arbetspräglade 
subjektspositionen som är präglad av diskursordningen på Migrationsverket som i sin tur 
påverkas av en lagdiskurs. De olika subjektspositionerna tydliggörs genomgående i 
informanternas utsagor då de talar om arbetet. Informanternas påvisande av den privata 
subjektspositionen kan tolkas som en vilja att visa på en empatisk sida av sig själva där lagens raka 
ideal inte gäller. Det är utifrån informanternas resonemang kring empati som frågan om empatins 
gränser gör sig gällande. Eftersom empatin och känslan hos informanterna endast kan få ett visst 
utrymmer då den är begränsad av lagstiftningen. Det är också utifrån denna gräns som 
informanternas ambivalens kring känsla åskådliggörs eftersom de tydligt understryker att känsla 
inte ska ha någon inverkan på arbetet samtidigt som de beskriver hur känslan vid vissa tillfällen 
blir ett verktyg. Samma kontrast kan även återkopplas till informanternas ambivalens i frågan om 
den goda och nödvändiga kontakten med den asylsökande och viljan att avpersonifiera den 
asylsökande.   
 
Kontrasterna, som kan tolkas vara genomgående i informanternas utsagor, kan således sägas vara 
mellan lagen som opåverkbar från mänsklig inverkan och olika känslor. Trots att lagen kan sägas 
vara skapad av människor och därmed vara byggd på rättvisa och känslor, fungerar inte lagen 
utifrån detta för handläggarna. Lagen blir i denna kontext ett verktyg som i många fall kan verka 
kall och hård eftersom den används för syften som inte alltid går hand i hand med 
informanternas subjektiva uppfattningar. Det är denna diskrepans som uttrycks i informanternas 
utsagor då de talar kring arbetet och de problem och svårigheter de står inför i och med det. Det 
är också i denna diskrepans strategierna i informanternas utsagor tydliggörs, blir betydelsefulla 
samt har effekt.  
  
I denna studie har fokus legat på asylprövningshandläggares subjektiva uppfattningar kring rollen 
som handläggare vilket varit av relevans då forskning rörande Migrationsverket är tämligen 
knapp. Detta innebär att det finns en mängd områden att studera närmare rörande ett flertal 
aspekter av arbetet på Migrationsverket. Den problematiken jag studerat, handläggarnas hantering 
av arbetet, är oerhört intressant men det vore också av intresse att göra en liknande studie med 
exempelvis mottagningshandläggare på Migrationsverket. Då mottagningshandläggarna spenderar 
mer tid med de asylsökande och får en djupare relation med dem samtidigt som de ska ta vissa 
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beslut gällande de asylsökande kan diskrepansen mellan den privata subjektspositionen och den 
arbetspräglade bli än större där vilket är av intresse att se närmare på.  
 

Sammanfattning 
Uppsatsen är en intervjustudie som baseras på intervjuer med sex handläggare och en 
beslutsfattare på Migrationsverket. Studien belyser informanternas subjektiva uppfattningar kring 
deras roll i arbetet och utgår ifrån frågeställningarna; Finns det en diskrepans mellan yrkesrollen 
och den privata rollen och hur hanteras den? Hur upplever handläggare på Migrationsverket den 
roll de utgör i en asylprövningssituation? Hur hanteras och åskådliggörs de problematiker som 
finns i arbetet som asylprövningshandläggare på Migrationsverket? Syftet med studien har alltså 
varit att belysa handläggarens subjektiva uppfattningar kring den egna rollen i 
handläggningsprocessen.   
 
Studien är genomförd med avstamp i metoden kritisk diskursanalys eftersom den ger mig en 
möjlighet att studera empirin i förhållande till diskurser och den sociala praktiken för att få en 
förståelse för handläggarnas arbetssituation. Utifrån metoden och den sociala praktiken har jag 
valt att ta hjälp av Michael Lipskys65 teori kring närbyråkrater för att kunna förstå och förtydliga 
de analytiska teman som framkommit utifrån analysen. 
 
I analysen presenteras de teman som tydliggjorts och i dessa diskuteras de i relation till diskurser, 
diskursordningar och subjektspositioner som åskådliggjorts. Det inledande temat handlar om hur 
informanterna måste vara på ett visst sätt i arbete och speciellt i mötet med de asylsökande. Detta 
för att få en viss atmosfär i mötet och för att själva kunna hantera hur mötet fortskrider.  
 
Nästföljande tema behandlar oro. En oro som utifrån informanternas utsagor rikas åt två håll; en 
oro för att göra fel i arbetet och således skriva fel beslut samt en oro för hur det kommer att gå 
för de asylsökande. I temat kring oro så tydliggörs också hur informanterna gör för att hantera sin 
oro.  Därefter följer ett tema kring distansskapande.  
 
Distansskapande hos informanterna beskrivs på olika sätt och mynnar ut i diskussioner kring 
positivt och negativt engagemang. Det positiva engagemanget innebär, utifrån informanterna, 
oundvikligt engagemang då arbetet innebär kontinuerliga möten mer personer som i många fall 
upplevt traumatiska upplevelser. Detta kan dock innebära att handläggarna hamnar i ett negativt 
engagemang då de blir för engagerade och inte kan släppa arbetet på fritiden. Det negativa 
engagemanget kan även, utifrån informanterna, innebära att de blir påverkade av vissa fall och 
objektiviteten rubbas. Det uttrycks även en ambivalens i informanternas sätt att tala om mötet 
med den asylsökande. Å ena sidan vill de träffa den asylsökande för då kan de skapa sig en bättre 
                                                 
65 Lipsky, Street-level Bureacuracy. Dilemmas of the individual in public services, (1980).  
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bild av den asylsökande och dess asylskäl men å andra sidan vill de inte träffa de sökande då det 
tar tid. Informanterna menar också att det är lättare att skriva beslut utan att träffa de asylsökande 
eftersom de då inte kan påverkas av känslor utan bara ser ett fall. 
 
Det nästsista temat i analysen berör den eventuella påverkan som informanterna har på arbetet. 
Informanterna beskriver påverkan på olika sätt och i olika utsträckning men de är överens om att 
de inte kan ha någon större påverkan på slutresultatet då det så starkt präglas av lagen. Emellertid 
så beskriver informanterna hur de påverkar ärenden utan att explicit kalla det för påverkan. De 
visar hur de har en inverkan på tidsaspekten och bemötandet mot den asylsökande vilka är 
faktorer som i förlängningen skulle kunna påverka beslut. Informanterna beskriver även hur det 
finns en risk i arbetet att man blir subjektiv och inte längre är rättvis vilket indikerar en 
påverkansmöjlighet. Det avslutande temat berör den tidpåverkan som finns i informanternas 
arbete. En tidspåverkan som yttrar sig i en ”produktionshets” som informanterna beskriver att de 
arbetar under. Stressen kan ibland tolkas bli ett sätt att distansera sig från de asylsökande och inte 
påverkas negativt.  
 
De slutsatser jag kommit fram till utifrån analysen är att handläggarna har vissa strategier för att 
hantera svårigheter i arbetet. Dessa kan bland andra vara att gestalta sig själv på ett visst sätt, 
prata om lagen och praxis samt framhäva stressfaktorn vilket blir ett motiv för att inte bli för 
engagerade i arbetet. Ur analysen tydliggörs även informanternas olika subjektspositioner som 
hamnar i kontrast med varandra. En arbetspräglad subjektsposition som är starkt styrd av 
Migrationsverkets diskursordning hamnar i diskrepans med en mer privat subjektsposition som 
präglas av empatidiskurser.       
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

- Namn 
- Hur länge har du jobbat som handläggare? 
- (Hur kommer det sig att du började jobba som handläggare?) 
- Berätta hur ett möte med en asylsökande går till. 
- Skulle du vilja träffa den asylsökande mer eller känner du att de möten som ni har är 

tillräckliga? 
- Kan man märka redan i början av ett möte om den asylsökande kommer att få stanna 

eller inte? 
- Tänker du mycket på om personen kommer få stanna eller inte?  
- Känner du att du kan påverka ärendet? 
- Skulle du vilja kunna påverka ärendet mer? 
- Händer det att du tänker mer på vissa ärenden än på andra?  
- Har det hänt att du känt dig extra engagerad i något ärende någon gång? 
- Finns det ärenden ibland som du känner att du skulle vilja engagera dig mer i men inte 

kan? 
- Har du känt att ett ärende fått fel ”utslag” någon gång? Någon som du tycker borde ha 

fått stanna men inte fått det eller tvärt om? 
- Hur hanterar man kritik mot den svenska asylpolitiken?  
- Hur ser du på den svenska asylpolitiken i stort?  
- Är det någonting du skulle vilja tillägga, något som är viktigt som jag inte tagit upp? 
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