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ratificerat Genèvekonventionen 1954 och tar emot asylsökande. 
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Sammanfattning 
 
Under 1900-talet har miljontals människor flytt undan krig, katastrofer, hot mot deras 
mänskliga rättigheter, ekonomiska orättvisor och förföljelse. Det stora antalet människor på 
flykt har medfört svårigheter i asylprövningen i de länder som tar emot asylsökande. Sverige 
är ett land som har ratificerat Genèvekonventionen 1954 och tar emot asylsökande.  
 
Det ökade antalet asylsökande har bland annat orsakat långa väntetider för de asylsökande, 
ibland upp till 2-3 år. Detta innebär vissa konsekvenser både för de asylsökande och för 
samhället. Syftet med min uppsats är att undersöka hur asylärenden hanteras samt belysa 
eventuella problem vid implementeringen av asylpolitiken i Sverige. För att besvara syftet 
har jag tagit tre frågeställningar till min hjälp. Genom dessa frågor vill jag klargöra orsakerna 
till den långa väntetiden för asylsökande och konsekvenserna av detta både för samhället och 
för asylsökande.  
 
Till min hjälp har jag använt implementerings- och spelteorin. I implementeringsteorin har 
tonvikten lagts på de faktorer som Vedung och Bengtsson diskuterar och kan påverka 
genomförandet av politiska beslut. Spelteorin bygger på  Hermanssons teorier som handlar 
om aktörernas rationella handlande. 
 
Analysen visade att förutom det stora antalet asylsökande som har orsakat brist på resurser 
hos Migrationsverket och Utlänningsnämnden finns andra faktorer som leder till de långa 
väntetiderna för asylsökande. Dessa faktorer är det stora antalet asylsökande som saknar 
resehandlingar, det stora antalet överklagande och nya ansökningar som belastar 
Utlänningsnämndens arbete och slutligen otydlighet i vissa delar av lagtexten. 
En kombination av dessa faktorer har skapat de långa väntetiderna för asylsökande som i sin 
tur har lett till ohälsa och samhällsekonomiska konsekvenser för asylsökande och samhället. 
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1   Inledning 
 
I alla tider har funnits flyktingar, men aldrig har mänskligheten fått uppleva flykt av 
sådan omfattning som under 1900-talet. Under 1900-talet har människor flytt undan krig, 
katastrofer och förföljelse. Miljontals människor flydde efter den ryska revolutionen, 
under första decennier av 1900-talet flydde armenier, assyrier i Turkiet, i Tyskland 
förföljdes judar efter Hitlers makttillträde och miljontals människor i Östeuropa sökte 
fristad i väst efter andra världskriget.1 
 
Under senare hälften av 1900-talet är också människor på flykt på grund av hot mot deras 
mänskliga rättigheter, ekologiska katastrofer, befolkningsökning och ekonomiska 
orättvisor mm. Den första januari 2002 finns det i världen drygt 19,8 miljoner flyktingar, 
som har tvingats lämna sina hemländer.2 Den stora människoflykten har skapat 
svårigheter för hantering av asylsökande och flyktingar i värdländer under senare delen 
av 1900-talet. Det är lätt att bland dessa stora flyktingproblem glömma flyktingarna. För 
flyktingarna är tillvaron en kamp att återskapa struktur och mening i tillvaron. Förutom 
fysiologisk överlevnad försöker de att skapa gemenskap och mening, ett hem och en 
identitet. 
 
Det dominerande problemet i invandrings- och flyktingpolitiken är de långa 
handläggningstiderna för en ansökan om uppehållstillstånd. Hos Invandrarverket hade  
varit 17 301personer inskrivna inom mottagningssystemet vid årsskiftet 1996/97. 5 000 
av dessa personer hade väntat mer än tre år på besked i asylärendet. Dessutom fanns 2 
000 personer som hade väntat mellan två och tre år. 3 "Ett mål för invandrings- och 
flyktingpolitiken är att den ska utformas på ett sådant sätt att den resulterar i en human 
och värdig asylprövning".4 Många av de asylsökande lever i flyktingförläggningar många 
år i en oviss väntan på uppehållstillstånd. Frågan är vad innebär denna ovissa väntan för 
deras möjligheter att återskapa ett liv i det nya eller gamla hemlandet? Vad innebär denna 
ovissa väntan för konsekvenser för värdlandet?   
 
Under 1990-talet i Sverige har asylpolitiken varit ett mycket omdebatterat ämne och den 
förda politiken blev ifrågasatt från många håll. Därför kan en analys inom detta område 
påvisa orsaker och belägger motiv till varför hantering av asyl ser ut som det gör. Mitt 
mål med denna studie är att genomföra en empirisk undersökning och analys av 
asylpolitiken. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur asylärenden hanteras samt belysa 
eventuella problem vid implementeringen av asylpolitiken i Sverige. 
 
                                                 
1 Melander, Göran (1972), Flyktingar och asyl, P A Nordstedet & Söners förlag, Stockholm, s 9 
2 http://www.immi.se/asyl#statistik hämtat 2003-05-14 
3 Statens Invandrarverk (1997), Individuell mångfald, Statens Invandrarverk, Norrköping s 35f 
4 SOU 1995:55, Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden, s 15 
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Frågeställningar: 
 
•  Vilka orsaker ligger bakom den långa väntetiden för asylsökande? 
•  Vilka konsekvenser har detta för asylsökande? 
•  Vilka konsekvenser har detta för samhället? 
 
1.2   Avgränsning 
 
Som framgår av syftet kommer jag att studera implementeringen av asylpolitiken. 
Problemet vid studerandet av asylpolitiken är att det är ett enormt område och den berör 
så många områden inom invandrings- och flyktingpolitiken. Därför måste jag begränsa 
min studie till att undersöka det område inom asylpolitiken som berör orsakerna till de 
långa väntetiderna för asylsökande i Sverige. I min historiska bakgrund har jag valt att gå 
från 1930, då Sverige blev ett invandringsland. Detta var ett självklart val, eftersom det 
var först i samband med andra världskriget som invandringen till Sverige tog fart. Vidare 
har jag valt att studera utlänningslagen från 1954 och framåt, eftersom Sverige 
ratificerade Genèvekonventionen samma år. 
 

1.3   Metod och material 
 
För att försöka finna svar på mina frågeställningar har jag valt att genomföra min studie 
genom kvalitativa metoder. Jag har använt mig både av litteraturstudier och personliga 
intervjuer. I första hand försökte jag skaffa mig överblick över de källor som är relevanta 
för min undersökning. Materialet jag har använt utgörs framförallt av Statens Offentliga 
Utredningar, men även böcker. Jag har granskat källornas ursprung och vilka som ligger 
bakom dem. Vidare har jag analyserat källornas innehåll och trovärdighet genom att 
jämföra informationen från dessa med andra oberoende källor. 
 
Min undersökning av asylpolitiken bygger på implementerings- och spelteorin. Det finns 
ett stort antal implementeringsteorier, men jag har valt att ta min utgångspunkt i de olika 
faktorer som påverkar genomförande av politiska beslut som Evert Vedung och Hans 
Bengtsson presenterar. Utifrån den ramen har jag sedan studerat vad andra 
implementeringsforskare har för teorier inom denna ram. Jag har även använt mig av 
spelteorin. Där finns också ett stort antal spelteorier, dock har jag valt att ta min 
utgångspunkt i en teoriram som Leif Lewin presenterar i sin bok Ideologi och strategi. 
Kapitel 3 och 4 bygger framförallt på statens offentliga utredningar, lagtexter och 
relevanta källor. 
 
För att studera implementering av asylärendet har jag gjort kvalitativa intervjuer. Dessa 
intervjuer har gjorts med personer, vars huvuduppgift har att göra med hantering av asyl 
på Migrationsverket. För att undersöka vilka konsekvenser den långa väntetiden har för 
asylsökande har jag intervjuat tre familjer som har bott i Sverige i några år och har inte 
fått beviljat asyl än. 
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Intervjuerna bygger framförallt på de tre frågeställningarna med öppna svar. Dessa syftar 
till att intervjun skulle vara som ett samtal och respondenten får möjlighet att ge längre 
svar med personliga reflektioner. Intervjuerna har spelats på band efter godkännande av 
respondenten. Detta kunde hjälpa mig att jag har koncentrerat mig på att följa samtalen, 
vilket kunde ge en högre kvalitet på intervjumaterialet än om jag var tvungen att anteckna 
respondentens svar. Efteråt kunde jag sedan gå igenom intervjuerna och skriva ner dem i 
sin helhet. 
 
En viktig faktor att ta hänsyn till vid personliga intervjuer är intervjuareffekter. 
Intervjusituationen är en social situation, där samspelet mellan intervjuare och intervjuad 
kan utgöra en allvarlig felkälla. Risken är stor att respondenten anpassar sina svar i den 
riktning som intervjuaren vill. En annan fara med personlig intervju är att intervjuarens 
personliga åsikter färgar av sig på svaren.5 Eftersom intervjun kunde vara känslig för 
respondenterna i min undersökning och detta kunde ge felaktiga resultat har jag valt att 
låta alla respondenter vara anonyma i uppsatsen.   
 
1.4 Tidigare studier 
 
Redan 1987 var regeringen medveten om det här problemet med de långa 
handläggningstiderna för asylärenden. I februari 1987 tillsattes asylärendeutredningen i 
syfte att kraftigt förkorta handläggningstiderna för asylärenden. Utredningen lämnade i 
januari 1988 betänkandet kortare väntan. 
 
1993 fick Invandrar- och flyktingkommittén ett uppdrag av regeringen att se över 
invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken. Invandring och Asyl i teori 
och praktik är rapporten som kommittén utgav i december 1993. I rapporten redovisas 
översiktligt vilken invandringspolitik som förs i med Sverige jämförbara länder och vilka 
resultaten är. 
 
Ett samlat verksamhetsansvar för asylärende är en rapport om hur beslut om avvisning 
och utvisning ska kunna verkställas under värdiga former och samtidigt så effektivt som 
möjligt. I rapporten anser man bland annat att det delade ansvaret för asylprocessen 
mellan polismyndigheterna och SIV (Statens Invandrarverk) leder till 
effektivitetsförluster. Man anser att en sammanhållen handläggning kan med stor 
sannolikhet leda till kortare utredningstider. 
 
Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv är betänkande av Flyktingpolitiska kommittén. 
Kommittén fick av regeringen uppdraget att se över invandrings- och flyktingpolitiken. I 
betänkandet har kommittén lagt fram ett antal förslag. Förslagen är bland annat 
beträffande en sammanhållen global flyktingpolitik, samarbete i ett globalt perspektiv, 
invandringen till Sverige mm. 
 
Utredningen om verkställighet och kontroll i utlänningsärende har gjort en rapport som 
behandlar bland annat utformning av bestämmelserna för ny ansökan. I utredningen 

                                                 
5 Svenning, Conny (2000), Metodboken, Lorentz förlag, Lund, s 113f 
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Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden förslår man att för att motverka 
utlänningar att hålla sig undan verkställighet ska utlänningsnämnden kunna 
vilandeförklara en ny ansökan om uppehållstillstånd, d.v.s. prövningen av ansökan skjuts 
upp. Vidare vill man genom att vilandeförklara ärendet hindrar ytterligare nya 
ansökningar och prövning av ansökningar om inhibition som kommer in efter beslutet om 
vilandeförklaring.  
 
Rapporten Verkställighet vid oklar identitet mm. är utförd på uppdrag av regeringen. I 
rapporten har utredarna uppmärksammat bland annat att ett stort och ökande problem är 
personer med oklar identitet som söker asyl i Sverige. Utredningen har lagt fram ett antal 
förslag för att söka komma till rätta med en del av problematiken. Exempelvis har man 
förslagit om en omfattande identitetsutredning i ett så tidigt skede av asylprocessen som 
möjligt.  
 
Från arbetskraft till flyktinginvandring är en bok skriven av Christer Lundh och Rolf 
Ohlsson. Lundh är docent vid institutionen för ekonomiska historia vid Lunds universitet 
och Ohlsson är professor vid samma institution. Boken ger en bred översikt över 
invandrings mönster, invandrings- och invandrarpolitiken. 
Miljoner på flykt är en debattbok som försöker väcka diskussioner kring flykting- och 
immigrationspolitiken. I boken finns bidrag från olika debattörer och forskare. Marita 
Eastmond och Anna-Carin Emanuelsson är två av debattörerna i boken som bland annat 
Diskuterar flyktingdefinitionen och flyktingarna situation i förläggningarna.   
 
Primärintegration och bidragsberoende är en rapport från Statens Invandrarverk som är 
författad av sociologen och integrationsforskaren Jose Albert Diaz. I rapporten 
presenteras viktiga aspekter av integrationsprocessen under de första åren i Sverige. 
 
Möten i vården är en bok som ger en översikt över invandringen under efterkrigstiden 
samt invandrares och flyktingars levnadsvillkor och hälsa i Sverige idag. Boken är 
skriven av Solvig Ekblad m.fl. Ekblad är docent i Transkulturell psykologi vid 
Karolinska institutet och chef för invandrarenheten vid Statens institut för psykosocial 
miljömedicin i Stockholm. 
 
1.5   Definitioner  
 
Asylsökande: En utländsk medborgare som själv tar sig till Sverige och ansöker om 
uppehållstillstånd och i sin ansökan uppger att han/hon är i behov av skydd.6  
 
Flykting: enligt utlänningslagen är  
 

" En utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han  
   känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet  
 

                                                 
6 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1999), Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, SNS  
   Förlag, Stockholm, s 76 
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till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och 
som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad 
som nu sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller 
dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. Som flykting skall även 
anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han 
tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte 
vill återvända dit".7  
 

Skyddsbehövande: En person som har behov av skydd och därför har lämnat det land 
som han/hon har varit medborgare i. I detta begrepp ingår förutom flyktingar de som 
•  Känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att 

utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning 

•  På grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller som på grund av 
en miljökatastrof inte kan återvända till sitt land 

•  På grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse.8 
 
Återvändande: Asylsökande som beslutar att flytta till ursprungslandet eftersom han/hon 
inte uppfyller kraven för uppehållstillstånd i Sverige. Detta kan ske självmant eller 
genom att ett beslut om avvisning eller utvisning verkställs av svenska myndigheter.9 
 
Asyl: Uppehållstillstånd som den asylsökande som bedöms ha behov av skydd får enligt 
Genèvekonvention.10 
Slutligen vill jag försöka definiera begreppet den långa väntetiden eller den långa 
handläggningstiden. När jag använder de begreppen i min uppsats menar jag den tid från 
vilken en asylsökande söker asyl i Sverige tills ett negativt beslut från 
Utlänningsnämnden verkställs, d.v.s. asylsökande återvänder till sitt hemland. 
 
Förkortningar: 
 
EU: Europeiska Unionen 
 
EG: Den europeiska gemenskapen 
 
EFTA: European Free Trade Association, Geneve 
 
ICMPD: International Center for Migration Policy Development, Wein 
 
OAU: Organization of African Unity 
 
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 
 
                                                 
7 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan (2002), Utlänningslagen, Norrstedts Juridik AB, Stockholm, 
   s 158 
8 Samuelsson, Wiwi (1999), Det finns gränser, Sveriges Utbildningsradio AB, s 291 
9  Ibid 
10 Ibid, s 290 
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SIV: Statens Invandrarverk eller Invandrarverket 
 
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees, Geneve 
 

1.6   Disposition 
 
I kapitel ett finns en inledning där syftet med uppsatsen presenteras samt metod och 
material. I kapitel två presenteras teorin. Därefter följer en beskrivning av 
Genèvekonventionen och utlänningslagen i kapitel tre. Sedan följer i kapitel fyra bland 
annat en undersökning av olika faktorer som påverkar den långa väntetiden för 
asylsökande samt intervjuer. I femte och sista kapitlet förs en diskussion kring de resultat 
som framkommit i uppsatsen.  
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2    Teori 
 
Med implementering menas att ”politiska beslut skall realiseras genom faktiska 
åtgärder”.11 De politiska besluten som fattas i parlamentariska församlingar är ansedda att 
realiseras, men problemet är att politiska beslut ofta inte genomförs såsom beslutsfattarna 
avsett.12 Rune Premfors anser att implementering är ”… det led i policyprocessen som 
följer på det formella beslutet och som spänner över aktiviteterna fram till dess en 
handlingslinje eller ett program blivit en fungerande verksamhet”.13  
 
Det finns olika uppfattningar om implementeringsforskning. Det finns de som menar att 
implementeringsforskning på sin höjd kan åstadkomma mer eller mindre, oftast mer, 
orealistiska checklistor på villkor för lyckat genomförande. De hävdar att med hjälp av 
sådana önskelistor granskar brister och misslyckanden i offentlig politik är mindre 
givande aktivitet med beaktande av den komplexa verkligheten.14 Det finns dock de som 
anser att implementeringsforskning är ett centralt forskningsområde. Bengtsson skriver 
att  
 

”I ett demokratiskt system är det naturligtvis ytterst relevant att fråga varför en regering 
  ibland  inte lyckas genomföra beslut om reformer, som man fattar med stöd av en  
  majoritet i parlamentet. Det är ju grundläggande i hela vårföreställningsvärld att vi i ett   
  demokratiskt samhälle kan styra och förändra den sociala verkligheten genom politiskt  
  fattade beslut”.15 

 
Enligt statsvetaren Rune Premfors upptar implementeringsfasen 90 procent av 
policyprocessen. Han anser att detta borde vara ett tillräckligt skäl att 
implementeringsfasen får större uppmärksamhet både bland analytiker och 
beslutfattare.16 
 
2.1 Två olika metoder för implementeringsforskning 
 
När det gäller implementeringsforskning har en diskussion förts kring vilket perspektiv 
implementeringen ska studeras utifrån. I den vetenskapliga litteraturen skiljer man mellan 
två olika perspektiv på implementering. Dessa perspektiv är top-down och bottom-up. 
Vissa forskare hävdar att perspektivvalet är ett metodval snarare än ett teorititiskval. Men 
Lennart Lundquist anser att det finns en koppling mellan val av metod och vilket material 
som samlas in.17 
 

                                                 
11 Bengtsson, Hans (1995), Förskolereformen, Political Studies, Lund, s 11 
12 Rothstein, Bo m.fl. (1993), Politik som organisation, SNS Förlag, Stockholm, s 16  
13 Premfors, Rune (1989), Policyanalys, kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet,    
    Studentlitteratur, Lund, s 128  
14 Bäck, Henry & Soininen, Maritta (1998), den kommunala invandrarpolitiken, SNS Förlag,  
    Stockholm s 127 
15 Bengtsson (1995), s 9 
16 Premfors (1989), s120 
17 Lundquist, Lennart (1992), Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund, s 138  
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Val av perspektiv i implementeringsforskning är beroende på vilken nivå man väljer att 
utgå från i sin undersökning. Top-down perspektivet tar sin utgångspunkt från 
organisationens topp där det auktoritativa politiska beslutet har tagits. Det är ofta i form 
av en lag som sedan implementeras i en styrningskedja. I bottom-up perspektiv utgår man 
från organisationens lägsta nivå och ser hur samhällseffekterna blir. I detta perspektiv 
behöver inte lagen har någon styrande verkan, utan implementeraren ges stort 
handlingsutrymme.18 
Skillnaden mellan dessa två perspektiv är alltså i deras syn på lagar som styrmedel. I  
top-down perspektivet är lagen utgångspunkten för analysen. I bottom-up perspektivet är 
frågan istället om lagen överhuvudtaget har någon styrande effekt. Med andra ord tar  
top-down perspektivet sin utgångspunkt i beslutfattarens avsikter medan bottom-up 
istället utgår från tillämparen.19 
 
2.2 Faktorer som påverkar implementeringen 
 
Det finns olika faktorer som kan påverka att politiska beslut inte genomförs i enlighet 
med beslutfattarnas intentioner. Evert Vedung som är professor i statsvetenskap har 
presenterat i sin bok, Utvärdereing i politisk och förvaltning, en lista med faktorer som 
kan inverka på den förda politikens utfall. Men han betonar att dessa faktorer är beroende 
av omständigheterna. Han skriver att “universella förklaringar, opåverkad av tid och rum, 
existerar inte och kan inte existera när vi rör oss med mänskliga aktörer”.20 
 
Bengtsson också diskuterar olika faktorer som påverkar implementeringen i sin bok, 
förskolereformen. Nedan ska jag kort beskriva de faktorer som påverka genomförandet av 
politiska beslut.21 
 
2.2.1   Förvaltningens kunskaper, resurser och inställning 
 
Tillämparens sakkunskap kan naturligtvist påverka implementeringen och därmed 
resultatet. 
Vidare påverkas resultatet av vilka resurser som finns i förvaltningen. Om förvaltningen 
får tillräcklig med anslag, kan man anställa tillräckligt med personal och skaffa de 
resurser som behövs.22 
 
Lennart Lundquist anser att mycket av det som gäller vid genomförande av politiska 
beslut beror på att tillämparen förstår, kan och vill genomföra beslutet. Tillämparen 
förståelse av åtgärden kan påverka utfallet. Tillämparen ska ha förstått innebörden i 
styrningen för att kunna realisera vad som förväntas av honom eller henne. I det första 
fallet kan misslyckanden bero på brist i information eller kunskap. Om tillämparen kan 
genomföra insatsen, innebär detta att det finns tillräckliga resurser i form av kunskap, 

                                                 
18 Hill, Michael (1997), The policy process in the modern state, Prentice Hall/Harvester  
    Wheatsheaf, London, s 131, 138ff, 152, 184ff 
19 Sannerstedt, Anders (1993), Impelementering, Rothstein, Politik som organisation, s 23f 
20 Vedung, Evert (1998), Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund, s 164ff 
21 Bengtsson (1995), s 22f 
22 Vedung (1998), s 175 
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inflytande och handlingsförmåga. Slutligen påverkar tillämparen vilja utfallet av beslut. 
Men det kan finnas många skäl att tillämparen finner styrningen icke önskvärd. 
Tillämparen kan exempelvis ha andra värderingar än beslutfattaren.23 
 
2.2.2   Närbyråkratens roll i implementering 
 
Närbyråkraterna är de handläggare som kommer i direkt kontakt med klienterna längst 
ner i implementeringsprocessen, såsom handläggare inom Migrationsverket.  
 
Lipsky presenterar teorier kring närbyråkraternas roll i implementeringen. 
” I argue that the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the 
devices they cope with uncertainties and work pressures effectively become the public 
policies they carry out”.24 Lipsky menar att politikerna har svårt att styra närbyråkraterna. 
Genom nära relationer till medborgarna får dessa närbyråkrater stor handlingsfrihet i sina 
dagliga verksamhet.25 
 
Närbyråkraterna anser att det finns ofta brist på resurser i deras arbeta. Dessa brister gör 
att överträdelse inte kan upptäckas. Närbyråkraterna har ständigt ett överskott av 
arbetsuppgifter inom sitt arbetsområde, därför måste de handla strategisk för att kunna 
överleva. Detta handlande leder till att de begränsar informationen om sina tjänster, ordna 
köer, göra sig otillgänglig för medborgarna och hänvisar de till andra avdelningar och 
myndigheter. En annan överlevnadsstrategi är att de väljer vissa klienter och koncentrerar 
sitt arbete på det begränsade antalet utvalda klienter, programtyper eller lösningar.26 
 
Tillämparen behöver resurser av olika slag för att kunna genomföra politiska beslut. Det 
behövs resurser i form av personal med tillräcklig kompetens, lämpliga lokaler, teknisk 
utrustning och pengar. Anders Sannerstedt hänvisar till Invandrarverket (numera 
Migrationsverket) som har under många år kritiserats för långa handläggningstider för 
behandliga av ansökningar. Verket har hänvisat till personal brist som inte har ökat i takt 
med den växande arbetsbelastningen.27 
 
2.2.3    Förändring av förutsättningarna 
 
Oförutsebara situationer kan dyka upp under implementeringen så att förutsättningarna 
förändras.28 I denna studie om hantering av asylärende fann jag att antalet asylsökande 
ökade kraftigt under visa år. Under 1992 sökte 84 000 personer asyl i Sverige. Detta var 
en tredubbling av antalet asylsökande jämfört med 1991.29 
 
 

                                                 
23 Lundquist (1992), s 75  Bengtsson (1995), s 28 
24 Lipsky, Michael (1980), Street-level bureaueracy, Russel Sage, New York, s xii 
25 Lundquist (1992), s 173, 211f 
26 Vedung (1998), s 180f 
27 Sannersttedt (1993), s 34 
28 Bengtsson (1995), s 24 
29 Utrikesdepartementet (2002), Migration 2002, s 8 
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2.2.4    Beslutets precision 
 
Implementeringen kan påverkas om policyutformningen innehåller oklart formulerade 
eller motstridiga mål. Detta kan leda till att tillämparen inte kan avgöra vilka 
bakomliggande intentioner som ligger till grunden för beslutet. Vissa politiska beslut är 
lättare att genomföra i praktiken, vilket kan vara i de fall när de organisatoriska nivåerna 
är få och arbetsfördelningen mellan olika myndigheter är precisa samt att det finns klara 
och exakta regler. Däremot blir genomförande av politiska beslut betydligt mer 
komplicerat när beslutens innehåll är allmänt hållna och kräver en tolkning samtidigt som 
de organisatoriska nivåerna är flera.30 
 
Graden av precision i ett beslut är beroende av vilken styrningsform som används. 
Lundquist skiljer mellan tre styrningsformer, dvs. ramstyrning, programstyrning och 
deltaljstyrning. Vid ramstyrning anges endast övergripande mål och riktlinjer. 
Grundtanken är ju att politiker och verkställande tjänsteman på lägre nivå kan ha 
handlingsfrihet för att kunna anpassa besluten till den lokala verkligheten som centralt 
placerade politiker har svårt att överblicka. Detta kan också skapa motivation hos 
tillämparen vilket kan skapa bättre möjligheter att engagera användaren av den offentliga 
servicen i implementeringen.31 Nackdelen med ramstyrningen är att det kan utgöra ett hot 
mot rättsäkerheten, d.v.s. det kan vara svårt att rättsligt pröva beslut som bygger på 
generell formulerad ramlagar.32 
 
Bengtsson skriver att vid ramlagstiftning ”beslutets egentliga innebörd och konsekvenser 
kan i sådana fall fastställas först på den lägsta nivån”.33 
 
2.2.5   Aktörerna i implementeringsfasen, tillämparen och användaren 
 
Aktörernas förståelse, förmåga och vilja förbättrar möjligheten att resultatet blir 
framgångsrik. Utfallet kan påverkas av att aktörerna inte förstår. Aktörerna måste känna 
till och förstå en reglering för att det ska verka. Vidare kan utfallet påverkas av att 
tillämparen saknar resurser att genomföra beslutfattarnas intentioner. Dessutom är 
aktörernas vilja att följa styrningen av betydelse. Användaren, i min studie den 
asylsökandes kännedom om sina rättigheter och skyldigheter kan påverka behandlingen 
av asylärendet. Dessutom är tillämparen, i min studie handläggarna på Migrationsverket 
och Utlänningsnämnden. Deras kunskap om regleringen, landet som den asylsökande 
kommer ifrån mm, kan påverka behandlingen av ärendet.34 
 
2.3  Ett annat teoretiskt perspektiv 
 
I detta teoretiska perspektiv förutsätts aktörerna vara rationella var för sig. Men det finns 
risk att rationaliteten går förlorad på kollektiv nivå, eftersom följden av parternas  
                                                 
30 Bengtsson (1995), s 13 
31 Lundquist (1992), s 82f 
32 Ibid, s 85 
33 Bengtsson (1995), s 13 
34 Vedung (1998), s 182f 
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handlande kan resultera i ett utfall som ingen önskar. 
 
Teorin är påverkad av ekonomisk teori. Den grundas på att i en beslutssituation där 
rationellt beteende lönar sig försöker varje aktör att maximera sin egennytta. Detta 
innebär att resultatet kommer att vara beroende av de rationella beteendena hos de 
involverade parterna. Att de individuella aktörerna försöker handla förnuftigt innebär inte 
att de kollektiva besluten är också rationella. Det vill säga när de olika aktörerna handlar 
på ett sätt så att maximera sitt eget intresse, finns det risk för att irrationella resultat 
uppstår.35 
 
Jörgen Hermansson har belyst problemet med ett exempel från spelteorin. Han skriver att 
i den folktäta Kina har de enskilda bönderna försökt att utvidga sin mark genom att 
avverka skogen. Resultaten av den enskilde bondens handling har inte blivit som bonden 
tänkt sig, eftersom alla andra bönder tänkte som han. Detta ledde till omfattande 
skogsavverkning som resulterade att jorden blottades med omfattande jorderosion som 
följd.36 
 
Översatt till det svenska beslutspelet i asylärende kan man tänka sig situationer där varje 
aktör agerar för att kunna förverkliga sitt egenintresse. Till exempel av utredningen till 
bestämmelse om ändring av 1980 år utlänningslag framgår att avsikten med förändringen 
har varit att motverka de långa handläggningstiderna.37 
Bestämmelserna om ny ansökan skulle vara som en säkerhetsventil för de utlänningar 
som ett genomförande av avvisning eller utvisnings beslut kan medföra hot för 
utlänningens liv eller frihet. Med detta vill man att beslut om avvisning eller utvisning 
ska upphävas i sällsynta undantagsfall. Men resultatet av de nya bestämmelserna fick 
motsatts effekt och antalet fall där lagakraftvunna beslut omprövades har kraftigt ökat.38     
   
                                                  Alla andra asylsökande 
                                   ny ansökan       inte ny ansökan 
   
Skydds- ny ansökan 
behövande 
asylsökande        inte 
           ny ansökan 
 
Figur 2: Egen bearbetning efter Lewin,  
(I figuren är 4 bättre än 3, som är bättre än 2 o.s.v.)39 
 

                                                 
35 Mattson, Ingvar och Wängnerud, Lena (1997), Riksdagen på nära håll, SNS Förlag, Stockholm, 
    s 93f 
36 Hermansson, Jörgen (1990), SPELTEORINS NYTTA, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 
    s 18f 
37 SOU 1997:128, Verkställighet och Kontroll i utlänningsärenden, s 87 
38 SOU 2003:25, Verkställighet vid oklar identitet m.m., s 131f 
39 Denna konvention används genomgående där inget annat anges 
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Genom bestämmelserna om ny ansökan vill lagstiftarna stärka rättssäkerheten för de 
skydds- behövande asylsökande. Men logiken för rationellt handlande driver alla 
asylsökande att lämna in en ny ansökan efter beslut om avvisning. Utfallet av 
bestämmelsen ny ansökan har blivit den övre vänstra rutan i figur 2 istället för den övre 
högre rutan, d.v.s. alla asylsökande lämnar in nya ansökningar till Utlänningsnämnden 
efter ett avvisningsbeslut. Detta har lett att undantaget blev regler. 
 
 
 
 
 
  
 
                                                               
 
                                                                                  I väntan på verk- 
                                                                               ställande av beslut  
    

 
                                                                 Ny ansökan 
      
     
      
 
Figur 3: Egen bearbetning 
 
De asylsökande som får ett avvisningsbeslut kan lämna in nya ansökningar till 
Utlänningsnämnden så länge avvisningsbesluten inte verkställs. Detta kan innebära stor 
arbetsbelastning för Utlänningsnämnden och ekonomiska konsekvenser för samhället.  
 

           alla andra asylsökande 
                                           ny ansökan               inte ny ansökan 
 
skydds-     ny ansökan 
behövande 
asylsökande       inte ny ansökan 
 
 
Figur 4: Egen bearbetning efter Lewin 
 
Det bästa resultatet av bestämmelsen ny ansökan för de skyddsbehövande asylsökanden 
sammanfaller med det bästa resultatet som man hade tänkt sig från början med införandet 
av bestämmelsen ny ansökan, d.v.s. övre högre rutan i figur 2 och 4. Men resultatet blev 
den övre västra rutan i figur 2 och 4, det vill säga det sämsta utfallet för 
Utlänningsnämnden. Detta medför stora konsekvenser för kollektivet.  
 
 

    3       3      4         1 
 
    1       4         2         2 

Uppehållstillstånd 

Avvisning Överklagande 

Beslut 

Migrationsverket 
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2.4 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska referensramen som ligger till grund för den 
empiriska studien och den avslutande diskussionen. Den teoretiska referensramen 
grundas på de faktorer i teoriavsnittet som har betydelse för undersökningen.  
 
Vi har tidigare konstaterat att implementeringen kan studeras dels genom ett top-down 
perspektiv där fokus ligger på beslutsfattarens avsikter. Dels genom ett bottom-up 
perspektiv där man tar sina utgångspunkter i tillämparens handlande. Men det är ovanligt 
att perspektiven framträder i sina renodlade former. Ofta används en kombination av 
perspektiven. Denna kombination av metoder kallas iterativa studier, som tar hänsyn 
både till den lagstiftande regleringens påverkan på implementeringen såväl som den 
byråkratiska strukturens påverkan.40 
 
Även i denna studie kommer jag att använda en kombination av dessa två perspektiv för 
att få en heltäckande blid av beslutets utformning, tillkomst och påverkan på styrning av 
implementeringen i verksamheten underifrån. Vidare bygger min teoretiska referensram 
på de faktorer som presenterades i teoriavsnittet (se 2.2). Dessa faktorer kan orsaka 
problem vid implementeringen, dvs. att resultatet avviker från beslutet. 
 
Dessutom bygger min teoretiska referensram på spelteorin, vars grundläggande tanke är 
att studera vad som händer när aktörerna försöker handla förnuftigt. Varje aktör försöker 
maximera sin egen nytta, att de i samspel med andra agerar i syfte att åstadkomma en för 
egen del så gynnsam situation som möjligt med hänsyn till att de andra aktörerna leds av 
samma strävan för sin egen del. Individens rationella handlande resulterar inte alltid i 
utfall som är kollektivt rationella. Då kommer jag att studera hur logiken för rationellt 
handlande att främja eget intresse har resulterat i ett utfall som ingen av aktörerna 
eftersträvade. 
 
3   Svensk flyktingpolitik 
 
3.1    Historisk bakgrund 
 
Två perioder med helt olika migrationsmönster har Sverige upplevt sedan mitten av 
1800-talet. Mellan åren 1851 och 1930 utvandrade totalt 1,2 miljoner svenskar. De flesta 
till Amerika. Under 1930-talet övergick Sverige från att vara ett utvandringsland till att 
bli ett invandringsland. Det var först i samband med andra världskriget som invandringen 
ökade betydligt.41 Sverige hade en restriktiv flyktingpolitik under mellankrigstiden. 
Under nazitiden fick inte många judar fristad i Sverige, eftersom de inte ansågs vara 
politiska flyktingar. Fram till 1939 fick inte mer än 5 000 från det nazidominerade 
området i Centraleuropa fristad i Sverige.42 
  

                                                 
40 Bengtsson (1995), s 42 
41 Lundh & Ohlsson (1999), Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s 11 
42 Ibid, s 74 
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Under andra världskriget hade Sverige stått utanför kriget men av moraliska skäl öppnade 
gränserna för flyktingar från grannländerna. 1939 kom 70 000 finska krigsbarn till 
Sverige. Under åren 1943-1945 flydde ca 90 000 människor bl.a. från Estland, Lettland, 
Litauen, Norge och Danmark. 34 000 flyktingar kom också till Sverige något senare från 
Europa och koncentrationslägrens fasor.43 
 
Rekrytering av arbetskraft tog fart efter andra världskriget, eftersom svensk industri 
skulle bidra och öka produktionen för återuppbyggnaden av det krigssargade Europa. 
Från 1947 till 1970-talet pågick en omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige. Men 
under efter krigstiden har också olika händelse i världen lett till att människor har sökt 
skydd i Sverige. Exempelvis flydde 8 000 personer från ungen 1956 efter den Sovjetiska 
ockupationen, 13 000 kom från Chile 1973 när general Pinochet tog makten. Mellan 
4300-6200 asylsökande kom årligen till Sverige från Iran mellan 1985-1990.44 
 
Under 1990-1999 dominerade invandringen till Sverige av skyddsbehövande och 
anhöriginvandring. Under denna period kom 245 000 asylsökande till Sverige. 159 500 
fick uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller ”humanitära skäl”. År 1950 var 200 
000 personer i Sverige som var utrikes födda, dvs. ca 3 procent av den totala 
befolkningen. År 2000 var drygt en miljon personer i Sverige som är födda utomlands.45 
 
3.2   Genèvekonventionen 
 
Genèvekonventionen eller FN: s flyktingkonvention skapades 1951 angående 
flyktingarnas rättsliga ställning. I konventionen fastställs vilka flyktingar som ska åtnjuta 
konventionens skydd samt de rättigheter och förmåner som tillkommer en flykting som 
vistas i ett land som har ställt sig bakom konventionen. Förutom de flyktingkategorier 
som har åtnjöt skydd enligt FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter från 
1948, slogs fast att skydd också ska ges till den som 
 

 “I anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, 
   nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig  
   utanför det land, vari  han är medborgare samt är ur stånd att eller på grund av sådan   
   fruktan, som nyss sagts, inte önskar begagna sig av sagda lands skydd”.46 

 
Genèvekonventionen kompletterades 1967, eftersom flyktingdefinitionen begränsades till 
den händelse som skedde i Europa före 1951. New York-protokollet från 1967 innebär att 
konventionen tillämpas utan hänsyn till geografisk liksom tidsmässiga begränsningar.47 
 
Till 1995 har 128 länder undertecknat konventionen. FN-konventionen är bindande för de 
länder som har godkänt den, vilket innebär att de förbinder sig att inte utvisa eller avvisa 
flyktingar till ett land där de riskerar förföljelse. Däremot är enligt internationell rätt 

                                                 
43 Utrikesdepartementet (2002), s 6 
44 Ibid, s 6f 
45 Ibid 
46 SOU 1995:75, Svensk flyktingpolitik I globalt perspektiv,  s 45f 
47 Lundh & Ohlsson (1999), s 75 & Utrikesdepartementet (2002), s 13 
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asylrätten ingen absolut rättighet som flyktingar har gentemot asyllandet. Varje stat har 
rättighet att bevilja en flykting fristad, om man bedömer att flyktingen behöver skydd.48 
 
Konventionen ger inte rätt till flyktingar att själva väljer asylland. En stat kan avvisa en 
asylsökande till det land som han eller hon har först sökt asyl eller kunnat söka asyl i, den 
som kallas första asyllandsprincipen.49 
 
Flyktingdefinitionen i Genèvekonventionen är den enda globalt godtagna.50 
Genèvekonventionen flyktingdefinition är begränsad och täcker inte alla människor som 
ofrivilligt måste lämna sina hemländer. Genèvekonventionen har skapats under europiska 
omständigheter efter andra världskriget, därför utesluter den stora majoriteten ofrivilliga 
migranter i tredje världen som har tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, torka, 
svält eller andra förhållanden.51  
 
3.3   Andra konventioner och begrepp 
 
OAU-konventionen utformades av de afrikanska staterna 1969. Innehållet motsvara FN-
konventionen men en flykting är också en person som 
 

 ”På grund av yttre aggression, ockupation, utländsk dominans eller händelser som  
   allvarligt stör den allmänna ordningen i del av eller hela det land i vilket kan har sitt  
   ursprung eller är  medborgare, tvingas lämna sin vanliga bostad för att söka tillflykt på   
   annan plats utanför sagda land”.52 

 
Cartagena-deklarationen utformades i Latinamerika 1984. Enligt denna inkluderar 
flyktingbegreppet förutom konventionsflyktingar 
 

 ”Personer som har flytt från sitt land därför att deras liv, säkerhet eller frihet hotats av  
   allmänt våld, utländsk aggression, intern konflikt, massiva kränkningar av de mänskliga  
   rättigheterna eller andra omständigheter som allvarligt stört den allmänna ordningen”.53 

 
Många länder i Asien har inte undertecknat Genèvekonventionen, men trots detta har 
tagit emot flyktingar. OECD-länderna har också inte gemensamt förbundit sig till de 
andra flyktingdefinitionerna, men vissa OECD-stater har i praktiken gett skydd även åt 
vissa kategorier av människor som faller utanför Genèvekonventionen.54 
 
Från 1950 som UNHCR inrättades har tillkommit många begrepp som ”de facto 
flyktingar”, ”good office refugees” och ”displaced persons”.55 De facto flykting är 

                                                 
48 SOU 1995:75, s 45  Utrikesdepartementet (2002), s 13 
49 Ibid, s 45 
50 Utrikesdepartementet (2002), s 13 
51 Abiri, Elisabeth, m.fl. (1992), Miljoner på flykt, World House Papers, Göteborg,  s 76f, 109   
    Utrikesdepartementet (2002), s 13 
52 SOU 1995:75, s 50  Utrikesdepartementet (2002), s 13f 
53 Ibid 
54 SOU 1995:75, s 50 
55 Abiri m.fl. (1992), s 110ff 
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utländska medborgare som fått asyl och beviljats uppehållstillstånd utan att anses vara 
flyktingar t.ex. krigsvägrare, värnpliktsvägrare. Gemensamt för dessa asylsökande är att 
de inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där.56 Good 
offices refuges är de flyktingar som besluten fattas gruppvis utan någon individuell 
prövning. Displaced persons omfattar flyktingar som har flytt från sina hem på grund av ” 
severe internal upheavals or armed conflict”.57 
 
3.4   Utlänningslagen 
 
1954 ratificerades Genèvekonventionen med den geografiskt vidare definitionen av 
flyktingskap i Sverige. Därefter stadfästes en generös flyktingpolitik i 1954 års 
utlänningslag. I 1954 års utlänningslag förbinder sig Sverige att en utlänning har rätt att, 
enligt de regler lagen anger, resa in och ut ur Sverige samt vistas och arbeta i Sverige. 
Vidare togs i lagen att inte avvisa politiska flyktingar utan synnerliga skäl om de är i 
behov av fristad. De föreslagna bosättningstillstånden beslutades. Genom denna 
bestämmelse fick utlänningar som bodde här i landet en starkare ställning än tidigare. 
Innehavaren av bosättningstillståndet kunde vistas och arbeta i Sverige utan 
tidsbegränsning och krav på arbetstillstånd. Utlänningslagen från 1954 gällde fram till 
den 1 juli 1980, men under tiden genomgått förändringar i viktiga punkter såsom 
passkyldighet och krav på tillstånd för inresa,  reglering av arbetskraftsinvandring för 
utomnordiska invandrare mm. Fram till 1975 hade bara en enda grupp rätt till fristad i 
Sverige, de politiska flyktingarna. Men därefter infördes likartade regler för andra 
kategorier av utlänningar som behövde skydd, exempelvis krigsvägrare, de facto 
flyktingar. 58 
 
En ny utlänningslag trädde i kraft den 1 juli 1980. Trots att Sverige hade redan 1954 
ratificerat FN-konventionen, skrevs den först i 1980 års utlänningslag. Liksom tidigare i 
utlänningslagen från 1980 hade polismyndigheterna i vissa begränsade undantagsfall rätt 
att avvisa en utlänning även om han eller hon åberopade risk för politisk förföljelse. Men 
samtidigt skrevs i 1980 års utlänningslag att vid direkt avvisning skulle polismyndigheten 
anmäla ärendet till Invandrarverket som kunde besluta att överta ärendet eller tillåta 
verkställighet. Vidare gavs utlänningen rätt att överklaga en polismyndighetens beslut att 
inte överlämna verkstälighetsärendet till SIV samt infördes bestämmelse om 
händartagande av pass, att fotografera utlänningen och ta hans fingeravtryck. Under 80-
talet lopp förändrades utlänningslagarna vid flera tillfällen. Syftet var att försöka få 
asylprocessen så kort som möjlighet utan att försvaga rättsäkerheten.59 
 
Den 1 juli 1989 trädde i kraft en ny utlänningslag som sedan dess har genomgått stora 
förändringar. Lagen angående polismyndigheternas skyldighet att överlämna 
verkställighetsärenden till SIV upphävdes. Däremot fick utlänningen möjlighet att lämna 
in en ny ansökning i samband med verkställigheten av ett lagakraftvunnet avlägsnande 
beslut, dvs. att man får prövad en ny ansökan om uppehållstillstånd. Bolaget som 
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utlänningen hade rest med till Sverige, fick obegränsad skyldighet för utlänningen 
reskostnader från Sverige. Asylbegreppet förklarades i 1989 utlänningslag som 
uppehållstillstånd som beviljats en utlänning på grund av att han är flykting, krigsvägrare 
eller de facto flykting. Detta har också förändrats senare. En utlännings skyldighet att ha 
pass och tillstånd skrevs direkt i utlänningslagen.60 Begreppen avvisning och utvisning 
fick en annan innebörd. En utlänning som inte får stanna i Sverige avvisas direkt eller 
efter inresa och särskild prövning, men om utlänningen har en gång beviljats 
uppehållstillstånd och exempelvis har gjort något brott kan han eller hon utvisas. Det är 
SIV och inte polismyndigheten som kan avvisa en utlänning om denne har varit i Sverige 
mer än tre månader. Den första instansen för alla asylsökande är SIV. Det kan besluta om 
en omedelbar verkställighet av sitt avvisningsbeslut, om någon grund för asyl eller 
uppehållstillstånd inte finns. Utlänningslagen har genomgått en rad ändringar under åren 
1990-2002. En ny fristående myndighet, utlänningsnämnden inrättades 1992 för att 
överpröva det ärende som hade kunnat överklagas till regeringen. SIV fick också 
befogenhet om att besluta om viss kontroll och tvångsåtgärder. Möjligheten att ta i förvar 
barn under sexton år begränsades den första januari 1993.61 
 
1994 infördes bestämmelse om tidsbegränsade uppehållstillstånd för utlänningar som 
behövde skydd under en viss tid. Med Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har 
vissa begränsade ändringar skett. Från första januari 1995 gällde europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna från 1950 som lag i Sverige.62 
 
Omfattande ändringar av utlänningslagen trädde i kraft den första januari 1997, bland 
annat bestämmelser angående vilka kategorier som ska ha rätt till skydd i Sverige. De 
människor som räknas som skyddsbehövande är i första hand de som bedöms vara 
flyktingar enligt Genèvekonventionen från 1951. Utöver konventionsflyktingar har tre 
andra kategorier en principiell rätt att få skydd i Sverige enligt 3 kap 3 § utlänningslagen, 
dvs. personer som riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Personer som behöver skydd på grund av yttre 
eller inne väpnad konflikt eller miljökatastrof och personer som på grund av sitt kön eller 
homosexualitet riskerar förföljelse.63  
 
Den första januari 1997 blev det möjligt att överklaga beslut om avslag på en ansökan om 
uppehållstillstånd. Möjligheten för anhöriga till bosatta personer i Sverige att söka 
uppehållstillstånd begränsades. En portalbestämmelse om barnets bästa infördes. Vidare 
infördes krav på muntlig handläggning, d.v.s. att asylutredningen görs muntligen direkt 
av Migrationsverkets personal. Reglerna angående motivering för beslut skärptes och en 
möjlighet för att överklaga besluten infördes. Reglerna för återkallelse av 
uppehållstillstånd skärptes genom att om utlänningen har vistas i Sverige med tillstånd 
sedan fyra år inte kan tillståndet återkallas och vid prövning av återkallelse ska personens 
anknytning till det svenska samhället och andra humanitära skäl vägas. I och med att SIV 
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tog ansvaret för verkställning av avvisning och utvisning ändrades flera bestämmelser i 
utlänningslagen 8 kap om verkställighet. Huvudansvaret för personer som tas i förvar 
ligger hos SIV.64 
 
Det första juli 2000 trädde i kraft bestämmelse i utlänningslagen som har ökat skyddet för 
personer som får uppehållstillstånd i Sverige på grund av ett förhållande. När 
uppehållstillstånd beviljas en person i ett nyetablerat förhållande ges ett tidsbegränsat 
tillstånd under två år. Om förhållandet fortfarande består efter de två åren, beviljas 
permanent tillstånd. Ändring i utlänningslagen innebär att uppehållstillstånd kan beviljas 
trots att förhållandet upphört om det finns grunder för kränkning av sökandens rättigheter. 
Efter Sveriges inträdde i Schengenavtalet, som ägde rum den 25 mars 2001 infördes 
regler i utlänningslagen om bland annat enhetlig kontroll av alla resenärer inom EU 
området och återkallelse av uppehållstillstånd för personer som finns på Schengens 
informationssystem som efterlysta.65 
 
3.5   Sveriges inträdde i EU 
 
Den 1 januari 1995 har Sverige inträtt som medlem i EU. I och med detta påverkas 
Sveriges flyktingpolitik av EU: s gemensamma flyktingpolitik. 
 
I och med Maastrichtfördraget trädde i kraft den 1 november 1993 fördes den mellan 
statligt samarbete under den så kallade tredje pelaren. Detta mellanstatliga samarbete 
innehåller asylfrågor, invandringsfrågor oh visst polisiärt samarbete. Detta samarbete på 
mellanstatlig nivå inom EU har resulterat bl.a. till två konventionstexter, dvs. 
Dublinkonventionen och yttre gränskontrollkonventionen. Dublinkonventionen har 
ratificerats 1996 av medlemsländerna, men inte yttre gränskontrollkonventionen.66 
 
Dublinkonventionen behandlar alltså vilket land inom EU som ska vara ansvarigt för att 
pröva en ansökan om asyl. Syftet med konventionen är att undvika att asylsökande sändes 
från en medlemsstat till en annan utan att någon stat anser sig ha ansvar för prövningen. 
Vidare vill man undvika att en person söker asyl i flera länder samtidigt.67 
 
Syftet med yttre gränskontrollkonventionen är att avveckla personkontroll vid inre 
gränserna i EU. Enligt Romfördraget ska den inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser, där fri rörighet för varor, personer, tjänster och kapital ska garanteras enligt 
fördraget. Det land som inträder i EU ansluter sig till EG: s inre marknad från 
tillträdesdagen. Konventionen tillkom för att fastställa gemensamma principer för det 
praktiska genomförandet av yttre gränser.68 
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Genom Amsterdamfördraget som trädde i kraft den 1 maj 1999 har frågor om asyl och 
migration förts från tredje pelaren till första pelaren inom EU. Detta innebär att 
Romfördraget fick en ny avdelning, IIIa, med bland annat bestämmelse i ett särskilt 
protokoll om integrering av det som kallas Schengensamarbetet i EU.69 
 
Syftet med Schengensamarbetet är att öka den fria rörligheten både för de personer som 
är EU-medborgare och de personer som är en tredjelandsmedborgare. Undantag gäller för 
Storbritannien och Irland. Sveriges riksdag godkände Schengenavtalet 1998 och Sverige 
deltar från och med den 25 mars 2001 i samarbetet.70 
 
3.6 Flyktingsituationen i världen 
 
1995 fanns i världen 23 miljoner flyktingar som behövde skydd och bistånd. Av dessa 
stannade drygt 19 miljoner utanför sina hemländer. Ytterligare 4 miljoner var flyktingar 
som återvände till sina hemländer och där behövde de skydd och stöd. Det fanns 
ytterligare ca 25 miljoner människor som var flyktingar inom sina länders gränser på 
grund av bland annat, Inbördeskrig och svält.71 Flyktingar och internflyktingar i ett 
globalt perspektiv är ojämnt fördelade i förhållande till de ekonomiska möjligheterna som 
de berörda länderna har. Av de drygt 23 miljoner flyktingar år 1995 fanns 25 procent i 
Afrika, 26 procent i Europa, 32 procent i Asien, 10 procent i Latinamerika.72 
 
Man antar att det finns omkring 150 miljoner människor som är migranter idag, d.v.s. 
människor som har passerat en statsgräns och har tänkt vistas i det nya landet under en 
viss längd. 21,8 miljoner människor i världen år 2000 var under UNHCR: s ansvar. 12 
miljoner av dessa hade erkänts som flyktingar enligt Genèvekonventionen.73 
 
4   Asylärendets gång 
 
Vid gränsen är polisen ansvarig för inresekontroll, t.ex. polisen kontrollerar om 
resenärerna har giltiga resehandlingar mm. Men om en person vill söka asyl lämnar 
polisen ärendet till Migrationsverket som har personal vid gränser. De flesta asylsökande 
söker asyl efter inresan i landet, därför de vänder sig till något av Migrationsverkets 
kontor. 74 
 
Efter Sveriges inträdde i EU och Schengensamarbetet kan i många fall resenärerna 
passera gränsen till Sverige utan kontroll. Däremot är kontrollen av resenärernas 
handlingar noggrann vid gränser mot länder utanför Schengensamarbete. När en person 
söker asyl börjar utredningen genom att intervjua den sökande. Först utreder 
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Migrationsverket sökandes identitet och om det är Sverige eller något annat land som har 
ansvar för prövningen av ansökan.75  
 
Vid intervjun får den sökande ange skäl varför han söker asyl. Om Migrationsverket 
anser att den asylsökande inte behöver skydd och inte heller har andra skäl att stanna i 
landet, kan "anvisning med omedelbar verkställighet" bli aktuell. Ett sådant beslut måste 
fattas inom tre månader från ansökningsdagen. Beslutet får överklagas men den 
asylsökande får inte stanna i landet och vänta på svaret av sitt överklagande. Den 
asylsökande avvisas direkt om han har fått asyl i ett annat land innan han kom till Sverige. 
I annat fall utreds ärendet vidare. Den asylsökande berättar mer detaljerat varför han 
behöver ha skydd under den fortsatta utredningen. 76 
 
Vidare får den asylsökande hjälp av ett juridiskt ombud om Migrationsverket bedömer att 
han får ett nej svar på sin ansökan. Tillsammans med det juridiska ombudet kan den 
asylsökande göra kompletteringar i ärendet. Sedan fattar Migrationsverket beslut när alla 
handlingar i ärendet är klara. I vissa fall träffar den asylsökande och handläggaren flera 
gånger innan Migrationsverkets personal kan avgöra ärendet. Ibland har handläggaren 
begärt ytterligare information från en svensk ambassad. Det är den svenska 
utlänningslagen som är styrande för vilka som får stanna eller avvisas. Om den 
asylsökande anses i behov av skydd får han permanent uppehållstillstånd, d.v.s. han får 
stanna i Sverige så länge han vill. Men i vissa fall kan tidsbegränsade uppehållstillstånd 
ha beviljats. Om den asylsökande får ett avvisningsbeslut kan han acceptera beslutet och 
återvända till hemlandet eller överklaga beslutet som betyder en fortsatt väntan. 77 
 
De flesta som får nej av Migrationsverket överklagar beslutet. Utlänningsnämnden 
utreder igen ärendet och om den anser att Mirgrationsverkets bedömning av någon 
anledning är fel eller ytterligare viktiga uppgifter har tillkommit upphävs 
Migrationsverkets beslut om avvisning. Nämnden beslutar om att bevilja 
uppehållstillstånd. Om Utlänningsnämnden också bedömer att den asylsökande inte 
behöver skydd och inte heller har andra skäl för att få uppehållstillstånd, avslår nämnden 
överklagandet. Migrationsverket kan hjälpa personen att åka hem eller till det land han 
kom ifrån. Om utlänningen inte frivillig reser hem blir det polisens uppgift att se till att 
den asylsökande lämnar Sverige. Men om situationen har förändrats under tiden som 
Utlänningsnämnden beslutade om avvisning kan utlänningen skicka in en ny ansökan om 
tillstånd till nämnden. Men om nämnden anser att det inte finns något nytt skäl kommer 
Utlänningsnämnden att avslå ansökan.78   
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Figur 5: Migrationsverket, Från asylansökan till beslut 
 
Under tiden som asylsökande väntar på att Migrationsverket fatta beslut, erbjuds de 
boende. Om utlänningen kan själv ordna boende t.ex. hos vänner eller släktingar kan få 
bidrag till hyran, d.v.s. en familj kan få 1 000 kr per månad och en ensamstående person 
kan få 500 kr per månad. De asylsökande som bor genom Migrationsverkets försorg delar 
ofta lägenhet eller rum med andra personer. Under väntetiden ska vuxna asylsökande 
delta i någon form av organiserad verksamhet. Detta gäller även de som själv har ordnat 
boende. Verksamheten kan vara undervisning i svenska, oavlönat arbete utanför 
förläggningar, att renovera möbler och hjälpa nyanlända landsmän mm. Om behandling 
av ärendet kommer att ta mer än fyra månader har asylsökande rätt till att arbeta under 
väntetiden. Barnen har också rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola på samma 
villkor som andra barn som bor i Sverige.79 
 
En asylsökande har rätt att söka dagersättning om han inte har egna pengar.  
Vuxen                    71kr 
Sammanboende     61 kr 
Barn ( 0-17 år)       37-50 kr  ( från och med tredje barnet halveras dagbidraget) 
 
Pengarna är bland annat till mat, kläder, skor, hygienartiklar, dagstidningar och till 
telefonsamtal. Om den asylsökande inte deltar i den organiserade verksamheten kan det 
hända att dagersättningen sänks.80 
 
4.1 Vilka orsaker ligger bakom den långa väntetiden för 

asylsökande? 
 
Den långa handläggningstiden har varit problem under en lång tid. Under 1987 tillsatte 
regeringen utredningar för att utreda asylärendets handläggningstider.81De hade kommit 
fram till att det stora antalet asylsökande har lett till att handläggningstiden har ökat trots 
att resurser till myndigheterna också har förstärkts gradvis.82 Antalet asylsökande som har 
sökt uppehållstillstånd i Sverige sedan år 1984 har varit betydligt större än tidigare under 
1980-talet. Antalet utlänningar som har sökt asyl mellan åren 1983 och 1984 ökade från 
ca 3 000 till 11 500 personer. Ökningen har fortsatt hela tiden. Under 1987 sökte ca 18 
000 personer asyl i Sverige.83Antalet asylsökande nåddes en toppnotering år 1992. 84 000 
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personer sökte asyl i Sverige, de flesta från det före detta Jugoslavien.84 År 2002 sökte 
också 33 000 personer asyl i Sverige. Jämfört med år 2001 var det en ökning med 40 
procent.85Från år 1999 till 2002 tredubblades antalet asylsökande från 11 231 till 33 
016.86  
 
Asylsökande till Sverige under 1984-2002 
 
År        Asylsökande År            Asylsökande          År         Asylsökande 
   
1984         10 739 1991           27 351 1998          12 844  
1985         13 140 1992           84 018 1999          11 231  
1986         13 162 1993           37 581 2000          16 303  
1987         18 114 1994           18 640 2001          23 515  
1988         19 595   1995             9 047 2002          33 016  
1989         30 335 1996             5 753  
1990         29 420 1997             9 662          
 
Källa: http:// www.migrationsverket.se 
  
Under 1987 har ungefär hälften av utlänningar som sökt asyl, har gjort det i samband med 
inresan till Sverige. En ökande del av asylsökande söker asyl efter inresan i landet. En 
mindre del av denna grupp saknade passhandlingar och av dem som sökte asyl i samband 
med inresan saknade en stor del passhandlingar. Under 1986 saknade drygt 40 procent av 
alla som sökte asyl i Sverige passhandlingar.87 
 Lundh & Ohlsson i boken Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring skriver att 
förutom ökande antalet asylsökande, finns flera faktorer som har bidragit till de långa 
väntetiderna. En av dessa faktorer som har bidragit till längre handläggningstider än 
nödvändigt är att utlänningar som söker asyl ofta saknar resehandlingar. Detta har lett att 
myndigheterna har lagt tid att fastställa asylsökandes identitet, medborgarskap och 
resväg.88 1995 sökte 1 319 personer asyl i Sverige under januari och februari. 815 av 
dessa personer var dokumentslösa, dvs. de saknade pass och identitetshandlingar. Falsk 
identitet och dokumentslöshet har satts asylrätten i fara. Detta har medfört en negativ 
inslag för de asylsökande som är tvinga att lämna hemlandet med falsk identitet, eftersom 
deras trovärdighet också kommer att ifrågasättas. Dokumentslösheten har resulterat i 
merarbete i asylutredningen och längre väntetider.89 
 
I SOU 2 003:25 skriver man att en tänkbar förklaring för den kraftiga förlängda 
handläggningstiden är att andelen asylsökande utan identitetshandlingar har ökat. 
Andelen dokumentslösa asylsökande under perioden 1999 till 2002 har ökat med 18 
procent, dvs. från 70 procent 1999 till 88 procent under 2002.90 Jan O. Karlsson svarar på 
Mickael Oscarssons fråga om Migrationsverkets handläggningstider att  
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”Många ärende med förfrågningar inom ramen för Dublinkonventionen och oklara  
  identiteter är mycket resurs-krävande och påverkar i väsentlig grad handläggningstiden.  
  Av de personer som sökte asyl i Sverige förra året sakande 88 procent pass eller andra  
  identitetshandlingar. Flera uppträder under falsk identitet”.91 
 

Dokumentslösheten leder till ökad handläggningstid för alla ärenden, således även för 
dem som är skyddsbehövande. För att kunna fastställa identitets- och 
medborgarskapfrågor krävs stora personalresurser. Det är också tidskrävande och kräver 
stora arbetsinsatser att få fram resehandlingar. Detta påverkar att både besluten och 
verkställigheten fördröjs väsentligt.92 Dokumentslöshet är i hög grad ett internationellt 
problem. Det brukar kallas ”irregular movements”, dvs. asylsökande som har fått asyl i 
ett land fortsätter till ett annat land och söker asyl även där.93 
 
En annan tänkbar förklaring som nämndes för knappt 15 år sedan och har aktualiserats 
med tillkomsten av Schengensamarbetet och Dublinkonventionen är att flyktingar inte 
vill avvisas till ett land som de har passerat på vägen till Sverige. Resehandlingar kan ge 
besked om vägen till Sverige. Dessutom tillträdde till Schengensamarbetet har gjort att 
man kan lättare undvika att visa sitt pass för svenska myndigheter. Bland annat kan de 
ekonomiska bidrag som asylsökande får under vistelsetiden i Sverige, permanent 
uppehållstillstånd och svenska regler för familjeåterförening mm i kombination med 
ökade möjlighet att röra sig inom Schengenområdet har medfört att flera dokumentslösa 
asylsökande har kommit till Sverige. En annan förklaring skulle kunna vara avsaknad av 
sanktioner mot de dokumentslösa personer.94 
 
Under första halvåret 1987 översteg handläggningstiderna i ca 25 procent av alla ärenden 
som Invandrarverket gjorde. Väntetiderna i de ärenden som Invandrarverket beslutar att 
avslå, är särskilt långa, eftersom den sökande ofta överklagar beslutet till regeringen. 
Väntetiden i dessa ärenden uppgår ofta till ett och ett halvt år.95 
 
I praktiken överklagas så gott som varje avslag. Detta medför att avgörandet förs upp hos 
utlänningsnämnden som resulterar i väntetider ibland upp till två år.96 I 1989 år 
utlänningslag försvann möjligheten till att hindra polisens verkställighetsarbete och att 
överklaga polisens avslags beslut hos Invandrarverket. Däremot infördes rätten för den 
asylsökanden att inkomma med en ny ansökning. I lagen skrevs också att Invandrarverket 
fick bifalla en ny ansökan endast om den innehöll ny information som tidigare inte har 
prövats i ärendet. Med detta vill man ha en ”säkerhetsventil”. Men utvecklingen har gått 
åt en helt annan riktning och antalet nya ansökningar har ökat gradvis. Nya ansökningar 
har blivit en rutinmässig åtgärd. Eftersom det inte finns någon begränsning av hur många 
gånger en ny ansökning får lämnas in, har det förekommit att en och samma person ger in 
tio nya ansökningar i ett ärende. Det ökande antalet nya ansökningar har lett till att 

                                                 
91 Regeringskansliet, 2003-03-07, fråga nr:2002/03:587 
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96 Lundh & Ohlsson (1999), s 88 
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handläggningstiderna hos Utlänningsnämnden förlängs.97Utlänningsnämnden lämnade 
till regeringen i januari 1996 en skrivelse, där förslog man ändringar i bestämmelse om 
ny ansökan. Grunden till detta förslag anses vara att en och samma person kan ge in ett 
obegränsat antal nya ansökningar som nämnden har skyldighet att pröva. Nämnden 
skriver att en och samma person ger in mellan fem och tio nya ansökningar och det finns 
personer som har gett in upp till 30 nya ansökningar.98 
Vidare behövs det också tillräcklig med resurser för att kunna förkorta väntetiden. Det 
krävs välutbildad personal för att trygga en snabb och rättssäker handläggning av 
asylärenden. Det krävs snabb spridning av information om förändringar i lagstiftning, 
praxis och förhållanden i olika länder till utredarna.99 För att kunna fatta snabba men 
samtidigt korrekta beslut krävs kompetent och erfarna personal samt upplysning om det 
aktuella läget i olika länder och omvärlden. Dessa kunskaper i kombination med 
kompetenta handläggare tidigt i asylprövningen kan förkorta väntetiden samtidigt som 
korrekta beslut fattas.100 
 
Enligt Jan O. Kalrsson har regeringen förstärkt Migrationsverkets resurser under de 
senaste åren. Han skriver att  
 

”I syfte att förkorta och effektivisera handläggningstiderna har regeringen både föregående  
 år och detta år förstärkt Migrationsverkets förvaltnings-anslag med 110 respektive 118    
 miljoner kronor och utlänningsnämndens förvaltningsanslag med 25 respektive 37  
 miljoner kronor. Under förra året avgjorde Migrationsverket 48 procent av  
 asylsökningarna inom sex månader och 71 procent inom 10 månader. Den genomsnittliga  
 hand-läggningstiden var 221 dagar, vilket kan jämföras med 226 dagar året innan”.101  
 

Oklarhet i lagtexten och oklara gränser mellan olika definitionen kan också påverka 
behandlingens tiden av ett asylärende.  
 
Anna-Carin Emanuelsson tar upp diskussionen om flyktingdefinitionen i sitt bidrag 
"Flyktingbegreppet och den svenska politiska debatten" i boken Miljoner på flykt. Hon 
menar att det finns flera olika definitioner och det tillämpas inom varje stat flera 
definitioner. En person kan vara flykting enligt UNHCR definition, men samtidigt vägras 
flyktingstatus i Västeuropa. Sedan 1950-talet har tillkommit många begrepp som 
konventionsflyktingar, de facto flyktingar, Good office refugees mm. Men hon anser att 
det är svårt att se exakt var gränserna emellan de olika begreppen går.102 
 
Ett exempel på svårigheten att dra gränser mellan olika begrepp kan vara personer som är 
krigsvägrare. En person som inte vill fullgöra krigstjänst på grund av sin politiska, 
religiösa eller moraliska övertygelse är flykting om vägran gäller krig som fördömts av 
världssamfundet, d.v.s. krig som förs mot krigetslagar och då brott mot mänskliga 
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rättigheter förövas. De personer som flyr under sådant förhållande inte behöver riskerar 
bestraffning. De ska istället få skydd i det land som de flyr till. En värnpliktvägrare i 
allmänhet är inte någon krigsvägrare. Om en värnpliktvägrare riskerar att få strängt straff 
för sin vägran, kan han vara flykting om han riskerar detta straff enligt någon av de 
förföljelsegrunder som anges i flyktingdefinitionen.103 
 
Enligt Samuelsson i boken det finns gränser är en presentation av invandringslagstiftningen 
enkel och klar vid första anblicken, d.v.s. konventionsflyktingar ska få asyl om de fyller vissa 
villkor, skyddsbehövande  ska få permanent eller tidsbegränsad uppehållstillstånd och andra 
sökande kan få uppehållstillstånd på bestämda grunder. Men i verkligheten finns inte 
glasklara avgränsningar och varje ansökan om asyl har både allmängiltiga och helt unika 
förhållanden. Hon anser att det är svårt att veta vad  det är exakt för förhållanden i 
verkligheten som motsvarar "väl grundad fruktan" som talas om i utlänningslagen. Hon 
skriver 
 

"Vad är förföljelse? Är det när en person gripits vid ett tillfälle, tvingats till en polisstation  
  och  utsatts för brutala förhör för att därefter släppas? Eller är det när det skett tre, fyra  
  eller fem gånger, eller först när det börja ske med jämna eller ojämna mellan rum? Är det  
  när brutaliteten från myndighetsutövarna övergår i regelrätt tortyr? Eller kan en  
  välgrundad fruktan rent av motiveras av att den asylsökande är säker på att han, på grund  
  av sina politiska åsikter eller sin ras, aldrig någonsin kommer att tillåtas att få ett jobb,  
  eller att hans barn kommer att förvägras skolgång?"104 

 
Den nuvarande utlänningslagen från 1989 har genomgått många ändringar under tiden.  
Särskilt omfattande ändringar trädde i kraft 1997. Enligt NIPU (Kommittén om ny 
instans- och processordning i utlänningsärenden) har de ändringar som redan gjorts 
orsakad att lagen i vissa avseenden kan uppfattas som svårtillgänglig. NIPU anser att “I 
samband med översynen av lagen har kommittén också sett det som angeläget att försöka 
göra språket i lagen enklare och mer lättfattligt och i samband därmed också göra 
lagtexten könsneutral".105 
 
Det finns behov av förtydligande i vissa delar av lagtexten. Det nuvarande regleringen är 
svårtolkad anser man vid utredningen om Verkställighet vid oklar identitet mm.106 
 
4.1.1   Intervju med handläggare 
 
I intervjun framkom att antalet asylsökande har fördubblats från 16 303 år 2000 till 33 
016 år 2002. Detta har medfört att även om Migrationsverket har anställt flera 
handläggare men man ändå inte har uppnått målet för handläggningstiden som regeringen 
har fastställt, d.v.s. 6 månader. Det behövs mer resurser både i form av personal och i 
teknisk utrustning, säger handläggaren. Exempelvis skickade vi tidigare förfrågningar 
angående de asylsökandes fingeravtryck till andra länder inom EU, men nu har vi fått ett 
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datasystem där vi inte behöver skicka fingeravtrycket till andra länder. Detta kan både 
spara tid och pengar.  
 
På Migrationsverket är handläggningstiden för nuvarande 10 månader men i princip 
överklagas 99 procent av ärendena till Utlänningsnämnden. Handläggaren säger  att 
"vad Utlänningsnämnden har för mål med sin handläggningstid det kan jag faktiskt inte 
svara på men den är ju, om jag kan se i mina egna ärenden så är det ju upp mot ett år 
åtminstone. Då blir handläggningstiden upp mot två år". 
 
Efter ett beslut från Utlänningsnämnden lämnar ofta de asylsökande in en ny ansökan om 
uppehållstillstånd. För att kunna lämna in en ny ansökan måste det ha tillkommit nya skäl 
t.ex. psykisk ohälsa eller barnens anknytning till det svenska samhället. “Ny ansökningar 
fördröjer utlänningsnämndens arbete" anser handläggaren. De nya ansökningarna 
påverkar tiden för behandling av de andra asylärenden, eftersom de har förtur i 
handläggningen. Exempelvis i fallet Nadina som uppmärksammades i massmedia har 
man lämnat in 6 asylansökningar. 
 
Det som den svarande anser mest problematiskt är det stora antalet asylsökande som 
saknar resehandlingar. Detta kan i slutändan fördröja hemresan, säger handläggaren. 
Vidare konstaterar handläggaren att lagstiftningen är otydlig i vissa delar. Själva 
flyktingbegreppet är tydlig, däremot vad som är humanitära skäl, där är lagstiftningen 
väldigt otydligt.   
 
Handläggaren säger att ” Konsekvenserna av den långa väntetiden förvånar mig om det 
skulle var något annat än negativa. Det är ingen som mår bra av att leva under en sådan 
osäkerhet under lång tid”. Det är speciellt negativ för barnen. En lång asylprocess ofta 
upp till 2- 3 år påverkar människor negativ. För en asylsökande blir det mycket svårare 
att återvända hem efter en längre period utomlands än efter en kortare period. 
Konsekvenserna är inte gynnsamma för det svenska samhället. För det första kan 
människorna känna en bitterhet och ilska mot det svenska samhället. För det andra ju 
längre väntetiden blir ju mer blir kostnaderna för att upprätthålla uppehälle för de 
asylsökande, konstaterar handläggaren. 
 
Vidare säger handläggaren att det är mer samhällsekonomisk om man satsar på resurser 
till Migrationsverket och Utlänningsnämnden för att effektivisera asylprocessen så 
mycket så möjligt. 
 
4.1.2   Intervju med beslutsfattare 
 
Beslutsfattaren påpekade att förra året kom 33 000 asylsökande och varje handläggare har 
100 ärende på sitt bord. Detta innebär att det ska fattas 5 beslut varje vecka. Det behövs 
resurser för att kunna handlägga alla ärenden snabb. I intervjun framkom att 
Migrationsverket har fått mera resurser nu, men för att kunna effektivisera arbetet behövs 
andra resurser såsom advokater, tolkar mm. Vidare behövs även mera resurser till 
Utlänningsnämnden och verkställande handläggare på Migrationsverket.   
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Det som den svarande anser mest problematiskt är att det tar tid att verkställa besluten. 
Efter att ett beslut har tagits, behövs resurser för att kunna verkställa besluten. Det tar för 
långtid att verkställa besluten men orsaken till detta är ofta att de asylsökande saknar 
resehandlingar. Att ta fram resehandlingar tar lång tid och det behövs mera resurser, 
konstaterar beslutsfattaren 
 
För nuvarande har Migrationsverket 10 månader handläggningstid, men nästan alla 
asylsökande som får ett negativt svar från Migrationsverket överklagar besluten till 
Utlänningsnämnden. Det tar ca 10 månader även där. "Då har man varit faktisk två år i 
landet, det är för lång tid", säger beslutsfattaren.  
 
Vidare framkom i intervjun att de nya ansökningarna som kommer in hela tiden, belastar 
Utlänningsnämndens arbete och de andra asylärendena blir liggande på grund av de nya 
ansökningarna. Beslutsfattaren hade arbetat på Utlänningsnämnden föra sommaren. Han 
säger att utöver de ärenden som de hade på sina bord kom 40 nya ansökningar till deras 
enhet varje vecka. Vidare betonar beslutsfattaren att Utlänningsnämnden får ibland upp 
till 20 nya ansökningar i ett och samma ärende. Men eftersom att Utlänningsnämnden har 
ett liberalt ställningstagande provar man alla de nya ansökningarna igen.   
 
Angående lagstiftningen anser han att där lagstiftningen handlar om flyktingar är lagen 
tydlig, eftersom den bygger på FN-konventionen och mänskliga rättigheterna mm. Men 
däremot börja problemet när asylsökande inte är skyddsbehövande, d.v.s. när de vill 
stanna i Sverige på grund av ”humanitärt skäl”. Där är det inte lagstiftningen tillräcklig 
klart. Men man kan ändå få hjälp av tidigare beslut, anser beslutsfattaren.   
 
Människor mår sämre genom att vänta en lång period. De långa väntetiderna påverkar 
både de som får ett positiv svar på sin asylansökan och de som får ett negativ svar. 
Integrationen i det svenska samhället påverkas av den långa väntetiden för dem som får 
positiv svar, säger beslutsfattaren. 
 
Långa handläggningstider är inte samhällsekonomisk försvarbar, säger beslutsfattaren. 
De som har skäl att få stanna ska snabbt få sina beslut så att de kan komma in i samhället 
fort och de som inte får stanna ska lämna landet snabbt. Detta kan påverka asylsökandes 
hälsotillstånd som kan belasta sjukvården.  
 
Beslutsfattaren anser att friska människor belastar inte samhället. Att man blir kvar i 
landet tills man når den nivån att få stanna på grund av att man är sjuk, är inte gynnsam 
för samhället. Sjukvården, boendet och allt kostar pengar men framförallt det är 
människors liv som förstörs av den långa väntetiden, konstaterar beslutsfattaren. 

 
4.2 Vilka konsekvenser har detta för asylsökande? 
 
Det finns tre starka skäl för att minska väntetiderna i asylärenden, dvs. humanitärt, 
rättsäkerhet och ekonomiskt. Det långa handläggningstid är påfrestande för asylsökande 
och kan medföra psykiska eller psykosomatiska besvär. En långtids vänta i osäkerhet kan 
särskilt vara besvärlig för barnfamiljer. Långa väntetider kan innebära 
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anpassningsproblem både för dem som får asyl i Sverige och för dem som inte får. För de 
som inte får stanna i Sverige blir det svårt att bryta upp från Sverige och att sedan 
anpassa sig igen i hemlandet. För de som får asyl efter en lång tid vänta blir det också 
svårare att anpassa sig och integreras i det svenska samhället.107 
 
Det finns ett klart samband mellan väntetid och psykosomatiska symtom hos barnfamiljer 
som har väntat på beslut om uppehållstillstånd. 94 procent av de föräldrar som har varit i 
Sverige mer än 1 år har något eller flera psykosomatiska symtom som sömnlöshet, 
huvudvärk, yrsel, minnesrubbningar mm.108 Ju längre familjen har varit här, desto fler av 
föräldrarna uppger sig ha psykosomatiska symtom. Om de dessutom varit här under en 
längre tid har de flera symtom.  Sara Blucher skriver i sin rapport “I väntan på tillstånd” 
att  
 

”Tydliga tecken på ett samband mellan psykisk hälsa och väntetid tycks emellertid av våra 
resultat att döma peka ut just väntetiden som det överskuggande problemet. Naturligtvis  
bör väntetiden göras så dräglig som möjligt för flyktingarna. Men att väsentligt korta ner  
den skulle vara det allra bästa stödet till familjerna”.109 

 
I boken Miljoner på flykt skriver Marita Eastmond att det finns ett tydligt samband 
mellan väntetid, upplevd maktlöshet och psykisk hälsa. Lång och oviss väntan, passivitet 
och maktlöshet, avskiljning av värdsamhället är de grundläggande problem för flyktingar. 
Psykologer och medicinsk personal vid förläggningar berättar om kroppsliga och 
psykiska symtom på människor i kris. En rapport från socialstyrelsen visar att de sociala 
och psykologiska konsekvenserna är svårare om de asylsökande är under lång tid 
isolerat.110 
 
Föräldrarna i de asylsökande barnfamiljerna är direkt efter ankomsten hoppfulla medan 
barnen är ledsna. Men under den ovissa väntan på uppehållstillstånd förändras situationen. 
Föräldrarnas sinnesstämning sjunker så att de får svårt att se barnens behov. Vid det laget 
har barnen hunnit komma in i det nya samhället. Detta medför att rollerna i familjen 
förändras. Exempelvis blir olika skuldkänslor framträdande hos föräldrarna och de får det 
svårare att hävda sin föräldraauktoritet.111 Ekblad m.fl. skriver i boken Möten i vården att 
det finns flera skyddsfaktorer för psykisk hälsa. De viktigaste faktorerna är socialt 
nätverk, upplevelse av meningsfullt sammanhang och ett meningsfullt arbete.112 De här 
faktorerna kan jämföras med passivitet, maktlöshet och avskiljning av värdsamhället som 
Eastmond påpekade. 
 
Oavsett hur väntetiden organiseras och vilka åtgärder som vidtas för att skapa en 
meningsfull väntetid är utredningstiden påfrestande för varje asylsökande. Väntetiden är 
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en tid av ovisshet för varje asylsökande. Långa handläggningstider är framför allt 
påfrestande för asylsökande barnfamiljer. Eftersom väntetiden ofta har varit längre än två 
år har barnen börjat anpassa sig till det svenska samhället och skapar kontakter med 
svenska barn och vuxna. Barnen lär snabbare det svenska språket och de svenska 
förhållandena. Däremot kan utveckling av hemspråket stanna och barnens anknytning till 
hemlandet försvagas. Om familjen avvisas innebär det ytterligare ett uppbrott som barnen 
drabbas av.113  
 
De långa väntetiderna för asylsökande kan också leda till passivisering. Detta kan 
påverka deras möjligheter negativt i framtiden. Det finns andra liknande kända problem i 
det svenska samhället som kan jämföras med den långa väntetiden för asylsökande. 
Långtidsarbetslösa är ett sådant exempel. Idag är effekterna av en längre tids arbetslöshet 
kända. Möjligheterna att åter få fäste på arbetsmarknaden blir begränsade ju längre 
arbetslöshetsperioden är. Samma förhållande råder för långtidssjukskrivna personer.114 
Passivitet under en lång tid kan leda till att aktiva kompetenta människor förlorar både 
handlingskraft och initiativförmågan.115 
 
I en undersökning vid Umeås Universitet har man intervjuade 51 personer. 70 procent av 
dessa flyktingar anser att de hade psykiska besvär bland annat oro och depression vid de 
långa väntetiderna på förläggningar i väntan på uppehållstillstånd. De långa 
handläggningstiderna innebär för asylsökande förutom psykiska problem även problem 
vid integrationsprocessen.116 
 
Vidare har Statens Invandrarverk gjort en undersökning som visar att självförsörjning är 
en av faktorer som påverkar integrationen i det svenska samhället. Men samtidigt visar 
man att bland de flyktingar som har haft psykiska besvär och psykologkontakt är 75 
procent beroende av bidrag.117 Det flyktingmedicinska centrumet i Linköping har gjorts 
en utvärdering, där man bedömer att asylsökandes vårdbehov större än en svensk 
normalpopulations i motsvarande ålder. I utvärderingen uppges att en av de viktigaste 
bakomliggande orsakerna till detta är traumatisering som utvecklas under 
förläggningsvistelsen i väntan på besked om uppehållstillstånd. 118 
 
4.2.1 intervjuer med asylsökande samt en person från 

frivilligorganisationer  
 
Familjen A kommer från Sri Lanka. Familjen består av ett par och två barn som paret inte 
kunde ta med sig till Sverige. Det första intervju tillfället har fastställts för dem på 
Migrationsverket efter 8 månader. I väntan på intervjun mådde paret mycket dålig. 
Mamman kunde inte sova. Hon hade mardrömmar. Paret var mycket oroliga och 
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deprimerade, eftersom barnen var kvar i hemlandet. De levde med allvarliga problem 
såsom huvudvärk och sömnlöshet samt en växande ångest under den långa väntan på 
första intervjun som skulle äga rum snart (efter min intervju med dem). 
 
Familjen B kommer från Bosnien. Familjen består av ett par. Kvinnan var gravid och 
skulle få barn under den veckan som jag träffade dem. De hade varit i Sverige i ett och ett 
halvt år. De hade fått svar efter 7 månader från Migrationsverket och Utlänningsnämnden. 
Paret hade inga resehandlingar och kom till Sverige med smugglare som hade fått 25 000 
kr. Mannen var mycket orolig och deprimerad. Han hade förlorat mycket vikt på grund av 
oron under de senaste veckorna. Han hade försökt att ta livet av sig tidigare. Han besökte 
flyktingmedicinen på sjukhuset några gånger i veckan för att få hjälp av någon psykolog. 
Kvinnan var också mycket orolig inför framtiden och mådde inte alls bra. De hade ingen 
tilltro till framtiden. 
 
Familjen C kommer från Iran. Familjen består av ett par och två barn 16 och 13 år. De 
hade varit i Sverige nästan i 5 år. De hade fått Migrationsverkets beslut efter ett och ett 
halvt år. Sedan överklagade de beslutet till Utlänningsnämnden. De fick ett negativt svar 
från Utlänningsnämnden efter nästan ett år. Efter nämndens beslut har de vid sju tillfällen 
skickat nya ansökningar som alla har blivit avslagna. Även de saknar resehandlingar. 
Föräldrarna mådde inte bra. Mamman hade gått ner i vikt och sov hela tiden. De hade 
starka skuldkänslor och inre konflikter inför barnens framtid. I ett återvändande till Iran 
skulle barnen missa de här 5 åren i Sverige och börja från början. Hon menade att 
barnens utveckling av hemspråket hade stannat efter ett år i Sverige och vid ett 
återvändande till Iran klarar de inte att gå i vanlig skola. Paret hade förlorat både 
handlingskraft och initiativförmågan och rådfrågade ofta barnen. Även de vuxna i 
familjen hade förlorat mycket av kontakterna som de hade i hemlandet innan resan till 
Sverige. 
 
Barnen tyckte också att det skulle bli mycket svårt för dem om de återvände till Iran. De 
har tappat kontakten med det iranska samhället och mötet med det demokratiska 
samhället i Sverige blir problematisk i Iran. Flickan i familjen säger: 
  

"Om vi hade fått svar efter 6 månader var det mycket lättare att återvända hem. Vid ett  
 återvändande till Iran kan jag inte fortsätta att studera, där är studierna och miljön mycket   
 tuffare och jag har redan tappat så mycket. Den enda utvägen för mig är att jag måste gifta   
 mig eller bli politiskt aktiv, eftersom jag inte kan leva under detta förtryck". 

 
Personen D kommer från en frivilligorganisation. D stöder asylsökande när de väntar på 
svar om uppehållstillstånd. D säger att denne träffar ofta dem som har fått ett negativt 
svar från Migrationsverket. De lever ofta under en svår situation. De har ofta psykiska 
problem. Personen försökte stödja en mamma förra veckan som var i en kaos situation. 
Hon kunde inte äta, sova och var i ett hysteriskt läge, säger D. Vi försöker att hjälpa de 
som har behov av vård att komma i kontakt med flyktingmedicinen och få hjälp därifrån. 
Väntetiden är mycket påfrestande för asylsökande familjer och vi försöker stödja dem så 
mycket så att de inte blir passiva och förlorar handlingskraften. 
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4.3 Vilka konsekvenser har detta för samhället? 
 
De långa väntetiderna i asylärenden har medfört ekonomiska konsekvenser för samhället. 
Huvuddelen av kostnaderna är kostnader för boende och ekonomisk hjälp till asylsökande 
under väntetiden. Dessutom är kostnaderna för sjukvård och andra åtgärder under 
väntetiden betydande. De långa väntetiderna innebär även extra kostnader i själva 
handläggningssystemet. 119 
 
Under budgetåret 1986/87 var de totala kostnaderna på statsbudgeten 1, 750 miljoner kr 
för förläggningsverksamhet, ersättning till kommunerna för ekonomisk hjälp och andra 
åtgärder för flyktingar och asylsökande. Lennart Myhlback m fl i sin delrapport 1987 
uppskattade årskostnaden under väntetiden för bostad, ekonomisk hjälp, sjukvård och 
andra åtgärder för asylsökande till 750 miljoner kr. I delrapporten uppskattades 
kostnaderna i genomsnitt för en asylsökande som tas emot på förläggningar med 
dåvarande handläggningstider (ca 6 månader) 50 000 kr från det hon/han söker asyl tills 
Invandrarverket fattar beslut. Om beslutet handlade om avvisning och asylsökanden 
överklagade beslutet beräknades kostnaderna till ytterligare 30 000 kr tills regeringen 
fattade beslut. Om regeringen beslutade om en avvisning beräknades i delrapporten att 
från den asylansökan lämnades till polisen tills verkställning av utvisningsbeslut översteg 
kostnaderna många gånger 100 000 kr. 120    
 
År 1993 tillsatte regeringen invandrar- och flyktingkommittén med uppgift att de se över 
invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken. I rapporten skriver man att 
det inte finns några grundliga kostnadsanalyser beträffande olika länders asylpolitik men 
vissa jämförelse kan göras. I EG- och EFTA-länderna uppgick kostnaderna för det 
sociala mottagandet av asylsökande i genomsnitt till 100 000- 140 000 SEK per år. 
Dessutom tillkommer kostnader för handläggning av ett asylärende, d.v.s. kostnader för 
utredare, handläggare i första och andra instans och administrativ personal. 121 
 
Antalet personal som medverkade i handläggning av asylsökande mellan 1985-1993 
 
År  1985 1989 1992 1993 
 
Personal   800 2500 7300 8600 
 
Källa: SOU 1993:113, S 80 
 
Till dessa kostnader tillkommer slutligen ett mindre belopp för rättshjälp och 
hemsändning. De preliminära beräkningarna från ICMPD år 1993 tyder på att 
asylsystemen i EG- och EFTA-länderna sammanlagt kostar minst ca 11,8 miljarder USD 
i offentliga medel. Detta kan motsvaras en femtedel av OECD-ländernas samlade 
biståndsbudget. 122 
                                                 
119 SOU 1988:2, s 135 
120 Ibid, 135ff 
121 SOU 1993:113, Invandring och asyl i teori och praktik, s 80 
122 Ibid 
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Invandrings- och flyktingkommittén skriver vidare att  
 

"Detta belopp kan också jämföras med dessa länders bidrag till UNHCR år 1992, som   
 sammanlagt uppgick till USD 670 miljoner. De undersökta staterna aktiva flyktinghjälp,  
 förmedlad via UNCHR, motsvara således endast 5,7 procent av dras kostnader för    
 asylsystemen, som sålunda till övervägande del nu är inriktade på handläggning av   
 ärenden som avser personer som enligt internationell rätt ej kan betraktas som  
 flyktingar".123 

 
1997 uppgick kostnaderna för mat, bostad, sjukvård och liknande levnadsomkostnader till 
186 kr per person och dygn, vilket beräknades stiga till 205 kr under år 1998. Utredarna i 
rapporten Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden gjorde en enkel beräkning. De 
ansåg att en enda veckas förkortning av vistelsetiden i Sverige i 5 000 fall skulle ge en 
besparing om cirka 7 miljoner kronor.124 Levnadsomkostnader har varit 1 698 241 tkr får 
år 2001. Av dessa har varit 13 procent för kost och logi, 30 procent för ersättning/bidrag, 
15 procent för vård kostnader, 13 procent för undervisning, 18 procent för personal 
kostnader och 11 procent för övriga gemensamma kostnader. Samma år uppgick 
Migrationsverkets uppgifter till 2 373 792 tkr. Asylprövningen och asylmottagningen 
utgjorde 85,5 procent av Migrationsverkets utgifter. För år 2002 har kostnaderna för 
ersättning, undervisning och personal sjunkit med 8 procent medan kostnaderna har ökat 
med 8 procent för sjukvård och övriga gemensamma kostnader.125  
 
Handläggningstiden för återvändandeärende, d.v.s. när Utlänningsnämnden avslår 
överklagandet kallar mottagningshandläggaren utlänningen till ett sammanträde för att 
informera asylsökanden om Utlänningsnämndens beslut. Det är i detta skede som ett  
återvändande ärende föreligger hos Migrationsverket, har ökat från 30 dagar år 1999 till 
176 dagar år 2002.126 
 
Enligt Migrationsverket den 31 december 2001 fanns 1 957 personer inskrivna i 
mottagningssystemet, vilka hade verkställbara beslut från Utlänningsnämnden.  Snitt 
kostnad per dygn för en person i mottagningssystemet beräknades för år 2001 till 226 kr. 
Detta innebär att för varje månad som dessa personer väntade i landet kostande det 13,2 
miljoner kr. Vid slutet av år 2002 fanns det 5 343 personer inskrivna i mottaningsystemet, 
vilka hade verkställbara beslut från Utlänningsnämnden. Det kostar 38,3 miljoner kr för 
varje månad som dessa personer inte lämnar landet.127 
 
En förklaring till den ökande handläggningstiden vid återvändandeärenden kan vara att 
Mirgrationsverket har satsat ökade resurser på att förkorta handläggningstiden fram till 
beslutfattande. Migrationsverket har koncentrerat sina insatser till den inledande delen av 
asylprocessen och motsvarande satsningar har inte gjorts på resten av arbete. Det är 
sannolikt att flera ärenden har avgjorts på den inledande delen men inte på återvändande 
                                                 
123 SOU 1993:113, s 80 
124 SOU 1997:128, s 127 
125 http://www.migrationsverket.se hämtat 2003-05-16 
126 SOU 2003:25, s 83 
127 Ibid, s 82f 
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arbetet. Detta innebär att ärendemängden enbart har förskjutits från första delen av 
processen till en annan.128 
 
5 slutsatser 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur asylärenden hanteras samt belysa 
eventuella problem vid implementeringen av asylpolitiken. Med stöd av 
implementerings- och spelteorier vill jag belysa eventuella problem vid hantering av 
asylärenden som har lett till de långa väntetiderna för asylsökande. Detta har gjorts 
genom att dels studera framförallt Statens Offentliga Utredningar och dels genom 
intervjuer med handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket samt intervjuer med 
flyktingar. I den här delen av uppsatsen ska jag presentera och diskutera resultatet av min 
undersökning. 
 
5.1 Vilka orsaker ligger bakom den långa väntetiden för   
         asylsökande? 
    
Det teoretiska perspektivet som tidigare har angetts bygger på att implementeringen 
påverkas bland annat av sex faktorer. 
 
 
            
            
       
 
 
 
Figur 6: Egen bearbetning 
 
 
 
 
Figur 6: Egen bearbetning 
 
I undersökningen framkom att det finns fyra faktorer som ligger bakom den långa 
väntetiden för asylsökande, dvs. faktorer som har skapat de långa väntetiderna för de 
asylsökande och har lett till att målet för en human och värdig asylprövning som är 
invandring- och flyktingpolitikens mål inte har uppnåtts. De fyra faktorerna är: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
128  SOU 2003:25, s 88ff 
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Figur 7: Egen bearbetning 
 
 
En viktig faktor som kan påverka implementeringen är, enligt Bengtsson förändring av 
förutsättningar.129Antalet asylsökande har ökat nästan hela tiden från 1984 -2002. Det är 
bara under 1995, 1996 och 1997 som antalet asylsökande har sjunkit. Endast under året 
1992 kom 84 018 asylsökande till Sverige. Oförutsebara situationer kan dyka upp och 
leda till att förutsättningarna förändras, d.v.s. ingen kunde ha förutsett konflikten i f.d. 
Jugoslavien och de hundratusentals flyktingarna därifrån som sökte sig till Västeuropa. 
Den stora förändringen av antalet asylsökande har orsakat brist på resurser hos de olika 
myndigheterna som arbetar med asylärenden, det vill säga Migrationsverket och 
Utlänningsnämnden. 
 
Implementeringen kan enligt Vedung även påverkas av förvaltningens resurser. För att 
kunna genomföra politiska beslut behövs personal, teknisk utrustning, tid och pengar. Om 
pengarna är otillräckliga kan man inte anställa tillräckligt med personal, ta fram 
informationsmaterial eller skaffa externa tjänster. Även om personalen är utbildad måste 
de ibland genomgå särskild utbildning för att kunna effektivisera genomförandet av 
politiska beslut. Vidare behövs teknisk utrustning för att kunna spara tid och energi.130 I 
intervjun med handläggaren på Migrationsverket framkom att det fingeravtrycksystem 
som de nyligen har fått kan både spara tid och pengar. Man kan dra slutsatsen att 
förvaltningens kunskap, resurser och inställning kan påverka utfallet av politiska beslut. 
När förutsättningar förändras måste förvaltningen få tillräckligt med resurser för att 
kunna genomföra besluten. 
 
Inom implementeringsforskning har en diskussion förts kring vem som egentligen styr 
implementeringen. Sannerstedt tar upp perspektiven top-down och bottom-up, där i det 
förstnämnda har lagen en styrande effekt, medan i det andra fallet är det närbyråkraten 
som styr.131 Enligt Lundquist är styrningens precisionsgrad en avgörande faktor för att 
förklara vem det är som styr.132 Genom en vagt formulerad lagstiftning om asylsökande 
som får stanna på grund av "humanitära skäl", visar statsmakten att de vill ge stor 
handlingsfrihet till de lägre nivåerna. I intervjun med både handläggaren och 

                                                 
129 Bengtsson (1995), s 13 
130 Vedung (1998), s 175f 
131 Sannerstedt (1993), s 23f 
132 Lundquist (1992), s 81f 
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beslutsfattaren på Migrationsverket kom det fram att utlänningslagen är otydlig, där man 
pratar om "humanitära skäl". Vid otydligt skrivna lagtexter är utrymmet för tolkning och 
godtycke stort, vilket gör att lagstiftaren inte har kontroll över genomförandesystemet. En 
stor del av top-down styrningen har alltså delegerats till Migrationsverket, samtidigt som 
handläggaren och beslutsfattaren ges stor handlingsfrihet enligt bottom-up perspektivet. 
En anledning till den låga graden av precisionsstyrning har att göra med komplexiteten 
och olikheten i de olika asylärendena. Det finns givetvis inga exakta riktlinjer för hur 
"humanitära skäl" ska bedömas. Nackdelen med oprecis styrning är framförallt hotet mot 
rättsäkerheten. Oprecis styrning kan leda till att individer behandlas olika. Detta kan 
innebära att svaret på en asylansökan med "humanitära skäl" beror på vilken handläggare 
den asylsökande får och hur handläggaren tolkar lagtexten. Men för att garantera 
rättsäkerheten har man infört bestämmelserna om rätten till att kunna överklaga och 
lämna in nya ansökningar till Utlänningsnämnden. Genom dessa bestämmelser har man 
säkrat rättsäkerheten, men däremot har bestämmelserna lett till att förlänga väntetiden för 
alla asylsökande.  
 
Det finns även ett behov av förtydligande i andra delar av utlänningslagen. Exempelvis 
skriver man i SOU 2 003:25 att bestämmelsen i 4 kap 12 § i utlänningslagen är det svårt 
att tolka utan tillgång till förarbeten, kommentarer och praxis.133 
Aktörernas samspel kan dock påverka genomförandet av besluten. Både tillämparens och 
användarens förståelse, förmåga och vilja kan förbättra möjligheten till ett framgångsrikt 
resultat.  
 
Sverige kom med i Dublinkonventionen hösten 1997. Genom Dublinkonventionen vill 
man undvika att en ansökan görs och prövas i flera länder och dels vill man att någon 
medlemsstat tar ansvaret för att pröva asylansökan som en asylsökande lämnar in. 
Dublinkonventionen har medfört att många asylsökande saknar resehandlingar, d.v.s. att 
asylsökande inte vill följa reglerna. Detta har medfört ett strategiskt spel. Enligt 
Hermansson försöker varje aktör att maximera sin egen nytta, att de i samspel med andra 
agerar i syfte att åstadkomma en för egen del så gynnsam situation som möjligt. Han 
förklarar problemet med ett exempel om samplet mellan bönderna i Kina som resultera i 
jorderosion som ingen av bönderna eftersträvade. Samspelet mellan aktörerna som agerar 
rationellt för egen del kan resultera i ett utfall som ingen av aktörerna eftersträvar.134  
 
Om vi antar att den enskilde asylsökande under alla omständigheter har en viss vinst av 
att inte visa sina resehandlingar för myndigheterna, det vill säga att man inte kan skicka 
tillbaka honom till ett annat land och hans asylansökan blir prövad i Sverige. Det är 
givetvis allra mest förmånligt för den enskilde asylsökande om alla andra asylsökande 
väljer att visa sina resehandlingar. Då fördröjer han inte väntetiden för någon annan, 
samtidigt som han får sin ansökan prövad i Sverige. Om å andra sidan alla andra väljer att 
inte visa sina resehandlingar, gör det varken till eller från, att även han inte visar sina 
resehandlingar för myndigheterna. Då kommer väntetiden att fördröjas för honom under 
alla omständigheter. Det vore således bara dumt av honom, att visa sina resehandlingar. 
Nedanstående matris kan illustrera den enskilde asylsökandes beslutssituation.     
                                                 
133 SOU 2003:25, s 127 
134 Hermasson (1990), s 18f 
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                    Alla andra asylsökande 
 
                                                               visa                      inte visa  
                                    resehandlingar    resehandlingar 
den enskilde        visa  
asylsökande       resehandlingar 
 
                 inte visa 
               resehandlingar     
 
 
Figur 8: Egen bearbetning efter Hermansson, SPELTEORINS NYTTA, s 18f  
 
Detta rationella handlande har orsakat att 88 procent av de personer som sökte asyl i 
Sverige år 2002 har saknat pass eller andra identitetshandlingar. Det är samma rationella 
tänkande som för det första har orsakat att nästan alla överklagar Migrationsverkets 
beslut till Utlänningsnämnden. För det andra har det medfört att nästan alla efter ett 
negativt beslut från nämnden lämnar in nya ansökningar många gånger utan att det har 
tillkommit nya skäl. 
 
 
I figur 9 visas en sammanfattning av sambanden mellan de faktorer som kan förklara de 
långa väntetiderna för asylsökande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Egen bearbetning 
 
Sambanden visar att en sammansättning av de olika faktorerna har påverkat 
genomförandet av asylprövningen som i sin tur har lett till de långa väntetiderna. 
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5.2   Vilka konsekvenser har detta för asylsökande? 
 
De fyra faktorerna, d.v.s. brist på resurser hos Migrationsverket och utlänningsnämnden, 
det stora antalet asylsökande som saknar resehandlingar, det stora antalet överklagande 
och nya ansökningar som belastar Utlänningsnämndens arbete och därmed påverkar 
väntetiden och slutligen otydlighet i vissa delar av lagstiftningen har fördröjt 
behandlingen av asylärenden. Enligt Lewin ger samspelet mellan de olika aktörerna utfall 
som ingen har glädje av, när aktörernas avsikt överskuggas av oavsiktliga konsekvenser. 
Samspelet mellan aktörerna fördröjer Migrationsverkets och Utlänningsnämndens arbete, 
dvs. skapar brist på resurser.    
De asylsökande skapar brist på resurser hos myndigheterna genom att överklaga varje 
beslut, skicka in många nya ansökningar, sakna resehandlingar mm. Detta medför att 
många asylsökande lever under stor oro och depression. De långa väntetiderna påverkar 
både de som har fått ett positivt svar och de som har fått ett negativt sådant. De som har 
fått ett positivt svar efter ett par år i osäkerhet och ovisshet har ofta fått psykiska besvär. 
De har svårare att integrera sig i det svenska samhället. 
 
De som har fått ett negativt svar efter ett par år i väntan har också svårt att återvända hem. 
En lång tid i väntan och orolighet har försämrat deras handlingskraft och initiativförmåga. 
Det svåraste är för barnfamiljer. Efter ett par år i Sverige har barnens 
hemspråksutveckling avstannat. Barnen har börjat få kontakt med det svenska samhället 
och blir vana vid förhållandena i det svenska samhället. Särskilt är detta svårt för 
tonåringar som har flyttat till Sverige från diktatoriska regimer. Deras kontakt med det 
demokratiska samhället i Sverige kan vara farligt för dem vid ett återvändande till de 
diktatoriska regimerna. Det vill säga även om deras föräldrar inte har varit politiskt aktiva 
i hemlandet kan barnens kontakt med den demokratiska världen ifrågasätta förhållandena 
i hemlandet. Detta kan skapa ett oliktänkande hos barnen som kan vara farligt i de slutna 
länderna.  
 
5.3   Vilka konsekvenser har detta för samhället? 
 
De fyra faktorerna har orsakat långa väntetider för asylsökande som i sin tur har medfört 
stora problem för asylsökande såsom psykiska problem, passivisering, minskad 
handlingskraft mm. Detta är inte från en samhällsekonomisk syn gynnsamt för Sverige. 
Varje dag av fördröjning av asylärenden i Sverige kostar samhället 226 kr för personer 
inskrivna i mottagningssystemet år 2001. År 2003 sökte 33 016 asyl i Sverige. Om 
behandlingen av deras ärende fördröjs med bara en dag kommer detta att kosta samhället 
7,5 miljon kr per dag. Oavsett om de asylsökande får stanna eller reser hem kostar detta 
även sjukvården om det blir långa väntetider. De som stannar i landet och har fått 
psykiska problem kommer att kosta samhället enorma pengar. För det första behöver de 
vård under en lång tid framöver och för det andra blir de flesta ofta bidragsberoende.  De 
som inte får stanna i Sverige kostar också sjukvården pengar, eftersom en helt frisk 
människa vid ankomsten i landet har blivit sjuka både psykiskt och fysiskt under den 
långa ovissa och osäkra väntan.  
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Vidare är det individuella rationella tänkandet inte någon garant för kollektiv rationalitet 
som Hermansson tar upp.135 Logiken för rationellt handlande har lett till att förlänga 
asylprocessen för varje asylsökande i landet. Detta har resulterat i att Migrationsverkets 
och Utlänningsnämndens arbete samt verkställande av besluten har blivit ineffektivt. 
Deras ineffektivitet är inte samhällsekonomiskt fördelaktig. Att asylsökande saknar 
resehandlingar fördröjer Migrationsverkets arbete samtidigt som det påverkar beslutets 
verkställighet. Nya ansökningar som de asylsökande skickar in fördröjer också 
Utlänningsnämndens arbete.  
 
Hermasson anser att rationellt handlande på individnivå inte behöver leda till kollektiv 
rationalitet. Att de individuella asylsökande handlar rationellt innebär inte att resultatet 
blir kollektivt rationellt. Att asylsökande agerar rationellt för egen del kan resultera i ett 
utfall som ingen av aktörerna eftersträvade. Asylsökandens rationella handlingar har 
resulterat i långa väntetider som för det första inte är kollektivt rationellt för det svenska 
samhället, d.v.s. det innebär höga kostnader för samhället. För det andra är det inte 
kollektivt rationellt för kollektivet asylsökande. De måste leva i ovisshet och osäkerhet 
under den långa väntetiden som för många innebär psykiska och fysiska påfrestningar. 
Detta kan också påverka framtiden för många asylsökande.    
 

5.4   Slutord 
 
Jag tror att för det första så kommer inte flyktingproblematiken att försvinna innan målet 
för en globalt sammanhållen flyktingpolitik kan vara att aktivt medverka till att undanröja 
orsaker bakom flykt och påtvingad utvandring. Genom politiskt agerande bör man i de 
demokratiska länderna vara pådrivande i det internationella samarbetet för att på lång sikt 
skapa sådana politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden globalt så att 
orsakerna bakom flykt och påtvingad migration kan undanröjas. Detta kan bland annat 
vara möjligt genom ställningstagande mot diktatoriska regimer som driver människor på 
flykt. 
 
För det andra tycker jag att vi skickar fel signaler till asylsökande i Sverige. Det är mer 
humant att ha tydliga regler och efter överklagande till Utlänningsnämnden vet de 
asylsökande att de inte kan stanna i landet. De signaler som finns idag är att en helt frisk 
människa måste bli mycket sjuk för att få uppehållstillstånd. Jag tycker att ge människor 
hopp utan att det finns möjligheter att stanna är omänskligt.  
 
Jag menar exempelvis om en familj inte har fått uppehållstillstånd efter två år i Sverige 
och både Migrationsverket och Utlänningsnämnden anser att det inte finns någon 
möjlighet för dem att stanna i landet, då är det omänskligt att vi får dem att hoppas på att 
om de får stanna några år till kanske de med hänvisning till barnens anknytning till det 
svenska samhället kan få uppehållstillstånd. Den långa väntetiden leder till att deras 
möjlighet att återuppbygga ett liv i hemlandet blir också försvagat med varje dag av 
fördröjning i Sverige. Barnen anknytning till hemlandet försvagas samtidigt som de 

                                                 
135 Jämför Lewin (2002), s 14ff, Hermansson (1990), s 18f  
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vuxna personernas kontaktnät i hemlandet försvagas. Detta kan många gånger vara livs 
avgörande för människor. Jag tycker att ha otydliga regler och få människor att leva med 
hopp och förtvivlan i några år inte är humant. Tydliga och mer restriktiva lagar kan 
många gånger vara mer humana. 
 
Vidare tycker jag att stor resurs satsningar på Migrationsverket, Utlänningsnämnden och 
verkställande delen av asylprocessen kombinerade med en mera restriktivare asylpolitik 
kan på lång sikt vara mer samhällsekonomisk och människovänlig. 
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2003-03-07  

 FRÅGA 
Bistånds- och migrationsministern  NR: 2002/03:587  
  
  Svaret lämnades den 7 mars 2003  
 
 
 
Fråga av Mikael Oscarsson om Migrationsverkets 
handläggningstider  
  
Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att 
Migrationsverkets handläggningstider skall bli rimliga.  

Korta handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet i utlänningsärenden är en högt 
prioriterad fråga för regeringen. En rad åtgärder har därför vidtagits av regeringen, 
främst genom kraftigt ökade resurser till utlännings-myndigheterna under de senaste 
åren, som bl.a. lett till en omfattande rekrytering av personal.  

Förra året sökte 33 000 personer asyl i Sverige. Det var en ökning med 40 procent 
jämfört med år 2001. Många ärenden med förfrågningar inom ramen för 
Dublinkonventionen och oklara identiteter är mycket resurs-krävande och påverkar i 
väsentlig grad handläggningstiden. Av de personer som sökte asyl i Sverige förra året 
saknade 88 procent pass eller andra identitetshandlingar. Flera uppträder under falsk 
identitet.  

I syfte att förkorta och effektivisera handläggningstiderna har regeringen både 
föregående år och detta år förstärkt Migrationsverkets förvaltnings-anslag med 110 
respektive 118 miljoner kronor och Utlänningsnämndens förvaltningsanslag med 25 
respektive 37 miljoner kronor. Under förra året avgjorde Migrationsverket 48 procent 
av asylansökningarna inom sex månader och 71 procent inom 10 månader. Den 
genomsnittliga hand-läggningstiden var 221 dagar, vilket kan jämföras med 226 
dagar året innan.  

Samtidigt som det är av stor vikt att handläggningstiderna blir så korta som möjligt 
för att den sökande skall slippa leva i osäkerhet får detta aldrig gå ut över kvaliteten i 
handläggningen av ärenden. Asylprocessen måste vara rättssäker och det individuella 
behovet av skydd skall stå i centrum. 

Regeringen följer utvecklingen och analyserar fortlöpande vilka konse-kvenser antalet 
asylansökningar har på handläggningstiderna och de ekonomiska följderna därav för 
att bedöma behovet av åtgärder. Målet  
är fortsatt att Migrationsverket skall uppfylla det av regeringen uppsatta 
verksamhetsmålet om sex månaders handläggningstid i asylärenden.  

Stockholm den 7 mars 2003  

Jan O. Karlsson 
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