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Sammanfattning 
Abstract 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur asylhandläggare på Migrationsverket uppfattar sin 
roll och sitt handlingsutrymme. Därtill hör även att utifrån den teoretiska ansatsen problematisera 
uppfattningarna för att undersöka om handläggarna kan förstås som neutrala verkställare enligt 
ett Weberianskt idealbyråkratiskt perspektiv eller snarare som närbyråkrater med stort 
handlingsutrymme enligt Michael Lipskys teori. Därutöver utgör en viktig del av syftet att 
problematisera utfallet av handläggarnas roll och handlingsutrymme för att belysa detta utifrån 
demokrati-, legitimitets- och rättssäkerhetsaspekter. 
 
Uppsatsen kan förstås som en fallstudie där metoden för undersökningen utgjorts av 
samtalsintervjuer. Det empiriska materialet utgörs således av intervjuer med sex asylhandläggare 
från två olika asylenheter i landet. Samtliga respondenter har erfarenhet av att handlägga ärenden 
med humanitära grunder. 
 
I uppsatsen har jag kommit fram till att sättet på vilket asylhandläggarna själva uppfattar sin roll 
och sitt handlingsutrymme främst kan relateras till en neutral verkställarroll enligt en Weberiansk 
modell. Den här uppfattningen är dock inte helt entydig, vilket exempelvis framkommer då vissa 
respondenter uppfattar att det faktiskt finns ett visst handlingsutrymme i utredningsarbetet. Det 
innebär att uppfattningen om rollen som neutral verkställare kan ifrågasättas. Trots att ett visst 
handlingsutrymme förekommer i utredningsarbetet, finns det dock en mycket tydlig juridisk 
styrning och därtill ett flertal olika kontrollmekanismer som sammantaget innebär att jag inte 



 

anser att asylhandläggarna bör förstås som närbyråkrater med stort handlingsutrymme enligt 
Lipskys teori. Kontrollmekanismerna och den tydliga styrningen som föreligger innebär också en 
ökad tilltro till möjligheterna att upprätthålla rättssäkerhet i myndighetsutövandet. Samtidigt 
pågår också arbetet med att öka insynen i Migrationsverket exempelvis genom att förtydliga 
bestämmelsen om humanitära skäl, vilket kan bidra till en ökad legitimitet. Vikten av den egna 
rollen och dess betydelse i ett vidare perspektiv är också något som markerats av flera 
respondenter. Asylhandläggarna uppfattar därmed att den egna rollen inte enbart syftar till att 
utreda och ge förslag till beslut i asylärenden; det handlar också om en roll i vilken strävan efter att 
bidra till upprätthållandet av legitimitet, demokrati och rättssäkerhet har en stor betydelse.  
 

 

 
Nyckelord 
Keyword 
Asylhandläggare, handlingsutrymme, roll, neutral verkställare, närbyråkrat, humanitära skäl 

 



 

Innehåll 
 
1 Inledning ............................................................................................................................1 

1.1 Syfte och frågeställningar..............................................................................................2 
1.2 Avgränsningar ..............................................................................................................2 
1.3 Metod och material .......................................................................................................3 
1.4 Tidigare forskning.........................................................................................................5 
1.5 Definition av centrala begrepp ......................................................................................6 
1.6 Disposition ...................................................................................................................7 

 
2 Bakgrund ...........................................................................................................................8 

2.1 Sverige som invandringsland ........................................................................................8 
2.2 Det internationella samarbetet .......................................................................................9 
2.3 Migrationsverket som organisation ...............................................................................9 

 
3 Byråkrater inom den offentliga förvaltningen: teorier och problem relaterade till 
deras roller och handlingsutrymme...................................................................................11 

3.1 Den Weberianska idealbyråkratin och Lipskys närbyråkrati ........................................12 
3.1.1 Den byråkratiska förvaltningen som en rationell organisation...............................12 

    3.1.2 Tjänstemannen inom idealbyråkratin ....................................................................13 
3.1.3 Byråkrati på gräsrotsnivå......................................................................................14 
3.1.4 Närbyråkraternas makt och handlingsutrymme.....................................................15 

3.2 Roller och handlingsutrymme inom förvaltningen.......................................................16 
3.2.1 Byråkratins roller .................................................................................................16 
3.2.2 Autonomi inom förvaltningen ..............................................................................17 
3.2.3 Autonomins betydelse för byråkrater....................................................................18 

3.3 Problematiken kring byråkraters handlingsutrymme....................................................18 
3.3.1 Legitimitet och demokrati ....................................................................................19 
3.3.2 Rättssäkerhet........................................................................................................20 

3.4 Teoretisk ram: specificerad teoretisk utgångspunkt .....................................................21 
 
4 Asylhandläggarnas uppfattningar om sin roll och sitt handlingsutrymme – en analys 
av det empiriska materialet................................................................................................22 

4.1 Respondenternas profil: metodologiska förklaringar ...................................................22 
4.2 Migrationsverket som arbetsplats: respondenternas uppfattningar om styrning och 
arbetssätt ..........................................................................................................................23 
4.3 Humanitära skäl och sammantagna bedömningar ........................................................26 
4.4 Handlingsutrymme: uppfattat och faktiskt ...................................................................27 

4.4.1 Uppfattningar om det egna handlingsutrymmet ....................................................27 
4.4.2 Handlingsutrymmet vid bedömningar av humanitära skäl.....................................29 

4.5 Roll och maktposition .................................................................................................31 
 

5 Slutsatser och slutord ......................................................................................................33 
5.1 Synen på rollen som neutral verkställare och dess problematik....................................33 
5.2 Handlingsutrymme: förekomst och frånvaro ...............................................................34 
5.3 Innebörden av asylhandläggarnas roll och handlingsutrymme .....................................36 
5.4 Slutord........................................................................................................................37 

 
REFERENSER ...................................................................................................................39 
 
Bilaga 1 
 



 

1 

1 Inledning 
 
Under den senaste tiden har bestämmelsen om uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl 
kraftigt ifrågasatts inom såväl media som politiken. Kritiken har främst kretsat kring den 
hårda praxis som föreligger och de bedömningar som Migrationsverket och 
Utlänningsnämnden gör utifrån detta. I Utlänningslagen beskrivs inte humanitära skäl samt 
vad som kan sägas utgöra sådana vidare, utan regleras mer omfattande i förarbeten till lagen. 
För att försöka förtydliga bestämmelsen föreslås det i en statlig offentlig utredning, SOU 
2004:74, att humanitära skäl bör stå som en enskild punkt i Utlänningslagen och beskrivas 
mer utförligt utifrån nuvarande praxis. Samtidigt hävdas otydligheten i bestämmelsen vara 
oundviklig; att fullständigt reglera när humanitära skäl anses föreligga beskrivs som 
omöjligt.1  
 
Att få uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. humanitära skäl har under de senaste åren blivit allt 
vanligare. Det var först i 1980 års Utlänningslag som humanitära skäl togs upp som en legitim 
grund för att bevilja uppehållstillstånd. I praktiken hade dock denna möjlighet funnits mycket 
länge. Det faktum att Utlänningslagen inte vidare preciserar vad humanitära skäl innebär och 
vilka kriterier som ska uppfyllas för att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. detta har länge varit 
fallet.2 År 1983 uttalade sig den invandrarpolitiska kommittén om att det förelåg stora 
problem kring fastställandet av vilka kriterier som skulle uppfyllas för att bevilja 
uppehållstillstånd på humanitär grund. Därför skulle detta fastställas endast med allmänna 
riktlinjer för att praxis istället skulle få utforma ytterligare regler.3 I en SOU 1995 ansåg den 
flyktingpolitiska kommittén att humanitära skäl var högst individrelaterat, varför det var svårt 
att ange vilka kriterier som skulle gälla för att få uppehållstillstånd på dessa grunder. P.g.a. 
ekonomiska och resursrelaterade skäl var det även negativt att frångå den restriktiva 
tillämpningen av uppehållstillstånd på humanitära grunder.4 
 
I praxis är således möjligheterna att få uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl mycket 
begränsade. I SOU 2004:74 föreslås det därför att en del av den praxis som gäller inom 
området ska återspeglas i Utlänningslagen för att på så vis även precisera vad som egentligen 
utgör humanitära skäl.5 Samtidigt påpekas det i utredningen: 
 

Det är naturligtvis inte möjligt att förutse alla de situationer som kan finnas och 
därför inte heller möjligt att uttömmande reglera vilka omständigheter av 
ömmande karaktär som skall kunna beaktas vid prövningen. Det får överlämnas åt 
rättstillämpningen att bestämma i vilka fall de humanitära skälen sammantagna är 
sådana att uppehållstillstånd bör beviljas.6 
 

Vid en första anblick kan bestämmelsen om humanitära skäl i Utlänningslagen förefalla 
mycket otydlig. Det är dock viktigt att poängtera att det finns en omfattande praxisbildning på 
området. Samtidigt får den enskilde tjänstemannen en viktig roll då prövningen av 
uppehållstillstånd på humanitära grunder är mycket individrelaterat samt att samlade 
bedömningar av den sökandes situation förekommer i vissa fall, vilket sålunda innebär att 
många faktorer måste vägas in för att sedan avgöra huruvida situationen är tillräcklig för att 
                                                
1 SOU 2004:74, s. 15 f. 
2 Ibid, s. 121 
3 Ibid, s. 123 
4 Ibid, s. 125 
5 Ibid, s. 15 f. 
6 Ibid, s. 189 
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humanitära skäl ska anses föreligga. Det innebär att bedömningen hos enskilda tjänstemän 
kan uppfattas som mycket betydelsefull. 
 
I Eva Norströms avhandling I väntan på asyl: retorik och praktik i svensk flyktingpolitik 
ställer hon sig frågan om vad som egentligen sker under en asylprövning. Momentet mellan 
asylprövningen och beslutsfattandet liknar hon vid det som sociologen Roine Johansson kallar 
”den svarta lådan”. Vad som verkligen sker under en enskild ärendehantering och varför 
asylhandläggare och beslutsfattare agerar på ett visst sätt är för utomstående okänt.7 Norström 
poängterar även den enskilde tjänstemannens betydelse i ett speciellt fall: vad som sker i ”den 
svarta lådan” måste därmed även förstås utifrån faktorer som rör tjänstemännens position 
gällande exempelvis synen på gränsdragningar, förhandlingsmöjligheter, produktionskrav 
m.m.8 Detta har lett till att jag frågar mig hur asylhandläggare, som utreder och ger förslag till 
beslut i asylärenden, uppfattar den egna rollen och handlingsutrymmet i ärenden där 
individuella bedömningar samt eventuellt samlade bedömningar är centrala, d v s som i 
bestämmelsen om humanitära skäl. Frågan är även hur rollen och handlingsutrymmet kan 
förstås och vad det betyder i ett större sammanhang.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur asylhandläggare på Migrationsverket 
uppfattar sin roll och sitt handlingsutrymme i sitt arbete. Fokus kommer huvudsakligen att 
ligga på ärenden med humanitära grunder. Till syftet hör även att utifrån den teoretiska 
ansatsen problematisera asylhandläggarnas uppfattningar för att på så vis undersöka om 
handläggarna kan förstås som neutrala verkställare utifrån ett Weberianskt idealbyråkratiskt 
synsätt eller snarare som närbyråkrater med stort handlingsutrymme enligt Michael Lipskys 
teori. Därtill utgör en viktig del av syftet att problematisera betydelsen av handläggarnas roll 
och handlingsutrymme för att belysa detta utifrån demokrati-, legitimitets- och 
rättssäkerhetsaspekter. 
  
Frågeställningarna lyder som följer: 

• Hur uppfattar asylhandläggare på Migrationsverket sin roll och sitt 
handlingsutrymme? 

• Kan handläggarna förstås som neutrala verkställare eller närbyråkrater med stort 
handlingsutrymme? 

• Vilken är betydelsen av detta utifrån demokrati-, legitimitets- och 
rättssäkerhetsaspekter? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Till frågeställningarna vill jag också göra en särskild markering gällande frågan om huruvida 
handläggarna kan förstås som neutrala verkställare eller närbyråkrater med stort 
handlingsutrymme. Dessa två sätt att se på byråkrater och deras roll samt handlingsutrymme 
utgör endast två för området intressanta teoretiska aspekter med vilka jag har valt att studera 
det empiriska materialet. Det betyder alltså inte att det inte finns fler sätt att studera och förstå 
detta område. Frågan kan lätt uppfattas som en antingen/eller-fråga. Att ge området en sådan 
                                                
7 Norström 2004, s. 71 f. 
8 Ibid, s. 129 
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utformning är därmed inte syftet från min sida då detta vore att förringa komplexiteten inom 
ämnet. Det handlar alltså huvudsakligen om att använda sig av två för området relevanta 
teoretiska perspektiv för att se hur och om de kan appliceras på det empiriska materialet. 
 
Den tidigare nämnda bestämmelsen om uppehållstillstånd på humanitära grunder fungerar i 
den här uppsatsen som en slags avgränsning. Det betyder att jag i min undersökning 
huvudsakligen fokuserar på situationer och uppfattningar som kan kopplas till ärenden som 
rör uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl. Orsaken till det är tvåfaldig. För det första, som 
också nämndes ovan, är humanitära skäl högst individrelaterat, vilket innebär att det inte är 
möjligt att uttömmande reglera vad som bör föreligga för att bevilja uppehållstillstånd på 
humanitära grunder. Även sammantagna bedömningar förekommer. Det betyder alltså att 
asylhandläggaren kan vara tvungen att väga samman flera olika faktorer som sammantaget 
kan sägas uppfylla kriterierna för uppehållstillstånd på humanitära grunder. Sålunda måste 
flera olika aspekter vägas in för att bedöma fallet, vilket eventuellt kan betyda att dessa 
ärenden upplevs som mer komplicerade för handläggarna. Huruvida så är fallet samt om 
bestämmelsen och tillämpandet av den kan uppfattas som otydlig diskuteras i den empiriska 
delen av uppsatsen. För det andra är orsaken till avgränsningen helt enkelt att den smalnar av 
ett mycket stort område. Vid intervjusituationer kan det vara fördelaktigt att fokusera på ett 
avgränsat område – i annat fall är risken att frågorna blir alltför stora och vaga. 
 

1.3 Metod och material  
 
Nedan följer en beskrivning av metoden och materialet som använts i uppsatsen. Vidare 
beskrivningar av tillvägagångssättet vid de intervjuer som genomfördes finns i det empiriska 
kapitlet (se 4.1). 
 
Den här uppsatsen kan förstås som en slags fallstudie, där jag undersöker asylhandläggares 
uppfattningar kring sin egen roll och sitt handlingsutrymme. Den metod jag valt att använda 
för att besvara syfte och frågeställningar är en kvalitativ intervjustudie. Denna intervjustudie 
har baserats på ett urval i vilket jag har tagit kontakt med personal på Migrationsverket som i 
sin tur har kontaktat ett antal personer som jag har intervjuat. När jag har pratat med 
personalen på Migrationsverket har jag haft det önskemålet att respondenten i fråga för det 
första ska vara asylhandläggare och för det andra ska ha erfarenhet av att handlägga ärenden 
med humanitära grunder, vilket således överensstämmer med ovan nämnda syfte. 
 
Eftersom urvalet inte har varit ett obundet slumpmässigt urval innebär metoden att resultaten 
inte går att generalisera till en större population. Statistiskt sett blir resultaten därmed mycket 
osäkra med en sådan metod. I min undersökning eftersträvar jag dock inte statistiskt 
signifikanta resultat. En viktig aspekt att ha i åtanke i anslutning till denna diskussion är också 
att ifrågasätta vad intervjuerna egentligen syftar till. Min undersökning fokuserar alltså inte på 
att nå generaliserbara resultat bland asylhandläggare på Migrationsverket; istället handlar den 
om att undersöka hur ett mindre antal handläggare tolkar sin egen verklighet utifrån ovan 
nämnda syfte. 
 
I Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad skiljer Peter Esaiasson 
m.fl. på frågeundersökningar och samtalsintervjuundersökningar. Medan frågeundersökningar 
utgår från en standardiserad frågemetod med fasta svarsalternativ där forskaren inte sällan 
strävar efter att generalisera resultatet till en population, handlar samtalsintervju-
undersökningar istället om att föra ett interaktivt samtal mellan intervjupersoner och forskare. 
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Samtalsintervjuer syftar således till att exempelvis utveckla begrepp eller försöka förstå 
människors uppfattningar om ett visst område.9 Författarna ger även rådet att intervjua ett 
mindre antal personer vid samtalsintervjuer. Fokus bör istället ligga på att vara väl förberedd 
inför intervjuerna samt att välja ut ett antal för undersökningen passande respondenter. Ett 
lämpligt antal personer att intervjua bör därmed vara omkring 15 personer plus minus 10 
personer.10 Jag valde att intervjua sex asylhandläggare. Det är dock viktigt att påpeka att jag 
inför urvalet av respondenter inte har strävat efter en jämn könsfördelning, en bredare 
åldersfördelning eller liknande. Inte heller har jag haft som syfte att låta asylhandläggare från 
flera olika asylenheter i landet delta i intervjustudien. Så blev dock fallet ändå, vilket 
diskuteras ytterligare i det empiriska kapitlet (se 4.1).  
 
Intervjuerna innebar också att jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide. Det 
betyder att jag under intervjuerna utgått från en intervjuguide som är utformad efter ett mindre 
antal teman. Under varje tema finns ett antal frågor som fungerar vägledande för samtalet, 
samtidigt som frågorna och intervjun sker på ett relativt öppet sätt vilket gör att 
respondenterna inte är helt styrda utan kan prata tämligen fritt.11 Intervjuguiden finns bifogad 
som Bilaga 1. 
 
I uppsatsen har jag även strävat efter att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt.12 Det betyder 
att de personer som deltagit i intervjuerna har gjort det fullständigt frivilligt och givit 
samtycke till att jag dokumenterat intervjuerna med bandspelare. Jag har även informerat 
respondenterna om undersökningens syfte. Därtill har jag behandlat uppgifterna om 
respondenterna konfidentiellt, vilket betyder att det inte ska gå att utläsa vilka respondenterna 
är och vid vilken asylenhet i landet de arbetar. Detta diskuteras vidare i kapitel 4 (se 4.1). 
 
Uppsatsen har sin grund i det förvaltningsanalytiska forskningsområdet, vilket även 
återspeglas i det material som använts. Den för detta område centrala personen är Max Weber, 
som kan sägas vara grundare till den politiska sociologin och dess teorier kring byråkrati och 
byråkrater. Den amerikanska statsvetaren Michael Lipskys teorier om närbyråkrati och 
närbyråkrater framställs i boken Street-level bureaucracy: Dilemmas of the Individual in 
Public Services och är mycket betydelsefull för det teoretiska perspektiv som används i 
uppsatsen. För teorier om byråkraters roll och handlingsutrymme samt för att ge en bättre bild 
av den svenska offentliga förvaltningen har framför allt förvaltningsforskare såsom Lennart 
Lundquist, Bo Rothstein och Anders Sannerstedt använts. 
 
Det material som syftat till att ge en inblick i Migrationsverkets verksamhet och 
bestämmelsen om humanitära skäl består huvudsakligen av offentligt tryck samt information 
hämtad från Migrationsverkets hemsida. Därtill har även Norströms avhandling I väntan på 
asyl: retorik och praktik i svensk flyktingpolitik varit användbar för detta område. 
 
Den empiriska delen av uppsatsen bygger på material som enbart baseras på de kvalitativa 
intervjuer som genomfördes med sex asylhandläggare. Problematiken kring undersökningar 
som baseras på samtalsintervjuer är något som Esaiasson m.fl. diskuterar. Författarna anser att 
den verkliga utmaningen vid samtalsintervjuer består i att kunna fånga respondenternas 
tankevärldar på ett sätt som innebär att de inte enbart svarar politiskt korrekt på de frågor som 

                                                
9 Esaiasson m.fl. 2004, s. 253 ff. 
10 Ibid, s. 286 f. 
11 Bryman 2002, s. 301 
12 Se exempelvis Bryman 2002, s. 440 ff. 
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ställs.13 Jag är således mycket väl införstådd i den här problematiken och har försökt bearbeta 
den genom att exempelvis använda mig av en semistrukturerad intervjuguide som innebär att 
respondenterna har möjlighet att prata relativt fritt samt att utforma intervjuguiden på ett sätt 
som gör att många olika sidor av ämnet kommer i fokus under intervjuerna. 
 

1.4 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet tar jag upp en del av den forskning som bedrivits inom det område jag 
ämnar skriva. Det handlar således om forskning där gräsrotsbyråkrater står i fokus. Jag vill 
dock markera att då detta är ett område som spänner sig över stora delar av den 
samhällsvetenskapliga forskningen, kommer även annan forskning än den rent 
statsvetenskapliga att belysas. 
 
Att nämna tidigare forskning inom ett område som berör gräsrotsbyråkrater och deras roll är 
nästintill omöjligt utan att beröra Lipsky och hans bok Street-level bureaucracy: Dilemmas of 
the Individual in Public Services, som är ett klassiskt verk inom detta område. I sin 
undersökning kommer Lipsky fram till att de byråkrater som har den direkta kontakten med 
medborgarna i samhället, såsom lärare, socialtjänstemän etcetera, utgör en unik position då de 
i sitt arbete har ett stort handlingsutrymme vilket leder till att det är de som är de verkliga 
utformarna av den offentliga politiken. Lipskys teori om närbyråkrati har sedan legat till 
grund för andra forskares undersökningar om gräsrotsbyråkrater inom olika 
samhällsvetenskapliga områden. 
 
I artikeln Statsvetenskap, socialt arbete och implementeringen av socialtjänstreformen skriver 
Anders Sannerstedt om hur socialtjänstreformen implementeras i landets kommuner. 
Sannerstedt diskuterar i artikeln om vem som egentligen har den verkliga makten och 
inflytandet över genomförandet av politiska beslut där interorganisatoriska nätverk och 
byråkrati på gatunivå fungerar som två belysande perspektiv på detta. Han kommer bl a fram 
till att frågan om hur implementeringsprocessen faktiskt ser ut måste kopplas till diskussionen 
om professioner och professionalisering. Undersökningen visar alltså att närbyråkraterna hade 
ett mycket stort inflytande över socialtjänstreformen och att reformen skedde genom en slags 
förhandling mellan de professionella och politikerna. 
 
Sociologen Roine Johansson skriver i sin avhandling Vid byråkratins gränser: om 
handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete om 
gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och vad som egentligen sätter gränserna för detta. Han 
undersöker detta genom att studera gräsrotsbyråkraters arbetssituation på lokala 
arbetsförmedlingar och försäkringskassor. Johansson betonar särskilt den starka betydelsen 
gräsrotsbyråkraterna har, vilken främst kan sägas bero på att de möjliggör en relation mellan 
medborgarna och staten. Slutsatserna är bl a att den politiska trend som exempelvis innefattar 
flexibilitet och situationsanpassning medför att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme ökar. 
Denna flexibilitet och situationsanpassning leder även till ett ökat godtycke inom arbetet på 
gräsrotsnivå, vilket betyder att medborgarnas beroende av den enskilda gräsrotsbyråkraten 
stiger. 
 
Specifik forskning om Migrationsverkets gräsrotsbyråkrater har bl a Norström behandlat i sin 
avhandling I väntan på asyl: retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. I avhandlingen följer 

                                                
13 Esaiasson m.fl. 2004, s. 286 
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Norström ett enskilt asylärende för att undersöka vad som egentligen sker under 
asylprövningen. Hon kommer bl a fram till att det föreligger en stor diskrepans mellan 
asylpolitikens logos och praxis, d v s en skillnad mellan lagstiftningen och sättet på vilket den 
tillämpas i praktiken. I avhandlingen lyfter Norström även fram gräsrotsbyråkrater såsom 
asylhandläggare och beslutsfattare som alltså arbetar med asylprövning. Hon belyser då dessa 
tjänstemäns inverkan på asylpolitikens tillämpning och talar om en hantverksskicklighet av 
stor betydelse för ärendehanteringen och dess utfall. 

1.5 Definition av centrala begrepp 
 
Nedan följer ett flertal för uppsatsen centrala begrepp. Vissa begrepp förklaras närmare i 
teori- respektive empiridelen av uppsatsen. Till en början förklaras begrepp som främst kan 
kopplas till den teoretiska delen av uppsatsen, varefter begrepp som är viktiga för uppsatsens 
avgränsning och empiriska del definieras.  
 
Byråkrati är ett begrepp med många betydelser, varför det i den här uppsatsen kommer att 
användas synonymt med förvaltning. Med (offentlig) förvaltning menas därmed den 
offentliga organisation som bereder och implementerar regeringens och riksdagens beslut. Det 
innefattar därför både den statliga förvaltningen och den kommunala självstyrelsen.14 I den 
här uppsatsen kommer fokus dock att ligga på den statliga förvaltningen. 
 
Likaså kommer begreppen byråkrat, tjänsteman och ämbetsman att användas synonymt för 
att beteckna de personer som arbetar inom den offentliga förvaltningen på olika nivåer. Att ett 
enhetligt begrepp inte används har sin förklaring i att olika författare använder sig av olika 
begrepp. Som tjänsteman på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen kan man anta ett 
flertal olika roller. De byråkrater jag avser studera i den här uppsatsen, d v s asylhandläggare 
på Migrationsverket, arbetar med myndighetsutövning. Det betyder att de i sitt arbete med att 
exempelvis bereda och ge förslag till beslut har fasta regler att förhålla sig till. 
 
Närbyråkrater betecknar de förvaltningstjänstemän som arbetar på gräsrotsnivå inom den 
offentliga förvaltningen och kommer i direkt kontakt med samhällsmedborgarna, exempelvis 
lärare, poliser och socialtjänstemän. Därmed kommer detta begrepp att användas synonymt 
med gräsrotsbyråkrater.  
 
Handlingsfrihet kan främst förklaras som möjligheten att handla som man vill.15 Michael 
Hill diskuterar bl a detta begrepp (eng. discretion) och lyfter fram Davis definition av det: “A 
public officer has discretion wherever the effective limits on his power leave him free to make 
a choice among possible courses of action and inaction”.16 I uppsatsen kommer 
handlingsfrihet och handlingsutrymme att användas synonymt. Dock kommer jag att försöka 
vara konsekvent med att använda mig av begreppet handlingsutrymme, vilket beror på att 
exempelvis Lundquist tolkar begreppet handlingsfrihet som en del av begreppet autonomi, 
vilket förklaras vidare i kapitel 3. 
 
Makt är ett begrepp som är mycket omfattande. Begreppet kan enligt Weber förklaras som 
”… sannolikheten att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå 
denna sannolikhet består”.17 Under intervjuerna har makt varit en viktig diskussionspunkt. Jag 
                                                
14 Lundquist 1991 (b), s. 31 f. 
15 Norstedts svenska ordbok 2004 
16 Hill 1997, s. 206 
17 Weber 1983 [1922], s. 37 
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har dock valt att under samtalen inte definiera begreppet, för att istället låta respondenterna 
själva definiera det och diskutera fritt kring detta.  
 
Migrationsverket är en fristående statlig myndighet och fungerar som Sveriges centrala 
utlänningsmyndighet. Asylhandläggare kommer i sitt arbete i direkt kontakt med de 
asylsökande. De arbetar bl a med att bereda och ge förslag till beslut i asylärenden och har en 
beslutsfattare som närmast överordnade. Beslutsfattare fattar även det formella beslutet i 
asylärenden.18 (Se även kap. 2) 
 
Asyl, d v s uppehållstillstånd, tilldelas den som är flykting enligt Genèvekonventionen. 
Flyktingar är de personer som känner en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland 
p.g.a. sin ras, nationalitet, samhällsgrupp, politiska eller religiösa uppfattning. Asyl kan även 
tilldelas skyddsbehövande i övrigt vilket innebär personer som inte omfattas av 
flyktingbegreppet i Genèvekonventionen och som känner fruktan för exempelvis dödsstraff, 
tortyr, krig, inbördeskrig, förföljelse p.g.a. kön eller sexuell läggning. Därtill kan 
uppehållstillstånd även beviljas p.g.a. humanitära skäl. Uppehållstillstånd på humanitära 
grunder tilldelas vid undantagsfall främst då sökanden har en mycket svår och livshotande 
sjukdom, då vård inte finns att tillgå i hemlandet. Det kan även beviljas då situationen i 
hemlandet är sådan att det vore inhumant att sända tillbaka den sökande dit.19 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen består utöver inledningskapitlet av fyra ytterligare delar. Närmast följer ett 
bakgrundskapitel som syftar till att ge en översiktlig inblick i den svenska 
migrationspolitiken. Därefter följer det teoretiska kapitlet med uppsatsens teoretiska ram. Det 
efterföljs av kapitel fyra som består av den empiriska delen av uppsatsen och som således 
analyserar intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer jag i kapitel fem att redogöra för och 
diskutera kring uppsatsens resultat och besvara det syfte och de frågeställningar som 
redovisades tidigare. 

                                                
18 Norström 2004, s. 82 f. 
19 Internet: Migrationsverkets hemsida 2005-05-15 
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2 Bakgrund 
 
Det här kapitlet syftar till att ge en bakgrund till den svenska migrationspolitiken för att 
således ge en mycket översiktlig bild av hur den utvecklats och förstå Migrationsverket samt 
dess verksamhetsområde ur ett bredare perspektiv. Därmed kommer migrationspolitikens 
utveckling, det internationella samarbetet inom migrationspolitiken samt Migrationsverkets 
organisation och verksamhetsområde att studeras närmare. 
 

2.1 Sverige som invandringsland 
 
Under 1930-talet skedde en anmärkningsvärd förändring i det svenska samhället. Det var 
nämligen i början av detta decennium som Sverige utvecklades från att ha varit ett 
utvandringsland till att bli ett invandringsland. Invandring var inte alls ett nytt fenomen som 
hade sin startpunkt under 1900-talet, men en tydlig förändring kunde ses då invandringen 
under andra världskriget tredubblades, trots att Sverige förde en mycket restriktiv 
invandringspolitik.20 
 
Den flyktinginvandring som invandringen präglades av fram till krigsslutet 1945 ersattes 
sedan av en arbetskraftsinvandring. Orsaken till detta låg i att högkonjunkturen krävde ny 
arbetskraft, vilken kunde inhämtas med hjälp av ett starkt samarbete mellan arbetsgivare och 
den svenska staten.21 När högkonjunkturen mattades av beslutades det dock om en reglering 
av invandringen, d v s att bosättning i Sverige krävde uppehållstillstånd.22 Under 1970-talet 
skedde därmed en förändring inom invandringspolitiken som innebar ett definitivt slut för 
arbetskraftsinvandringen.23 
 
Invandringen till Sverige fortsatte öka under de två nästkommande decennierna och 
karaktäriserades främst av flyktinginvandring.24 Ökandet av asylsökande skedde främst under 
90-talet p.g.a. kriget i det forna Jugoslavien. Under de senaste åren har man dock kunnat 
bevittna en neråtgående trend i antalet asylsökande, vilket gäller i Europa som helhet.25 
 
Under de senaste åren har den svenska migrationspolitiken varit utsatt för hård kritik 
samtidigt som den genomgått stora förändringar. Förändringarna har huvudsakligen sin grund 
i ett utökat europeiskt samarbete (se nedan). Den kritik som riktats mot Migrationsverket kan 
exempelvis relateras till de långa handläggningstiderna i asylärenden, den inte sällan 
uppfattade hårda praxis som utvecklats inom migrationspolitiken och frågan om hur 
ärendehantering gällande barn och barns bästa tillämpas i praktiken.26 

                                                
20 Ahlberger & Kvarnström 2004, s. 282 
21 Ibid, s. 283 
22 Norström 2004, s. 14 
23 Ahlberger & Kvarnström 2004, s. 283 
24 Ibid 
25 Internet: Migrationsverkets hemsida 2005-05-09 (a) 
26 Se exempelvis SOU 2004:74 
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2.2 Det internationella samarbetet 
 
Den svenska migrationspolitiken måste även förstås utifrån det internationella samarbetet. Det 
pågår således ett internationellt samarbete inom en mängd migrationspolitiska områden som 
sträcker sig nästan 60 år tillbaka i tiden. Det var 1949 som en expertkommitté från FN 
utarbetade den flyktingkonvention som 1951 skulle resultera i den s.k. Genèvekonventionen. 
Konventionen fastslog exempelvis en definition av flyktingbegreppet och lade grunden till 
flyktingars rättsliga ställning. Dess definition av flyktingskap ligger fortfarande till grund för 
den svenska betydelsen av detta i Utlänningslagen.27  
 
En ytterligare form av internationellt samarbete medverkar Sverige i genom att delta i det 
flyktingkvotsamarbete som samordnas av FN: s flyktingorgan. Det betyder alltså att Sverige 
och de övriga stater som deltar i samarbetet tar emot en årlig kvot av flyktingar, vilket innebär 
att dessa flyktingar erhåller uppehållstillstånd innan de anlänt till landet.28 
 
Genom Sveriges inträde i EU 1995 har ett ökat europeiskt samarbete inom området för 
migrationspolitiken blivit allt mer påtagligt. De två förändringar som kanske är av störst 
betydelse inom ramen för utvecklandet mot en samordnad migrationspolitik är Schengen- och 
Dublinkonventionerna.29 Schengenavtalet trädde för Sveriges del i kraft år 2001 och syftar 
huvudsakligen till att samordna ett utvecklande för fri rörlighet mellan de deltagande staterna. 
Det andra samarbetet, Dublinkonventionen, syftar huvudsakligen till att fastställa regler för 
vilken stat som har skyldighet att behandla ett asylärende, vilket främst avgörs med hjälp av 
vilket land den sökande först reste in i eller eventuellt har anknytning till.30 
 

2.3 Migrationsverket som organisation 
 
Den reglerade invandringspolitiken som blev ett faktum under slutet av 60-talet innebar att en 
statlig organisation för migrationspolitiken byggdes upp i Sverige. Denna myndighet kallades 
Statens invandrarverk och inrättades 1969.31 Myndigheten ansvarade således för såväl 
invandringspolitik, d v s de regler som gäller för att utlänningar ska få bosätta sig i eller 
besöka Sverige, som invandrarpolitik, d v s områden som kan kopplas till integration. Fr.o.m. 
år 1998 hanterades invandrarpolitiken främst inom Integrationsverket. Den invandringspolitik 
som präglade Statens invandrarverk kom med tiden att få vidare ansvarsområden och 
benämndes från år 2001 Migrationsverket.32 
 
Migrationsverket fungerar alltså som Sveriges centrala utlänningsmyndighet och ansvarar 
därför för utlänningskontrollen i landet. Om organisationen som sådan kan man säga att den 
huvudsakligen kännetecknas av en hierarkisk uppbyggnad.33 Samtidigt har Migrationsverket 
sedan ungefär ett år tillbaka varit utsatt för en omorganisering i ett försök att centralisera 
verksamheten, då den har uppfattats som alltför decentraliserad. Den regionala struktur som 

                                                
27 Norström 2004, s. 59 f. 
28 Ibid, s. 61 
29 Ibid, s. 63 
30 Ibid, s. 64 ff.  
31 Ibid, s. 57 
32 Internet: Migrationsverkets hemsida 2005-05-09 (b) 
33 Norström 2004, s. 82 
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tidigare funnits har således ersatts med fem verksamhetsområden vilket syftar till att 
effektivisera styrningen av myndigheten och skapa enhetlighet.34 
 
Migrationsverket kan huvudsakligen förstås som en fristående myndighet vars verksamhet är 
regelstyrd vilket dock kompletteras med målstyrning. Målstyrningen innebär att mål ges för 
det kommande verksamhetsåret. Dessa mål omarbetas sedan för att kunna fungera i de olika 
verksamhetsområdena. Såväl regelstyrningen som målstyrningen har även kritiserats för att 
delvis vara otydliga, vilket i sin tur innebär en fara då enhetligheten kan bli bristfällig. Det 
förekommer även resultatstyrning, men endast vad gäller handläggningstider.35  
 
Personalen på Migrationsverket kan förstås som tre olika skikt bestående av ledning, 
administration och verkställare. Den personal som arbetar på gräsrotsnivå utgörs av sociala 
handläggare, asylhandläggare och beslutsfattare. Medan de sociala handläggarna har den 
vardagliga kontakten med de asylsökande, ansvarar asylhandläggarna för att bereda och ge 
förslag till beslut i asylärenden. Tillsammans med en beslutsfattare fattar asylhandläggarna 
därmed beslut i ärenden.36 Vid ett beslut har en individuell prövning gjorts med hänsyn till 
sakuppgifter och material från sökanden, landrapporter, utlåtanden av 
människorättsorganisationer m.m.37 

                                                
34 Regeringens skrivelse 2004/05:47, s. 27 
35 Statskontoret 2004:20, s. 65 
36 Norström 2004, s. 82 
37 Ibid, s. 83 
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3 Byråkrater inom den offentliga förvaltningen: teorier och 
problem relaterade till deras roller och handlingsutrymme  
 
Det här kapitlet fungerar som ett teoretiskt perspektiv till den empiri som redovisas i nästa del 
av uppsatsen. Som nämndes i inledningskapitlet är syftet med uppsatsen att undersöka hur 
asylhandläggare uppfattar sin roll och sitt handlingsutrymme samt att problematisera utfallet 
av detta. Detta teoretiska angreppssätt illustrerar således hur man utifrån en 
förvaltningsteoretisk synvinkel kan förstå dessa frågor och deras betydelse i ett större 
sammanhang. Teorin som redovisas i det här kapitlet kan därmed ses som ett synsätt med 
vilket den empiriska delen av uppsatsen ska studeras. 
 
Inom den statsvetenskapliga forskningen utgör studiet av den offentliga förvaltningen ett 
viktigt ämnesområde. Lundquist förklarar exempelvis förvaltningens betydelse genom dess 
starka politiska koppling och argumenterar t o m för att politik inom en välfärdsstat inte kan 
förstås utan att beakta förvaltningen.38 Rothstein företräder ett liknande synsätt och anser att 
man, för att kunna förstå politiska processer och politiska system, måste ta hänsyn till den 
offentliga förvaltningens verksamhet och organisation. Enligt Rothstein fungerar den 
offentliga förvaltningen inte alls som ett neutralt instrument för att verkställa politiska beslut – 
tvärtom har den ett viktigt inflytande över exempelvis beredningen av dessa.39 
 
Förvaltningsanalysens roll inom den statsvetenskapliga forskningen blir alltså central främst 
p.g.a. förvaltningens betydelse och inflytande över politikens utformande.40 En viktig del 
inom det förvaltningsanalytiska forskningsområdet handlar därmed om relationen mellan det 
normativa och det empiriska inom förvaltningen, d v s hur den offentliga förvaltningen bör 
agera och hur den de facto agerar. Den måste därför även förstås utifrån hur vi vill och hur vi 
uppfattar att statens förhållande till den enskilda medborgaren bör fungera och faktiskt 
fungerar.41 
 
I den här uppsatsen tar jag upp den del inom förvaltningsforskningen som handlar om 
implementering, d v s verkställandet av politiska beslut, och byråkraters betydelse inom 
implementeringen. Det innebär således att jag studerar byråkraters roll och handlingsutrymme 
närmare, för att även problematisera detta. Orsaken till att jag valt att studera just Webers och 
Lipskys teorier gällande detta är att deras uppfattningar representerar två mycket kända 
synsätt på byråkratin och byråkrater och skiljer sig därtill även väsentligt från varandra. 
 
Kapitlet består av fyra delar. Den första delen redovisar två olika synsätt på byråkrati och 
byråkrater. Den baseras först och främst på Webers idealbyråkrati och syn på tjänstemannen 
inom denna byråkrati, för att sedan gå vidare till att diskutera Lipskys teori om närbyråkrati 
och närbyråkrater. Den andra delen behandlar mer specifikt byråkraters autonomi, 
handlingsutrymme och rolluppsättningar inom byråkratin. Detta problematiseras under den 
tredje delen utifrån legitimitets-, demokrati- och rättsäkerhetsaspekter. Avslutningsvis 
sammanställs uppsatsens teoretiska ram.  
 

                                                
38 Lundquist 1994, s. 21 
39 Rothstein 2001 (a), s. 7 
40 Ibid, s. 13 ff. 
41 Ibid, s. 12 
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3.1 Den Weberianska idealbyråkratin och Lipskys närbyråkrati 
 
Nedan redovisas således två olika uppfattningar kring byråkrati och byråkraters roll samt 
handlingsutrymme. Avsnittet inleds med den s.k. traditionella uppfattningen om byråkratin i 
vilken denna ses som en rationell organisation och dess tjänstemän som neutrala verkställare. 
Detta möts sedan av ett motsatt synsätt i vilket närbyråkrati studeras, d v s en byråkratisk 
ordning i vilket de s.k. närbyråkraterna kan förstås som de verkliga utformarna av den 
offentliga politiken.  
 

3.1.1 Den byråkratiska förvaltningen som en rationell organisation 
 
Att behandla ett ämnesområde som berör byråkrati är nästintill omöjligt utan att komma in på 
Webers politiska sociologi i allmänhet och hans teorier kring den ideala byråkratin i 
synnerhet. Den teori Weber utvecklade gällande byråkratin går oftast under benämningen 
Webers idealbyråkrati. Den byråkratiska förvaltningen utgjorde enligt Weber den mest 
rationella typen av alla organisationer. Därtill är det även viktigt att förstå byråkratin i dess 
historiska kontext för att på så vis inse hur samhällsorganisationen rör sig mot ett alltmer 
rationellt handlande. Ett led i detta var därför utvecklandet av en byråkratisk auktoritet.42 
David Held kommenterar detta genom att markera den lagstyrning som var central inom 
idealbyråkratin och således skulle genomsyra statens verksamhet i stort. Det betyder alltså att 
det skulle finnas en slags tvåsidig relation i vilken statens företrädare handlade i enighet med 
lagen, och där medborgarna skulle respektera statens auktoritet just p.g.a. att lagen 
upprätthölls.43 Till skillnad från tidigare samhällsformers auktoritära bas skulle maktsystemet 
därmed inte längre bygga på tradition och sedvänja eller på karismatiska ledares personlighet. 
Istället skulle en samhällsform som kännetecknades av effektivitet och rationalitet utvecklas.44  
 
Webers idealbyråkrati karaktäriseras för det första av fasta kompetensområden. Det betyder 
att det finns en strikt struktur inom byråkratin som indelas efter regelverk, lagar etcetera.45 Ett 
ytterligare kännetecken är att Webers idealbyråkrati är starkt hierarkisk. Weber beskriver 
byråkratin som en slags tjänstehierarki, ”… d v s ett fast organiserat system av 
myndigheternas över- och underordnande, varvid de lägre kontrolleras av de högre”.46 Vidare 
utgörs en viktig del av byråkratin av ämbetsmännen och de krav som ställs på dessa. För att 
den byråkratiska organisationen ska kunna fungera på ett rationellt och effektivt sätt ställs 
framför allt höga krav på ämbetsmännens kompetens. Arbetet inom den byråkratiska 
förvaltningen kräver inte sällan olika typer av specialutbildningar, vilket huvudsakligen beror 
på att ämbetsmännen ska kunna förstå och tillämpa de regler som gäller för 
ämbetsutövningen. Det betyder således att krav på examen inom områden som exempelvis 
juridik, administration och förvaltning ställs på ämbetsmännen.47 

                                                
42 Mellbourn 1979, s. 45 f. 
43 Held 1997, s. 205 
44 Mellbourn 1979, s. 45 f. 
45 Weber 1987 [1922], s. 58 
46 Ibid, s. 59 
47 Ibid, s. 59 f. 
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3.1.2 Tjänstemannen inom idealbyråkratin 
 
När det gäller ämbetsmännens specifika position inom idealbyråkratin är Weber noggrann 
med att framhålla att ämbetet måste förstås som ett yrke. Innebörden av detta är tvåfaldig. För 
det första handlar det om att arbetet ställer höga krav på ämbetsmannen. Som nämndes ovan 
resulterar det framför allt i att krav på högre utbildning med examen inom ett för ämbetet 
relevant ämnesområde är nödvändigt. Ämbetsmannen förutsätts även sträva efter att göra 
karriär, d v s sträva uppåt inom byråkratins hierarki. Då ämbetet inte sällan gäller ”på livstid” 
är det av särskild betydelse att värna om tjänstemannens status. Enligt Weber sker detta 
praktiskt exempelvis genom att tjänstemannen erhåller fast lön på basis av status snarare än 
prestationer. För att beakta byråkratins hierarki såväl som tjänstemannens status är även sättet 
på vilket tjänstemännen tillsätts av betydelse. Enligt Weber bör tjänster tillsättas genom 
utnämningar från överordnade snarare än att väljas fram – allt för att bibehålla en stark 
hierarkisk ordning.48 
 
Den andra innebörden av att förstå ämbetet som ett yrke ligger i den plikt som ämbetet 
medför. Enligt Weber skiljer sig den moderna, rationella byråkratin från tidigare typer av 
samhällssystem. Skillnaden ligger framför allt i ämbetsmannens relation till överordnade. 
Kännetecknande för den ideala byråkratin är således att ämbetsmannen inte har etablerat 
någon personlig lojalitet till en överordnad. Istället karaktäriseras ämbetsutövandet av en slags 
opersonlighet och objektivitet i utövandet.49 Weber förklarar: 
 
 En anda av formalistisk opersonlighet är dominerande: sine ira et studio, utan  
 hat och passion, därför utan ”kärlek” och ”entusiasm”. Rättframma pliktbegrepp  
 är härskande: ”utan anseende till person”. Alla behandlas i teorin lika, dvs alla i  
 samma situation behandlas lika. Detta är den anda i vilken den idealiske ämbets-  
 och tjänstemannen sköter sin tjänst.50 
 
Webers idealbyråkrati och synen på den idealiska ämbetsmannen benämns ofta som den 
klassiska bilden av förvaltningen och dess ämbetsmän. Samtidigt är det viktigt att markera att 
det inom Webers idealbyråkrati finns en mycket tydlig skiljelinje mellan politik och 
förvaltning, som också ses som självklar. Det innebär alltså en situation i vilken politikerna 
fattar beslut och stiftar lagar, vilka sedan tillämpas av ämbetsmännen. Ämbetsutövningen kan 
därmed sägas karaktäriseras av självständighet och neutralitet. Det betyder att ämbetsmannen 
i sitt arbete inte påverkas av egna åsikter, politiska partier, politiker osv. Anders Mellbourn 
beskriver i sin avhandling Byråkratins ansikten: rolluppfattningar hos svenska högre 
statstjänstemän denna klassiska ämbetsmannaroll som en situation i vilken ämbetsmannen 
fungerar som en ”… neutral statstjänare, den som upprätthåller lagen och skyddar det 
allmänna bästa”. 51 
 
Sammantaget kan man således förstå Webers syn på den ideala ämbetsmannen som en person 
som i sitt utövande är neutral och självständig. Ämbetsmannens funktion syftar därmed enbart 
till att verkställa politiska beslut på ett självständigt och opartiskt sätt. Den ideala byråkratin 
visar på en tydlig skiljelinje mellan politiskt beslutsfattande och dess verkställande genom 

                                                
48 Weber 1987 [1922], s. 60 ff. 
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dessa autonoma ämbetsmän, vilka enligt Weber i vissa fall även bör ta avstånd från 
politiken.52 

3.1.3 Byråkrati på gräsrotsnivå 
 
De flesta människor kommer främst i kontakt med politiska beslut genom individer som i sitt 
arbete har som uppgift att direkt verkställa och förmedla dessa beslut. Personer som arbetar 
inom olika typer av myndigheter på gräsrotsnivå har utifrån Lipskys teori kallats för 
närbyråkrater. Närbyråkraterna kännetecknas främst av att de i sitt dagliga arbete kommer i 
direkt kontakt med människor samt att de i utövandet av sitt yrke har ett relativt stort 
handlingsutrymme. Sammantaget anser Lipsky att detta bidrar till en så kallad närbyråkrati, d 
v s en situation i vilken de verkliga utformarna av den offentliga politiken är närbyråkraterna 
snarare än politikerna. 53 Närbyråkraterna och den närbyråkrati som utvecklats kan därmed ses 
som mycket olik den klassiska synen på byråkrati i vilken beslutsfattandet antas ske av 
objektiva verkställare som blint tillämpar politikernas beslut.  
 
För att förstå närbyråkraterna och utvecklandet av en s.k. närbyråkrati är det även viktigt att 
markera den speciella kontext inom vilken dessa tjänstemän agerar. Närbyråkrater skiljer sig 
tydligt från andra typer av tjänstemän p.g.a. det faktum att de på ett mycket direkt sätt 
kommer i kontakt med människor i sitt dagliga arbete. De beslut som fattas av närbyråkrater 
sker därmed inte sällan i situationer där människor är utsatta och svaga. För närbyråkrater 
såsom poliser, socialsekreterare, lärare etcetera handlar myndighetsutövandet om 
beslutsfattande som på ett mycket omedelbart sätt påverkar enskilda individers livssituation. 
Det bidrar också enligt Lipsky till en oundvikligt kontroversiell arbetssituation för 
närbyråkraterna. Detta har främst att göra med att närbyråkraten å ena sidan kan uppfattas 
som en individ vars arbete ofta handlar om att förbättra eller säkerställa människors sociala 
välbefinnande, vilket innebär att beslutsfattande som påverkar en annan individs livssituation 
är vanligt förekommande. Å andra sidan kan närbyråkraten också ses som och förstås som en 
representant för en specifik del av byråkratin och därmed i någon mån antas leverera tjänster 
från myndigheten till individen. Närbyråkraten står alltså mitt emellan en byråkratisk 
institution och de medborgare som denna är inrättad för.54 
 
Enligt Lipsky finns det en stark tilltro till den professionella byråkraten som respekterar sina 
klienter och ser till varje enskilt fall. Sättet på vilket politiska beslut tillämpas av 
närbyråkraten ses sålunda som en försäkran om att klienter behandlas på ett regelrätt sätt.55 
Lipsky understryker även att det måste finnas ämbetsmän som arbetar på gräsrotsnivå och tar 
den direkta kontakten med medborgarna. Något egentligt alternativ till dessa byråkrater 
existerar inte – verkställandet av politiska beslut kan aldrig överlämnas till förprogrammerade 
maskiner. Det kommer därmed ständigt att behövas byråkrater vars huvuduppgift är att fatta 
beslut i enskilda ärenden på lägre nivåer.56 Ett visst handlingsutrymme blir således 
oundviklig. Det kan också relateras till vad exempelvis Sannerstedt säger, d v s att det arbete 
som närbyråkraterna utför innebär en problematik i sig vad gäller möjligheterna för politiker 
att kontrollera verksamheten. Det har främst att göra med att närbyråkraterna i sitt arbete 
ständigt tvingas hantera knappa resurser vilket leder till att prioriteringar alltid är nödvändigt 
– något som gör politikernas kontroll över närbyråkraterna och den verksamhet de verkar 
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53 Lipsky 1980, s. xi ff. 
54 Ibid, s. 71 
55 Ibid 
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inom mycket svårhanterlig, varför experter inom området istället tilldelas ett större spelrum.57 
Samtidigt som dessa närbyråkrater har ett svårt jobb och gör stora insatser är det ändå viktigt 
att ifrågasätta den roll de har inom såväl byråkratin som politiken – inte minst p.g.a. att deras 
arbetsuppgifter innebär situationer där de har en stark maktposition och stort 
handlingsutrymme.58  
 

3.1.4 Närbyråkraternas makt och handlingsutrymme 
 
För att kunna förstå den enskilda närbyråkratens roll är det viktigt att ha kännedom om den 
organisation inom vilken denna agerar samt att förstå det handlingsutrymme som arbetet 
innebär. Kännetecknande för många närbyråkrater är att målen för verksamheten de arbetar 
inom är mycket motsägelsefulla och högt ställda. Målen är dessutom ofta mycket idealistiska 
vilket betyder att de är komplicerade att förverkliga. Det kan exempelvis handla om mål som 
att värna om god hälsa, att behandla alla klienter lika, osv. Det rör sig alltså om mål som 
uppfattas som omöjliga att mäta. Enligt Lipsky leder otydliga mål till svårigheter i att 
orientera närbyråkraterna i arbetssätt som överensstämmer med verksamhetens syfte. Det 
innebär också att den enskilda närbyråkraten kommer att arbeta självständigt och på så vis 
skapar sina egna mål i arbetet. Det leder i sin tur till att det uppstår svårigheter med att 
kontrollera verksamheten och sättet på vilket de politiska besluten fungerar i verkligheten.59 
 
Trots att närbyråkraters grad av handlingsfrihet i arbetet delvis kan sägas bero på tydliga eller 
otydliga mål för verksamheten, kan de alltid sägas ha ett visst mått av handlingsutrymme. 
Givetvis kan det sägas variera beroende på vilken specifik yrkesgrupp närbyråkraten tillhör, 
men sammantaget är handlingsutrymmet karaktäristiskt för samtliga närbyråkrater.60 Detta 
betyder dock inte att närbyråkraterna kan agera fritt utan att ta hänsyn till olika former av 
regleringar. Tvärtom regleras ämbetsutövningen till stora delar genom faktorer såsom 
fastställda regler och normer för verksamheten. Därmed kan man även påstå att politiska 
beslut reglerar en stor del av närbyråkratens handlingsutrymme.61 Samtidigt är det viktigt att 
förstå den kontext inom vilken de flesta närbyråkrater agerar. Det handlar framför allt om att 
närbyråkraterna arbetar i situationer som är nästintill omöjliga att reglera fullständigt. I möten 
med människor förefaller sig den ena situationen aldrig vara den andra lik. På samma gång är 
det också viktigt att poängtera att många närbyråkrater har specifika kunskaper just om mötet 
med medmänniskor och att en viktig del av arbetet därför handlar just om att observera och 
bedöma enskilda fall.62 Därmed kan man säga att det handlingsutrymme som närbyråkraterna 
har är oundvikligt. Därtill förutsätts även närbyråkraterna vara experter inom sitt område, 
vilket innebär att handlingsutrymmet många gånger ses som naturligt.63 
 
Praktiskt kommer handlingsutrymmet främst till uttryck genom den kontroll närbyråkraten 
har över klienten. Då klienten kan sägas eftersträva tjänster och förmåner som närbyråkraten 
har makten att utdela, kan närbyråkraten istället sägas eftersträva kontrollen över utdelningen 
av dessa. Man kan därmed säga att närbyråkraten har en mycket tydlig makt och kontroll i att 
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58 Lipsky 1980, s. xv 
59 Ibid, s. 40 
60 Ibid, s. 13 
61 Ibid, s. 14 
62 Ibid, s. 15 
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styra utdelningen av de förmåner som klienten i hög grad påverkas av.64 Kontrollen handlar 
även till stor del om närbyråkratens möjlighet att styra kontexten inom vilket beslutsfattandet 
sker. Det betyder att närbyråkraterna har chansen att utveckla rutiner för utövandet av sitt yrke 
och på så vis försöker kontrollera processen i så stor utsträckning som möjligt.65 Hill uppfattar 
detta handlingsutrymme som en konsekvens av det arbete närbyråkraterna utför i vilket de 
knappa resurserna är ett faktum. Hill anser därmed att ”… the street-level bureaucrat’s 
freedom to make policy is largely used to provide a more manageable task and environment”. 
Det betyder alltså att handlingsutrymmet måste förstås som en slags försvarsmekanism.66 
 
Avslutningsvis är det dock av stor betydelse att även lyfta fram fall där Lipskys teori inte är 
fruktbar. Det är därför viktigt att poängtera att den teori som Lipsky utarbetat inte är 
applicerbar på samtliga byråkrater som arbetar på gatunivå. Enligt Sannerstedt kan man inte 
tala om närbyråkrater utifrån Lipskys synsätt då det gäller byråkrater som i sitt arbete 
uppfattas som relativt styrda uppifrån samt att styrningen i fråga kan förstås som effektiv.67 
 

3.2 Roller och handlingsutrymme inom förvaltningen 
 
Efter att ha studerat två olika synsätt på byråkrati och byråkrater kommer istället byråkratins 
roller och handlingsutrymme inom förvaltningen studeras närmare. För att lyfta fram detta har 
Lundquists teorier inom detta område använts. Lundquist kan även sägas försöka utveckla en 
analysmodell för att studera exempelvis handlingsutrymme, vilket innebär att hans teorier blir 
applicerbara på såväl Webers som Lipskys synsätt. 
 
Den klassiska och traditionella uppfattningen att förvaltningen och byråkraterna på ett neutralt 
sätt verkställer politiska beslut och saknar betydelse för det politiska beslutsfattandet har 
kritiseras även av Lundquist. Lundquist fokuserar i sina studier främst på byråkraters 
autonomi och betydelsen av etik inom förvaltningen. Utgångspunkten i dessa studier handlar 
således om att förvaltningen måste förstås som motsägelsefull i relation till den klassiska 
uppfattningen om den. I praktiken, anser han, fungerar förvaltningen på ett mycket 
annorlunda sätt.68 Det beror dels på att förvaltning och byråkrater har en stor inverkan på 
beredningsstadiet i förvaltningsarbetet, vilket således betyder att förvaltningen kan påverka 
politikernas förslag till beslut. Därtill har förvaltningen även en viktig funktion i att initiera 
och utvärdera politiken, vilket därmed ger den starka möjligheter att påverka inriktningen av 
den politiska processen. Den främsta orsaken till att förvaltningen är en stark maktfaktor inom 
politikens utformande är dock dess autonomi.69 Autonomin inom förvaltningen och för 
enskilda byråkrater kommer därmed att studeras närmare i detta avsnitt. Innan dess är det 
dock av stor betydelse att studera de roller som finns inom förvaltningen. 
 

3.2.1 Byråkratins roller 
 
En stor del av Lundquists forskning kring förvaltning och aktörsautonomi berör således det 
förvaltningsetiska området. En väsentlig del av detta område blir dock aktuellt vid studiet av 
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enskilda aktörer inom den offentliga förvaltningen. För att förstå hur tjänstemän inom 
förvaltningen agerar och de facto har frihet att agera, anser Lundquist att man måste studera 
och förstå den kontext inom vilken den enskilda tjänstemannen verkar.70 En viktig 
utgångspunkt för att studera byråkraters handlande blir således att förstå den roll som 
tjänstemannen har inom organisationen. Lundquist förklarar: ”Rollen är ett uttryck för att 
organisationen auktoriserar individen att handla på ett visst sätt. Därmed begränsas hans 
handlingsfrihet till de plikter (skyldigheter och rättigheter) som rollen omfattar.”71 
 
Inom den offentliga förvaltningen finns det enligt Lundquist fem olika typer av 
rolluppsättningar. Dessa fem typer består av byråkrater, professionella, politruker, politiker 
och intressenter. De kan sedan delas in i två dimensioner. Den första dimensionen, funktion, 
delar in de fem grupperna i generalister och specialister, medan den andra dimensionen kan 
kopplas till rekryteringsgrund. Det handlar således om grunderna för tillsättandet av tjänsten, 
som kan ske genom fackmeriter, politiska värderingar, väljarpreferenser eller korporativ 
tillhörighet.72 
 
Inom ramen för den här uppsatsen är det främst den rollkategori som företräds av byråkrater 
som står i fokus. Detta är också den grupp som kvantitativt dominerar den offentliga 
förvaltningen. Gruppen kännetecknas huvudsakligen av faktorer såsom att de tillsätts genom 
sina fackmeriter, arbetet fungerar som deras huvudsakliga sysselsättning, etcetera.73 Synen på 
dessa byråkrater inom förvaltningen går således att direkt koppla till den Weberianska 
uppfattningen om den idealiska tjänstemannen. 
 

3.2.2 Autonomi inom förvaltningen 
 
Den offentliga förvaltningen utövar enligt Lundquist en stark autonomi som dessutom kan 
sägas ha ökat under de senaste decennierna. Det beror i första hand på att ramlagar och 
målstyrning blivit allt vanligare vid styrningen av förvaltningen.74 Orsaken till den starka 
autonomin kan därmed främst förstås genom de politiska beslutens och lagarnas karaktär. Inte 
sällan ger lagar utrymme för en viss handlingsfrihet, vilket främst beror på att politiker inte 
gärna vill detaljstyra specifika områden inom förvaltningen.75 
 
I vissa lägen kan det exempelvis vara olämpligt för politiker att gå in och styra organisationen 
alltför mycket, varför en viss handlingsfrihet tillåts för att istället låta experter inom området 
utforma detaljer. Det kan också medföra att de professionella ämbetsmännen inom 
verksamheten kan hantera oförutsedda situationer som politikerna inte hade kännedom om vid 
beslutsfattandet. Därtill kan en fördel med att använda sig av vaga formuleringar i lagarna 
relateras till det faktum att de inte blir inaktuella snabbt, utan tvärtom kan överleva länge.76 
 
Lundquist påpekar dock att styrningen av förvaltningen inte sällan är utformad på ett sätt som 
ger byråkraterna handlingsfrihet de facto. Det betyder att det exempelvis kan finnas 
motstridigheter i lagen, att lagen inte är preciserad och därmed ger ett visst 
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handlingsutrymme. Det innebär alltså att byråkraterna erhåller en viss autonomi i sitt arbete, 
trots att detta inte var syftet med styrningen. Vidare påpekar Lundquist även att autonomin 
inte bara kan sägas påverkas av överordnade. Tvärtom har också privata aktörer en mycket 
viktig del inom förvaltningen. Stark påverkan kan komma från en rad olika håll, exempelvis 
från intresseorganisationer, massmedia, osv.77 
 

3.2.3 Autonomins betydelse för byråkrater 
 
Enligt Lundquist består begreppet autonomi av två delar: handlingsfrihet och 
handlingsförmåga. Handlingsfriheten rör byråkratens möjligheter att fatta självständiga beslut, 
vilket inte sällan fastställs i lagar och normer. Handlingsförmågan handlar istället om 
byråkratens faktiska möjligheter att utnyttja handlingsfriheten.78 Handlingsförmågan avgörs 
sedan med hjälp av tre villkor. För det första ska byråkraten förstå beslutet, d v s styrningen 
ska vara entydig. För det andra ska byråkraten kunna genomföra beslutet, vilket främst har att 
göra med resurser såsom tid. Slutligen krävs även att byråkraten ska vilja genomföra 
beslutet.79 Sammantaget måste autonomi således förstås som ett begrepp bestående av två 
utav varandra beroende delar: för att kunna använda sig av sin handlingsfrihet måste 
handlingsförmåga föreligga, och vice versa. 
 
Handlingsfriheten och handlingsförmågan påverkas i sin tur av styrningens precision. Det 
betyder helt enkelt att en precis styrning av förvaltningen innebär liten handlingsfrihet för de 
enskilda byråkraterna, medan en mer oprecis styrning betyder stor handlingsfrihet. Den 
oprecisa och indirekta styrningen som ger byråkraten stor handlingsfrihet måste också förstås 
utifrån faktorer som kan kopplas till byråkratens handlingsförmåga som nämndes ovan.80 
Oprecis styrning i form av ramlagar är mycket vanligt förekommande inom svensk offentlig 
förvaltning, vilket innebär att byråkraterna inte sällan erhåller en stor handlingsfrihet.81 
 
Förutom det faktum att lagar ofta medför en viss handlingsfrihet för byråkraterna, anser 
Lundquist även att byråkraterna själva strävar efter en optimal handlingsfrihet. 
Handlingsfriheten kan därmed påverkas genom att byråkraterna tolkar styrningen på ett sådant 
sätt att deras handlingsutrymme ökar. De kan även välja att berätta eller underlåta att berätta 
om problematik kring initieringen av vissa beslut vilket i sin tur innebär att de på ett tidigt 
stadium kan påverka policyprocessens inriktning. Genom införskaffande av resurser och med 
hjälp av organisering kan byråkraterna sedan öka och utnyttja sin handlingsfrihet för att 
därmed styra verksamheten i önskad riktning.82 
 

3.3 Problematiken kring byråkraters handlingsutrymme 
 
Som tidigare påpekats finns en tydlig problematik kring byråkraternas handlingsutrymme. 
Hittills har den Weberianska idealbyråkratin, Lipskys närbyråkrati, autonomi och roller inom 
byråkratin och för byråkrater förklarats närmare. En central del av den teoretiska delen av 
uppsatsen är dock att problematisera betydelsen av det som bl a Lipsky och Lundquist 
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argumenterat för, d v s att det finns ett många gånger tydligt handlingsutrymme hos byråkrater 
inom förvaltningen.  
 

3.3.1 Legitimitet och demokrati 
 
Förhållandet mellan demokrati och förvaltning är enligt Rothstein en av de största olösta 
frågorna inom samhällsvetenskaplig forskning.83 Under de senaste decennierna har statliga 
system kritiserats för att vara alltför byråkratiska och präglade av expertstyre.84 Den tyske 
sociologen Claus Offe kritiserade bland annat välfärdsstaten för att ha blivit byråkratiserat till 
den grad att den alienerats från medborgarna. Detta medförde enligt Offe en komplicerad 
legitimitetsproblematik.85 
 
Frågan om förvaltning och legitimitet går oundvikligen tillbaka till Webers syn på detta. 
Enligt Weber måste en stark relation mellan dem som styr och dem som styrs föreligga och 
därtill även uppfattas som legitim, d v s maktutövningen måste rättfärdigas från medborgarnas 
sida.86 Utöver detta ansåg Weber också att de personer som företrädde de styrande, d v s de 
offentliga tjänstemännen, likaså var betydelsefulla för att kunna skapa legitimitet.87 
 
Samtidigt som denna legitimitet mellan medborgare och makthavare måste förstås som 
mycket betydelsefull, är det även viktigt att markera de svårigheter som finns för politiker att 
reglera enskilda områden, exempelvis inom förvaltningen.88 Lundquist poängterar att en 
precis reglering från politikernas sida är omöjlig; det går aldrig att förutse alla situationer som 
kan tänkas uppstå vid lagstiftningstillfället. Det betyder i sin tur att en viss autonomi hos 
byråkraterna är oundvikligt. Att ge ett visst handlingsutrymme till byråkrater medför även att 
lagarna fungerar flexibelt och kan anpassas till förändrade situationer. ”Det är nödvändigt 
med en inte obetydlig byråkratisk autonomi: det förefaller som om politikerna faktiskt inte har 
något reellt val”, betonar Lundquist.89 Även Lipsky framhåller den inte sällan unika och 
komplicerade situation som framför allt närbyråkraterna arbetar inom. För att kunna förstå 
byråkraternas handlingsutrymme måste man förstå att deras arbete inte är möjligt att reglera 
fullständigt. Dessa byråkrater, som kommer i direkt kontakt med människor, måste agera i 
komplexa situationer där individuella bedömningar inte sällan är centralt. Det medför att 
handlingsutrymmet för byråkraterna blir ofrånkomligt.90 
 
Sammantaget kan man alltså säga att det nästintill är omöjligt för politiker att reglera 
specifika områden på ett sätt som innebär att ett visst tolkningsutrymme för verkställarna är 
omotiverat. Att således fullständigt basera byråkraters arbete på demokratiskt fattade beslut är 
inte möjligt. Rothstein poängterar även att det inte heller alltid är önskvärt, d v s att det finns 
fördelar med att låta experter snarare än politiker utforma specifika verksamhetsområden.91 
Samtidigt har det i Sverige blivit vanligare att använda sig av övergripande mål för 
myndigheter, d v s detaljstyrning förekommer i mindre utsträckning än tidigare. Det innebär 
att den offentliga förvaltningen, dess experter och tjänstemän, får en viktig roll i att utforma 
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politiken inom ett visst område. Innebörden av det är således att förvaltningen och dess 
tjänstemän inte kan hänvisa till demokratiskt fattade beslut och därmed inte omfattas av den 
legitimitet som Weber förespråkade.92   
 
Denna problematik diskuterar även Olof Peterson m.fl. i Demokrati utan ansvar. Författarna 
diskuterar effektiv maktutövning i tre olika led. Det handlar alltså om att väljarna ska kunna 
utkräva ansvar från riksdagen, riksdagen från regeringen och slutligen regeringen från den 
offentliga förvaltningen.93 Problemet är dock att den svenska förvaltningen karaktäriseras av 
fristående myndigheter, decentralisering, styrning genom ramlagar etcetera. Det betyder alltså 
att väljarna i sin tur inte kan utkräva ansvar från den offentliga förvaltningen.94 Rothstein 
relaterar problematiken till vad han benämner ”demokratins svarta hål”. Det betyder att 
förvaltningar och dess tjänstemän får ett direkt inflytande över medborgarnas välfärd på ett 
sätt som politikerna inte haft kontroll över. Det betyder i sin tur att den enskilda medborgaren 
har svårt att kräva ansvar från politiker, då den utformade politiken snarare ligger hos experter 
och tjänstemän än hos politiker.95 
 

3.3.2 Rättssäkerhet 
 
En ytterligare aspekt av problematiken med byråkraters handlingsutrymme är rättssäkerheten. 
Enligt Lundquist bör en rättsstat upprätthålla fyra viktiga regler för att skydda 
samhällsmedborgarna. Det handlar om att försäkra sig om att opartiskhet, säkerhet, icke-
godtycklighet och förhandskännedom föreligger inom den offentliga förvaltningen. 
 
Det första kravet, opartiskhet, innebär kortfattat att tjänstemän inom förvaltningen ska 
behandla alla lika.96 Med säkerhet menas dels att klienter på förhand ska kunna avgöra hur en 
viss regel kommer att implementeras och dels att regeln faktiskt kommer till användning. Det 
betyder exempelvis att insyn i förvaltningens verksamhet är central. Det tredje kravet, icke-
godtycklighet, innebär att de regler som finns inom förvaltningen ska syfta till att uppnå vissa 
mål samt att man ska använda sig av acceptabla medel för att uppfylla målen i fråga. 
Förhandskännedom betyder avslutningsvis att medborgarna måste kunna känna till reglerna i 
förhand för att på så vis kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande.97 
 
De krav som beskrivits ovan är således kännetecknande för rättssäkerhet, vilket främst 
handlar om relationen mellan samhällsmedborgarna och det offentliga.98 Enligt Lundquist 
finns det en fara i att ha en förvaltning som skiljer sig från Webers idealbyråkrati och syftar då 
främst på en byråkrati som inte kännetecknas av opersonliga regler och neutrala tjänstemän.99 
Den Weberianska idealbyråkratin som exempelvis omfattar krav på professionella tjänstemän 
som arbetar sakligt och opartiskt betyder att medborgarna till stor del kan förutse statens 
agerande.100 Därmed kan de ovan nämnda kraven för en rättsstat uppfyllas, vilket dock inte är 
fallet då tjänstemännen karaktäriseras av en stark autonomi. Ett stort handlingsutrymme för 
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94 Ibid, s. 97 
95 Rothstein 2001(b), s. 68 
96 Lundquist 1991 (a), s. 85 f. 
97 Ibid, s. 86 
98 Ibid 
99 Lundquist 1988, s. 114 
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tjänstemännen snarare än opersonliga regler kan till följd av detta leda till partiskhet och 
godtycke, vilket i sin tur äventyrar rättssäkerheten.101 
 

3.4 Teoretisk ram: specificerad teoretisk utgångspunkt 
 
Det avgränsade teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen kan förstås som 
bestående av två olika delar. Den första delen kan sägas utgöra ett övergripande perspektiv på 
hur byråkrati och byråkrater kan förstås. Detta tog sig uttryck genom en skildring av den 
klassiska eller traditionella synen på byråkrati och dess tjänstemän som den Weberianska 
idealbyråkratin innebär. Den här synen baseras på en föreställning om en påtaglig legitimitet 
mellan å ena sidan medborgare och makthavare, och å andra sidan medborgare och 
maktutövare, d v s byråkrater. Därmed representerar detta ett synsätt i vilket byråkraten kan 
förstås som en opersonlig länk mellan medborgare och politiker, vilket även tilldelar 
tjänstemannen i den offentliga förvaltningen rollen som en neutral verkställare. Den klassiska 
synen på byråkratin som en rationell organisation starkt frånskild från den politiska sfären 
uppfattas inte sällan som en idealiserad bild av förvaltningen. Ett motsatt synsätt och 
ifrågasättande av den traditionella synen på implementering som en process som utgår från ett 
uppifrån-och-nedperspektiv innebar därför synen på politiken som utformad på gräsrotsnivå, d 
v s en situation i vilken vissa gräsrotsbyråkrater p.g.a. sitt handlingsutrymme kan förstås som 
inflytelserika närbyråkrater. Det bidrar alltså till en s.k. närbyråkrati där dessa närbyråkrater 
skapar sig en unik position i att utgöra de verkliga utformarna av den offentliga politiken.  
 
Då den första delen av den specificerade teoretiska utgångspunkten kan förstås som två 
motsatta sätt att uppfatta ett fenomen inom byråkratin, har den andra delen en annan funktion. 
Den handlar istället om hur detta fenomen kan förklaras och vad det betyder i ett vidare 
perspektiv. Att förklara förhållanden inom byråkratin och dess relation till politiken måste 
således innefatta en förståelse i hur förutsättningar såsom exempelvis styrning och roller inom 
byråkratin såväl som autonomi och handlingsutrymme påverkar förvaltningar såväl som dess 
tjänstemän. Den andra aspekten av den här delen innebär ett ifrågasättande av betydelsen av 
det fenomen som studeras. Det handlingsutrymme som byråkrater inom den offentliga 
förvaltningen inte sällan uppfattas utöva kan således leda till en problematik som kan förstås 
utifrån faktorer såsom legitimitet, demokrati och rättssäkerhet. Att en betydande del av 
myndighetsutövningen sker av fristående myndigheter och dess byråkrater som inte står direkt 
ansvariga inför samhällsmedborgarna medför en situation i vilken legitimiteten mellan 
medborgarna och politikerna uteblir – det ger upphov till en slags ”demokratins svarta hål”. 
 
Med denna teoretiska bakgrund i åtanke går jag sålunda vidare till att studera det empiriska 
materialet. Frågan är följaktligen hur asylhandläggare uppfattar sin roll och sitt 
handlingsutrymme, samt om man med det teoretiska underlaget kan uppfatta dem som 
neutrala verkställare eller snarare som närbyråkrater med stort handlingsutrymme och vad 
detta i sådana fall innebär. 
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4 Asylhandläggarnas uppfattningar om sin roll och sitt 
handlingsutrymme – en analys av det empiriska materialet 
 
Det här kapitlet innehåller uppsatsens empiriska del. Det betyder att kapitlet redogör för de 
intervjuer som genomfördes i samband med uppsatsen och som dessutom utgör 
undersökningens enda empiriska material. 
 
Kapitlet är indelat i fem avsnitt. Det första diskuterar respondenternas profiler och den metod 
som använts och fungerar som ett komplement till metodavsnittet i kapitel ett. Det andra tar 
upp respondenternas uppfattningar om Migrationsverket som arbetsplats. Nästa avsnitt 
handlar mer specifikt om åsikter och uppfattningar gällande att arbeta med bestämmelsen om 
humanitära skäl. Därefter diskuteras frågan om handlingsutrymme utifrån respondenternas 
egna uppfattningar kring detta samt med hjälp av konkreta exempel från deras erfarenheter av 
ärenden med humanitära grunder. Avslutningsvis redovisas handläggarnas uppfattningar kring 
sin egen roll och dess maktposition. 
 
Syftet med denna disposition är att först gå in på faktorer som kan sägas vara betydelsefulla 
för uppfattningen av den egna rollen och dess handlingsutrymme samt tolkningen av detta, d v 
s faktorer som kan relateras till arbetet och den organisation respondenterna arbetar inom. 
Likaså fungerar diskussionen om humanitära skäl och dess eventuella otydlighet som ett sätt 
att försöka undersöka vilka förutsättningar för handlingsutrymme som egentligen föreligger 
hos respondenterna. Detta kommer sedan att smalna av för att mer specifikt beröra 
uppfattningar om det faktiska handlingsutrymmet och indikationer på huruvida något sådant 
föreligger. Avslutningsvis diskuteras rolluppfattningar bland respondenterna. Redogörelserna 
för intervjuerna syftar alltså till att belysa hur den egna rollen som asylhandläggare och dess 
handlingsutrymme uppfattas bland respondenterna samt att svara på om man med hjälp av 
detta kan förstå handläggarna som neutrala verkställare eller närbyråkrater med stort 
handlingsutrymme. 
 

4.1 Respondenternas profil: metodologiska förklaringar 
 
Inledningsvis vill jag, vilket även påpekats i metodavsnittet i det första kapitlet, markera att 
den här uppsatsen inte har som syfte att nå generaliserbara resultat, varför det resultat som 
redovisas inte kan sägas vara representativt för en population. I enighet med syftet har kravet 
på de personer som ska delta i intervjuerna varit att de arbetar som asylhandläggare på 
Migrationsverket och därtill även har erfarenhet av att handlägga ärenden med humanitära 
grunder. Detta överensstämmer också med samtliga respondenter.  
 
I inledningskapitlet nämner jag att sammantagna bedömningar förekommer vid 
ärendehandläggning av humanitära skäl. Endast fyra av sex respondenter har dock erfarenhet 
av att göra sammantagna bedömningar. Detta är beklagligt, samtidigt som, vilket ett flertal 
respondenter påpekat, det är relativt ovanligt att göra sammantagna bedömningar i dessa typer 
av fall. 
 
Sammantaget intervjuades sex personer; fyra män och två kvinnor. Respondenterna kommer 
från två olika asylprövningsenheter i landet. Uppdelningen mellan dessa två enheter är dock 
inte proportionell, då fem personer arbetar på den ena enheten och endast en person på den 
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andra. Att två olika enheter valdes ut har inte något bakomliggande syfte från min sida, utan 
är istället en ren slump. Mitt syfte var huvudsakligen att intervjua handläggare från en enhet, 
vilket främst har sin orsak i tidsmässiga och ekonomiska faktorer. Omständigheter gjorde 
dock att det inte var möjligt att intervjua fler handläggare på den första enheten. Samtidigt kan 
det här också vara intressant eftersom det skulle kunna finnas lokala skillnader mellan 
enheterna som avspeglas i respondenternas svar. Några sådana skillnader har jag emellertid 
inte funnit, eventuellt p.g.a. snedfördelningen mellan enheterna. 
 
I samband med intervjuerna har jag även ställt vissa frågor om respondenternas bakgrund (se 
Bilaga 1). Det visade sig dock att den grupp som intervjuats är relativt homogen. 
Respondenterna är unga, mellan 29 och 40 år gamla. Samtliga har samhällsvetenskapliga 
utbildningar med kandidat- eller magisterexamen från universitet eller högskola. De har 
arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket mellan två och fyra år. Det är svårt att säga 
vad den här homogeniteten betyder för intervjuernas utfall. Trots detta har jag även funnit att 
det finns en viss skillnad i respondenternas svar, vilket kan tyda på att homogeniteten är av 
mindre betydelse.  
 
Svaren från respondenterna har behandlats konfidentiellt. Det innebär att läsaren inte ska 
kunna urskilja vilka respondenterna är och vid vilken enhet på Migrationsverket de arbetar. 
För att förklara den kodning av respondenterna jag tillämpat, bör två saker uppmärksammas. 
Den första är att jag vid kodningen även har försökt att genomföra denna på ett sätt som 
innebär att de fem respondenterna som arbetar vid samma enhet inte ska känna igen varandra. 
Det är naturligtvis mycket svårt, om inte omöjligt. För det andra har jag inte funnit att faktorer 
såsom utbildning, tid i arbetet etcetera har betydelse för svarens utfall. Sammantaget betyder 
detta att kodningen enbart skett efter kön, d v s Kvinna eller Man. Respondenterna har sedan 
tilldelats ett nummer för att kunna skilja dem från varandra. Det innebär att respondenterna 
kallas för K1-2 samt M1-4, eftersom två kvinnor och fyra män deltog i intervjuerna. Att kön 
tagits med i kodningen har en rent språklig förklaring, nämligen att jag vill kunna använda 
pronomen såsom ”hon” och ”han” i texten.  
 
Den första intervjun som genomfördes fick även fungera som en slags testintervju, vilket även 
bidrog till att vissa frågor togs bort tillika lades till i intervjuguiden efter denna. Testintervjun 
är också en av de sex intervjuer som ligger till grund för det empiriska materialet. 

 

4.2 Migrationsverket som arbetsplats: respondenternas 
uppfattningar om styrning och arbetssätt 
 
Vid samtliga intervjuer har respondenterna fått inleda samtalen med att kortfattat beskriva sitt 
arbete och sina arbetsuppgifter. Orsaken till det kan framför allt relateras till det som bl a 
Lundquist tar upp i föregående kapitel, d v s att det är viktigt att förstå den kontext inom 
vilken byråkraten arbetar. Samtidigt är det även av stor betydelse att undersöka i vilken 
utsträckning respondenterna upplever att de i sitt arbete är styrda av överordnade, lagar 
etcetera eller tvärtom upplever att det faktiskt finns utrymme för en viss handlingsfrihet. I det 
här avsnittet försöker jag därmed få fram en bild av den organisation respondenterna arbetar i 
och hur de uppfattar den. Av den anledningen har respondenterna fått berätta om hur de 
uppfattar sitt arbete och arbetsuppgifter, hur de ser på Migrationsverket och den hierarki som 
denna myndighet inte sällan uppfattas som samt relationen till överordnade. 
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Samtliga respondenter arbetar alltså som asylhandläggare, varför arbetsuppgifterna beskrivs 
som att bestå i att handlägga asylärenden, d v s göra asylutredningar. Det betyder att 
asylhandläggarna tar fram ett underlag till beslut och ger förslag till beslut i ärendet. Därefter 
skriver handläggarna tillsammans med beslutsfattaren ett beslut i ärendet, samtidigt som det 
trots allt är beslutsfattaren som bär ansvaret för att fatta själva beslutet. Om beslutsfattaren 
och asylhandläggaren har delade meningar i ett ärende, kan handläggaren välja att inte skriva 
under beslutet och har alltså en ”avvikande mening” i ärendet.102 Asylhandläggarna har även 
ett landansvar, vilket betyder att de handlägger ärenden från länder som de förutsätts ha extra 
goda kunskaper om.103 
 
Relationen till beslutsfattaren, som alltså är asylhandläggarnas närmaste överordnade, kan 
beskrivas som mycket betydelsefull i arbetet. M1 upplever att relationen till beslutsfattaren 
förändrats med tiden. Under den första tiden som asylhandläggare, då kunskaperna kring 
handläggningen var begränsad, upplevdes beslutsfattarna som experter. Då hans egen kunskap 
och expertis inom området växte, utvecklades relationen till att bli mer av ett samarbete.104 
M4 representerar ett liknande synsätt och anser även att beslutsfattaren och asylhandläggaren 
har utvecklat en slags relation som innebär att de i sitt arbete kompletterar varandra. Han 
relaterar detta till att beslutsfattaren inte sällan är jurister i grunden, medan asylhandläggarna 
ofta har någon form av samhällsvetenskaplig utbildning. M4 uppfattar därför att 
beslutsfattarens juridiska expertis och asylhandläggarens kunskaper om omvärlden leder till 
en slags ömsesidig respekt för respektive kunskapsnivåer.105 Att beslutsfattaren och den 
kontrollmekanism som detta innebär upplevs som en slags trygghet för handläggarna är något 
som samtliga respondenter vittnar om, vilket dock återkommer senare.106 
 
Samtliga respondenter anser att relationen till beslutsfattaren snarare karaktäriseras av 
samarbete än styrning.107 K1 anser exempelvis att relationen mellan beslutsfattare och 
handläggare är öppen, vilket även ligger i linje med de övriga respondenternas åsikter i ämnet. 
Hon förklarar: 
 

Jag styrs inte särskilt mycket av dom, utan vi, det är mera som ett samarbete. Det 
är som jag sa tidigare, det är två personers beslut. Man har liksom förtroende för 
varandra.108 

 
M2 företräder ett delvis annorlunda synsätt på beslutsfattaren. Trots att han anser att 
relationen till beslutsfattaren rent personalmässigt är mycket öppen, upplever han att 
beslutsfattaren till viss del kan styra in på ett beslut. M2 erinrar sig även ett fall där han kände 
en viss tveksamhet inför det beslut beslutsfattaren ville fatta, men lade trots detta inte in en 
reservation om avvikande mening.109 Att som asylhandläggare göra en sådan reservation är 
dock mycket ovanligt. M1 anmärker att trots att man som asylhandläggare i praktiken kan 
markera en avvikande mening i ett fall, så händer det sällan. Han känner inte till att det 
överhuvudtaget har skett, utom möjligtvis i Utlänningsnämndens beslut.110 Enligt M4 har det 
hänt att asylhandläggare vid enstaka fall har förklarat sig skiljaktiga i enskilda ärenden, men 
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kan inte svara på var det har hänt, bara att det inte är på den arbetsplats där han själv 
arbetar.111 K2 upplever att det kan finnas enstaka fall där man som asylhandläggare inte är 
överens om utfallet med beslutsfattaren, men att lösningen på detta är att resonera sig fram till 
ett beslut.112 
 
För att förklara sin arbetssituation och förhållande till beslutsfattaren har K1, M1 och M4 
även tagit upp det nya arbetssätt som tillämpas inom Migrationsverket. Kortfattat kan man 
säga att det nya arbetssättet innebär ett närmare samarbete mellan asylhandläggare och 
beslutsfattare. För den asylsökande innebär detta att han eller hon innan utredningen får träffa 
sitt offentliga biträde, vilket de asylsökande som riskerar avvisning eller utvisning får 
förordnat, för att då lägga fram asylskäl m.m. Vid utredningen har asylskälen tillkännagivits 
från den asylsökanden och biträdet för att eventuellt kompletteras med ytterligare uppgifter. 
Den nya ordningen betyder också att asylhandläggare och beslutsfattare arbetar tillsammans 
och fungerar som protokollförare och ordförande under utredningen.113 K1 upplever 
exempelvis den nya arbetsordningen som positiv. Hon relaterar detta dels till den asylsökande 
eftersom den nya arbetsordningen betyder att ärendet undersöks mer utförligt än tidigare och 
dels till asylhandläggarna, beroende på att samarbetet med beslutsfattarna blir starkare varför 
arbetssättet även upplevs som mindre hierarkiskt.114 
 
Sålunda kan man säga att asylhandläggarna, eventuellt med undantag från M2, inte känner sig 
styrda i sin relation till närmaste överordnade. Detta märks även då respondenterna svarar på 
frågan om hur de upplever det hierarkiska system som Migrationsverket inte sällan uppfattas 
som. Flertalet respondenter upplever att Migrationsverket kan ses som ett hierarkiskt system 
utåt sett, men att denna hierarki inte är något som känns av i det dagliga arbetet.115 K2 anser 
exempelvis att Migrationsverket är en organisatorisk hierarki, men ingenting hon känner i sitt 
dagliga arbete.116 Detta synsätt delas också av K1, som upplever att hierarkin existerar på 
pappret snarare än i verkligheten.117 M3 upplever inte någon hierarki överhuvudtaget och 
refererar främst till det nära samarbetet med beslutsfattaren.118 Ett något annorlunda synsätt 
representeras dock av M2. Han upplever att han sitter långt ned på golvet i denna hierarki med 
mellanchefer och chefer över sig. Samtidigt anser han dock att Migrationsverket har högt i 
tak, d v s att det finns utrymme för diskussioner med överordnade, trots att de också kan ha 
svårt att ta emot kritik.119 Även M4 använder ”högt i tak” för att beskriva Migrationsverket. 
Enligt M4 stämmer detta uttryck väl överens med Migrationsverket, och påpekar att det inte 
är några problem med att vända sig uppåt med kritik eller att representera en annorlunda 
åsikt.120 
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4.3 Humanitära skäl och sammantagna bedömningar 
 
För att förstå byråkraters handlingsutrymme närmare, har jag såsom nämns i 
inledningskapitlet, valt att avgränsa mig till att studera bestämmelsen om humanitära skäl 
närmare. Sålunda redovisas asylhandläggarnas syn på bestämmelsen och dess eventuella 
otydlighet samt upplevelser kring den i detta avsnitt. Det syftar till att, precis som avsnitt 4.2, 
diskutera de faktorer som kan bidra till ett ökat handlingsutrymme för handläggarna, vilket 
avslutningsvis kommer att redovisas i avsnitt 4.4.  
 
Respondenterna har dock varierat väldigt mycket i sina svar just kring frågan om den 
eventuella otydligheten i bestämmelsen om humanitära skäl. Ett flertal respondenter ser 
bestämmelsen, som sålunda regleras i lag, praxis och förarbeten, som mycket tydlig.121 
 
Ett illustrerande exempel på detta är respondent M4, som inte ser några otydligheter i 
bestämmelsen överhuvudtaget. ”Den säger vad den säger” förklarar han och anser istället att 
den eventuella otydlighet som finns istället kan relateras till det faktum att människor i 
allmänhet uppfattar ”humanitära skäl” som synonymt med ”human”, vilket är felaktigt. Lagen 
uppfattar han dock som ”kristallklar”.122 Såväl M2 som M3 instämmer i att bestämmelsen är 
tydlig, vilket huvudsakligen kan relateras till att ribban är så hög vid dessa bedömningar.123 
M3 anser dock att en viss svårighet dock ligger i själva bedömningen av fallen med 
humanitära skäl, vilket främst kan kopplas till utredningsarbetet. Enligt honom finns det en 
viss svårighet med att värdera läkarintyg och hur mycket vikt som ska läggas vid dessa, till 
exempel.124 
 
Ett något annorlunda perspektiv förs fram av respondenterna K1, K2 och M1.125 M1 betraktar 
bestämmelsen som mycket klar i lag och praxis, men anser att den i fråga om fall med 
sammantagna bedömningar blir ”luddig”. Han anser att bestämmelsen om humanitära skäl 
blir svårt just när det handlar om att göra sammantagna bedömningar vad gäller det psykiska 
hälsotillståndet – det fysiska hälsotillståndet är dock mer konkret. Han upplever att praxis 
kring sammantagna bedömningar är relativt oklar och uppfattar ärendena som något av en 
bedömningsfråga, i synnerhet gällande den mentala hälsan. M1 påpekar dock att det är sällan 
sammantagna bedömningar förekommer.126 Detta är något som även M4 vill markera. Hans 
erfarenhet är att de flesta humanitära skäl som åberopas oftast handlar om någon slags allmän 
social brist, vilket innebär att det är sällan man hamnar i en svår avvägningssituation där man 
inte är säker på hur man ska agera.127 
 
K2 upplever att ärenden med sammantagna bedömningar har skilt sig från andra ärenden, just 
p.g.a. att lagstiftningen för just dessa bedömningar ”lämnar lite luckor”. Hon förklarar: 
 

Dom är trots allt lite svårare, måste jag nog säga. /…/ Bedömningsmässigt 
svårare, det är, det kan ju vara sammantagna, man väger in olika faktorer, och var 
går gränsen?128 
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Enligt K2 ligger svårigheten således i att det är många bitar som ska vägas in, varför det inte 
sällan handlar om en ”hårfin” bedömning. Samtidigt diskuterar hon även betydelsen av denna 
svårighet. Hon vill inte säga att sammantagna bedömningar vid ärenden med humanitär grund 
ger utrymme för tolkning, men den ger däremot ett utrymme för att som handläggare kunna 
genomföra individuella bedömningar.129 K1 upplever att bestämmelsen delvis kan uppfattas 
som otydlig och diffus, men påpekar även betydelsen av att kunna göra individuella 
bedömningar. Hon anser att de individuella prövningar som exempelvis sammantagna 
bedömningar innebär har en viktig betydelse. Det beror på att det alltid finns personer som 
faller mellan stolarna, varför ett visst tolkningsutrymme således blir nödvändigt för 
bedömningen.130 
 
Trots att vissa respondenter upplevt att det finns en viss otydlighet gällande uppehållstillstånd 
på humanitära grunder, uttrycker många respondenter skepsis gentemot möjligheterna att 
reglera bestämmelsen ytterligare i lagen.131 Den uppfattning som K2 representerar i den här 
frågan illustrerar de övriga respondenternas åsikter mycket väl. K2 anser att problemet med 
ytterligare preciseringar av bestämmelsen huvudsakligen kan kopplas till svårigheter med att 
reglera bestämmelsen så exakt att det ska finnas svar på alla situationer som kan uppstå i ett 
ärende. Därtill anser K2 att man även måste ha i åtanke att det faktiskt är ett arbete som rör 
enskilda individer, vilket betyder att inga omständigheter är exakt de samma i alla lägen.132 
M1 och M3 tar fram en ytterligare aspekt av frågan och anser att det trots allt skulle finnas en 
mening i att reglera den mer utförligt. Det kan framför allt kopplas till att ge allmänheten en 
större insyn i bestämmelsens avsikter och kriterier, vilket således skulle betyda att 
bestämmelsen kunde uppfattas som mer transparent för de sökande.133 
 

4.4 Handlingsutrymme: uppfattat och faktiskt 
 
De två tidigare avsnitten i det här kapitlet skulle kunna ses som en grund till det avsnitt som 
följer nedan. I detta avsnitt redovisas således respondenternas egna uppfattningar om sitt 
handlingsutrymme samt exempel på hur detta tar sig uttryck vid ärenden med humanitära 
grunder.  
  

4.4.1 Uppfattningar om det egna handlingsutrymmet 
 
När det gäller uppfattningarna om det egna handlingsutrymmet bland respondenterna, så kan 
dessa sägas vara mycket olika. K1 upplever att det finns ett handläggningsmässigt 
handlingsutrymme, som hon även upplever som relativt stort.134 M1 framhåller exempelvis att 
det liksom i alla typer av arbete där en bedömning ska ske, måste finnas ett visst 
handlingsutrymme.135 K2, M2, M3 och M4 vill egentligen inte tala om något sådant som 
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”handlingsutrymme”.136 M2 och M4 är av den uppfattningen något egentligt 
handlingsutrymme inte går att tala om i och med att detta är kringskuret av lag och praxis.137 
 
Trots att många respondenter har svårt att tala om något egentligt handlingsutrymme, är de 
ändå noggranna med att markera att även om något handlingsutrymme skulle finnas, så 
innebär arbetssättet ständigt ett flertal olika kontrollmekanismer. Det handlar framför allt om 
beslutsfattaren, som exempelvis förutsätts ha en större expertis på området och som även har 
den betydelsen att man som handläggare faktiskt aldrig är ensam om ett beslut. Att besluten 
granskas av en andrainstans kan också förstås som ett slags säkerhetssystem. Likaså har det 
offentliga biträdet en viktig roll i att se till att utredningen går rätt till.138 
 
Även andra faktorer som kan sägas fungera som kontrollmekanismer och begränsar 
handlingsutrymmet har lyfts fram. M1 belyser exempelvis det nya arbetssättet som innebär att 
asylhandläggaren och beslutsfattaren arbetar tillsammans på ett helt nytt sätt.139 Det betyder 
alltså att det finns ett starkare samarbete mellan dessa två parter, samtidigt som det också 
betyder en större säkerhet för den sökande. K1 kommenterar det nya arbetssättet som en 
situation där ärendet blir något mer utrett än vad det blivit tidigare.140 Respondent M3 
markerar att besluten måste motiveras i större utsträckning än vad som tidigare krävts, vilket 
även det innebär en slags kontrollmekanism.141 
 
Vissa respondenter skiljer också på det handlingsutrymme som kan sägas förekomma vid 
utredningen av asylärendet och det handlingsutrymme som finns vid beslutsfattandet. Ett citat 
från K1 visar detta väldigt tydligt. Hon förklarar: 
 

För mig är då handlingsutrymmet att jag har möjlighet att kontrollera uppgifterna 
som personen säger på olika sätt och använda mig av mina kunskaper om 
personens hemland och det den säger, och sen bedöma om det är tillräckligt starkt 
då. Så att handlingsutrymmet på det sättet, rent handläggningsmässigt, är nog 
ganska stort. Men när det gäller tillstånd eller icke tillstånd, så är det ändå relativt 
tydligt uppifrån.142 

 
Citatet illustrerar något som flera respondenter återkommer till. Det handlar alltså om att det 
vid själva utredningen av asylärendet faktiskt finns ett visst handlingsutrymme, medan det vid 
själva beslutsfattandet inte förekommer något tydligt sådant. M4 vittnar om samma fenomen 
och anser att han då han sköter sina utredningar kan välja att sätta in fler utredningar, 
språkanalyser, kräva medicinska undersökningar etcetera. Den andra biten av arbetet, d v s att 
ge förslag till beslut, ger dock inte samma handlingsutrymme. ”Vad det gäller lagen så är ju 
lagen lagen” säger M4 och markerar på så vis att själva beslutsfattandet innebär fasta regler 
vilket betyder att han är relativt bunden.143 Detta är något som även M1 tar upp och talar om 
sin egen betydelse i att vara lyhörd och kunna styra utredningen åt ett visst håll. Han påpekar 
dock att detta handlingsutrymme vid utredningen delvis har kringskurits då man infört det nya 
arbetssättet.144  
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4.4.2 Handlingsutrymmet vid bedömningar av humanitära skäl 
 
Flera respondenter uttryckte ovan en distinktion mellan handlingsutrymmet vid 
utredningsskedet och det i beslutsfattandet. Om det faktiskt är så att man kan tala om ett visst 
handlingsutrymme bland asylhandläggarna vid utredningsarbetet – vad betyder egentligen det 
och vad innebär det för beslutsprocessen? För att studera detta närmare är det viktigt att se till 
bedömningarna av humanitära skäl specifikt, för att således se om man kan finna exempel på 
situationer där detta handlingsutrymme förekommer.  
 
Vid en direkt fråga om respondenterna upplever ett större handlingsutrymme vid bedömningar 
av humanitära skäl, är det endast respondent K1 som upplever att det delvis kan vara större på 
grund av att lagen är så pass diffus.145 En direkt motsatt upplevelse av handlingsutrymmet 
representeras dock från M1. Han uppfattar tvärtom att handlingsutrymmet är mycket 
kringskuret vid bedömningar av humanitära skäl, vilket har att göra med att den typen av 
utredningar är så pass intygsbaserad. Därmed anser han att handlingsutrymmet vid 
bedömningar av humanitära skäl i viss mån är mindre än vid övriga bedömningar.146 
 
Trots att övriga respondenter inte uppfattar ett större handlingsutrymme vid bedömningar av 
humanitära skäl, kan man även relatera denna fråga till beskrivningar av respondenternas 
faktiska agerande i dessa typer av bedömningar. Tre personer som har haft erfarenhet av att 
hantera svårbedömda fall med humanitära grunder och dessutom beskrivit sitt handlande i 
dessa situationer är dock respondenterna K1, M2 och M3. Genom att studera deras 
beskrivningar kan vi sålunda få en ytterligare uppfattning om respondenternas faktiska 
handlingsutrymme. 
 
Det tydligaste exemplet på handlingsutrymme vid ärenden med humanitära grunder kommer 
från respondent K1. Hennes erfarenhet kommer från ett ärende som rörde sig om ett s.k. 
apatiskt barn. Hon berättar att beslutet i ärendet fattades efter en väldigt lång 
handläggningstid, och var således ett mycket svårt fall varför en förtroendeläkare även 
kopplades in. K1 berättar: 
 

Den första åsikten jag fick från den dåvarande beslutsfattaren som jag hade då, det 
var att nej men det är avvisning som gäller. Och sen kände jag att det inte var 
riktigt rätt. Så jag dröjde lite med ärendet för att avvakta och ytterligare se hur 
pojkens tillstånd blev och det gick en sommar med semestrar och sånt där. Sen 
hade jag en annan beslutsfattare på hösten som var av en annan åsikt att det skulle 
kanske kolla lite mer med sjukvården hur det här tillståndet var.147 

 
Detta visar alltså att K1 hade ett tydligt handlingsutrymme där hon således kunde styra 
utredningsarbetet. Genom att avsiktligt dröja i ärendet, skjuta upp beslutet och gå till en annan 
beslutsfattare kunde hon alltså påverka utfallet i ärendet. På frågan om hon tycker att 
handlingsutrymmet i det här ärendet var större än i andra ärenden, tycker hon att det är svårt 
att svara på eftersom det här är det enda fall hon haft av den karaktären. När hon talar om 
ärendehanteringen vill hon även markera att en enskild handläggares åsikter faktiskt kan ha 
betydelse, om man exempelvis känner att beslutet inte är riktigt rätt. Sådant var alltså fallet i 
just det här ärendet. K1 kände alltså att hon behövde råd från en annan beslutsfattare just för 
att ärendet var så pass allvarligt.148 
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Det ärende som K1 utredde med det apatiska barnet visar också på en situation i vilken 
handläggaren känner en stark empati gentemot den asylsökande. En liknande situation kan 
illustreras genom ett ärende som M2 utredde. Även detta handlade om ett barn. På frågan om 
han tror att det är möjligt att man som handläggare kan engagera sig mer i ett ärende för att 
man känner sympati för den asylsökande och därmed kan arbeta hårdare i ärendet svarar han 
att han gjorde det i just det fallet. Han berättar att han i ärendet gjorde en sammantagen 
bedömning där han alltså försökte väga in olika förhållanden, exempelvis barnets bästa. Detta 
räckte dock inte för att bevilja uppehållstillstånd på humanitära grunder, vilket M2 upplevde 
som tragiskt, samtidigt som han vet att gränsen för att bevilja detta är mycket hög. Samtidigt 
tror han inte att han skulle kunna påverka beslutsfattaren på ett sätt som innebar att beslutet 
skulle ha blivit annorlunda.149 Sålunda kan även M2: s agerande ses som en situation i vilken 
han som handläggare försökte använda ett visst handlingsutrymme. Det betyder alltså att han 
försökte arbeta hårdare med fallet, se till flera olika faktorer i bedömandet, samtidigt som 
beslutsunderlaget dock inte var tillräckligt för ett beviljande av uppehållstillstånd. 
 
De ärenden som exemplifierats ovan kan sålunda sägas vara situationer där respondenterna 
känt en stark empati för de sökande. Det betyder alltså att de har känt att en eventuell 
avvisning skulle vara fel, varför de arbetat hårdare med utredningsarbetet och 
beslutsunderlaget. Av en liknande karaktär var ett ärende som M3 utredde där beslutet vägde 
mellan ett ja och ett nej. Orsaken till detta var dock att ärendet hade en mycket speciell 
karaktär, varför M3 upplevde att praxis var svår att tillämpa i just det fallet.150  
 
Kortfattat kan man säga att ärendet handlade om en man som tilldelats tillfälliga 
uppehållstillstånd, samtidigt som praxis säger att ett permanent uppehållstillstånd ska tilldelas 
efter tre tillfälliga, såtillvida det inte är möjligt att skicka tillbaka personen till sitt hemland. 
Respondent M3 berättar att mannen i fråga var i så pass dåligt psykiskt skick att ett ytterligare 
tillfälligt uppehållstillstånd i praktiken endast innebar att han skulle få lida i ett år till. M3 
vände sig således till beslutsfattare och praxisenheten för att se hur de uppfattade ärendet. 
Mannen tilldelades senare ett permanent uppehållstillstånd.151 Detta visar alltså på ett exempel 
på hur respondenterna faktiskt kan använda en viss handlingsfrihet i sitt arbete, d v s att ta 
kontakt med experter på området för att kunna få ett nytt perspektiv ärendet, vilket även kan 
innebära att utfallet har en möjlighet att förändras. 
 
Utav dessa tre exempel kan man alltså se att man kan tala om ett visst handlingsutrymme hos 
tre av respondenterna. Det betyder alltså att det faktiskt finns ett visst utrymme för att göra 
egna tolkningar, skjuta upp beslut och inhämta nya råd från andra beslutsfattare eller 
praxisexperter. Exemplen har också illustrerat just det som bl a M4 upplevde, d v s att det 
finns ett handlingsutrymme i utredningsarbetet snarare än i beslutsfattandet. Utredningsarbetet 
i sin tur har här visat sig varit av stor betydelse för utfallet av ärendet, varför 
asylhandläggarnas val att avvakta med beslutsförslag, engagera sig mer i ett specifikt fall, 
inhämta ytterligare åsikter från beslutsfattare och praxisexperter, får en väsentlig betydelse i 
ärendet.  
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4.5 Roll och maktposition 
 
Det avslutande avsnittet i det här kapitlet handlar om respondenternas syn på rollen som 
asylhandläggare och den makt de eventuellt uppfattar att detta innebär. Det är också ett avsnitt 
där respondenternas uppfattningar kan sägas vara mycket likartade. 
 
Frågan om huruvida respondenterna upplever att de faktiskt har makt och vad detta i sådana 
fall kan sägas innebära blir därmed mycket entydig. Respondenterna anser att den makt som 
de själva har är ett fenomen som kan knytas till myndighetsutövningen som ämbetet 
innebär.152 Makten är därför något som finns innanför det system de arbetar i och existerar 
inte utanför regelverket.153 Ett mycket talande svar på frågan om makt och dess innebörd 
kommer exempelvis från K2. Hon förklarar: 
 

Vi jobbar med människor. Våra beslut berör, påverkar, människor positivt och 
negativt. Det vi ägnar oss åt är ju myndighetsutövning. Det vore väl dumt att påstå 
att myndighetsutövning inte innebär någon form av makt. Men att jag personligen 
som handläggare skulle känna att jag har makt? Nej.154 

 
Denna åsikt kan alltså sägas överensstämma med hur övriga respondenter upplever 
maktpositionen i sitt arbete. De är alltså noggranna med att markera att makten är något som 
ligger i själva myndighetsutövningen och inte kan relateras till någon typ av personlig 
makt.155 Respondent M2 påpekar exempelvis att han själv inte har makten, han utövar 
makten.156 
 
Den här synen på makt kan också kopplas samman till respondenternas uppfattningar om 
rollen som asylhandläggare. De ovan nämnda åsikterna om att inte ha någon typ av personlig 
makt utan endast utöva makten kan exempelvis illustreras med hur respondent M2 svarar på 
frågan om hur han uppfattar sig själv och sin egen betydelse i beslutsprocessen. Han svarar att 
han inte ser sig själv som någon särskild, utan upplever endast att han arbetar utefter de lagar, 
förordningar och praxis som finns.157 På samma fråga vill dock K1 och M4 markera att deras 
betydelse i beslutsprocessen är mycket viktig, men relaterar detta till att de under åren fått 
större kunskap inom området och därmed har utarbetat en slags expertis, vilket enligt dem 
även innebär fördelar för beslutsfattare, asylsökande och Migrationsverket som helhet.158 
 
Intervjuerna visar att respondenterna i huvudsak upplever sig som en slags neutrala 
verkställare av politiska beslut. Respondent M1 anser att han, liksom övriga asylhandläggare 
på Migrationsverket, måste förstås som frontlinjen i den reglerade invandringspolitiken. Det 
betyder alltså att de arbetar med myndighetsutövning som har sin grund i lagstiftningen.159 
M3 har en liknande uppfattning och markerar att ”makten ligger ju i lagstiftningen” och 
återkommer vid ett flertal tillfällen till att han endast har att implementera det som lagstiftaren 
har beslutat i demokratisk ordning. Vid frågan om sin egen makt förklarar M3: 
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Jag vet att våra sökanden som kommer hit, dom tror att vi har sån ofantlig makt, 
när vi sitter bakom vårt skrivbord och ställer frågor till dom och tror att det är i 
princip att det är jag som har makten att säga ja eller nej liksom. Ungefär som jag 
vore nån slags romersk kejsare som ger tummen upp eller tummen ner vid 
gladiatorspel. Men så är det ju inte, utan vi är ju egentligen helt och hållet slavar 
under regelverken.160 

 
Samtidigt som respondenterna huvudsakligen uppfattar sig själva som neutrala verkställare, är 
flera personer även noggranna med att poängtera vikten av denna roll. M1 talar exempelvis 
om betydelsen av transparens i myndighetsutövningen för att försöka upprätthålla en rättsstat. 
Han markerar även vikten av att neutralt verkställa politiska beslut som väsentligt för att 
undvika expertstyre.161 Även M3 talar om vikten av att förhålla sig neutralt i arbetet och följa 
de regelverk som finns – om inte är risken en osäker demokrati, ett förvaltningsstyre.162 M4 
för ett liknande resonemang: 
 

Alltså helt objektiv, det är svårt tror jag som människa att vara fullständigt 
objektiv. Men du ska vara professionell. Och det är inte samma sak som att vara 
okänslosam, hård va. Utan professionell är att det ska vara en rättssäker 
bedömning, det ska vara en förutsägbar bedömning och det ska vara ett objektivt 
grundat beslut och inte grundat på vad jag som person, handläggare eller 
beslutsfattare eller chef, tycker om den andra människan.163 

 
Det här betyder alltså att respondenterna upplever att deras roll som neutrala verkställare 
fyller en viktig uppgift i att sträva efter att upprätthålla en demokratisk ordning och en 
demokratisk förvaltning som därmed bör sträva efter transparens, rättssäkerhet och 
objektivitet.  
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5 Slutsatser och slutord 
 
Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur asylhandläggare på Migrationsverket i 
sitt arbete uppfattar sin roll och sitt handlingsutrymme. Därtill utgör en viktig del av 
uppsatsens syfte att utifrån detta problematisera handläggarnas uppfattningar för att på så vis 
försöka förstå huruvida de kan ses som neutrala verkställare eller närbyråkrater med stort 
handlingsutrymme samt att diskutera innebörden av detta. 
  
I det här kapitlet redovisas sålunda uppsatsens slutsatser. Det betyder att det är i detta avsnitt 
som uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras genom att applicera det teoretiska 
perspektivet på det empiriska material som uppstod ur intervjuerna med sex asylhandläggare. 
Därefter följer slutord med slutkommentarer från min sida. 
 

5.1 Synen på rollen som neutral verkställare och dess problematik 
 
Uppsatsens teoretiska angreppssätt tog sin början i en distinktion mellan två motsatta 
uppfattningar kring byråkrati och byråkrater samt deras roll. Den traditionella synen på 
byråkratin, den s.k. Weberianska idealbyråkratin, innebär att byråkraten tilldelas rollen som 
en neutral verkställare av politiska beslut och fungerar således som en professionell 
tjänsteman som följer opersonliga regler i en hierarkiskt styrd organisation. Ett motsatt synsätt 
på byråkrater och deras roll företräds av Lipsky som urskilde en särskild grupp av byråkrater, 
närbyråkraterna, som de verkliga utformarna av den offentliga politiken delvis p.g.a. den 
starka handlingsfrihet de har i sitt arbete. 
 
I den här uppsatsen har jag funnit att frågan om hur asylhandläggarna uppfattar sin egen roll 
kan relateras till den Weberianska synen på byråkraten som en neutral verkställare. 
Asylhandläggarna har diskuterat sin egen roll på ett vis som direkt kan sammankopplas med 
tillämpande av politiska beslut på ett neutralt och opersonligt sätt. Det kan också 
exemplifieras genom hur en respondent ser på sin egen roll i beslutsprocessen, nämligen som 
obetydlig – han tillämpar ju bara de lagar och regler som finns. De övriga asylhandläggare 
som medverkat i intervjuerna har delgivit ett liknande synsätt och uttrycker att deras roll 
endast är att implementera det som lagstiftaren beslutat.  
 
Asylhandläggarna uttrycker alltså arbetet som en roll som de själva är skilda från. Detta går 
även hand i hand med uppfattningen om den egna maktpositionen. Makten upplevs tillhöra 
rollen som tillämpare och fungerar alltså som en del av den opersonliga roll de själva iklär sig 
i sitt arbete. Makten är knuten till rollen som är neutral och opersonlig – makten är således 
knuten till ett system som de själva inte styr över. Myndighetsutövning innebär alltid makt, 
anser asylhandläggarna, men makten finns i ämbetet och måste därmed förstås som något 
avskilt från dem personligen.  
 
Trots att respondenterna har varit tydliga med att förmedla denna rolluppfattning, finns det 
ändå vissa indikationer på att den här uppfattningen inte är helt entydig. Vissa utav 
respondenterna har exempelvis framhävt en slags expertis som växt fram under tiden de 
arbetat med asylprövning. Därmed kan man givetvis ifrågasätta vari denna expertis består och 
vilken betydelse den har för handläggarnas roll och handlingsutrymme i arbetet. Det här är 
också ett resonemang som Norström för i sin avhandling. Hon anser att tjänstemännen på 
Migrationsverket utvecklar en slags hantverksskicklighet i arbetet vilket därmed skulle kunna 
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liknas vid någon typ av expertis, som i sin tur även får en stor betydelse för ärendehanteringen 
i arbetet. Att utveckla en slags expertis skulle därmed kunna innebära att handläggarna i sitt 
arbete blir allt mer rutinerade, utökar sitt kunskapsområde inom arbetet varför 
förhandlingsmöjligheterna med beslutsfattaren och sålunda inflytandet över beslutsprocessen 
ökar. Därtill har vissa respondenter även uppfattat att det finns en distinktion mellan 
handlingsutrymmet vid utredningsarbetet och det i beslutsfattandet. Det här är dock något som 
diskuteras vidare i avsnitt 5.2, men som ändå visar tecken på en svaghet i handläggarnas 
uppfattningar om sig själva som neutrala verkställare. Sammantaget betyder detta att 
uppfattningen om rollen som en neutral verkställare kraftigt kan ifrågasättas. 
 
Den Weberianska idealbyråkratins bristfälliga överensstämmelse med den roll byråkratin har i 
dagens samhälle har uppmärksammats av bl a Lundquist och Rothstein. De hävdar båda att 
förvaltningen har en stor betydelse för den offentliga politiken och dess utformande, vilket 
inte minst den svenska förvaltningen med fristående myndigheter tydliggör. Lundquist hävdar 
även att den Weberianska idealbyråkratin och den idealiske byråkraten enbart kan ses som en 
måttstock – något som aldrig existerat eller varit aktuellt, inte ens under Webers tid.164 Att 
sådana neutrala verkställare därmed skulle vara verksamma i form av gräsrotsbyråkrater i en 
fristående myndighet som delvis karaktäriseras av målstyrning måste därmed ifrågasättas. Det 
faktum att asylhandläggarna i teorin uppfattar sig själva som neutrala verkställare måste 
därför även förstås genom att försöka belysa hur handläggarnas roll och handlingsutrymme 
ser ut i praktiken, vilket även är av stor betydelse för att förstå huruvida de kan uppfattas som 
närbyråkrater med stort handlingsutrymme.  
 

5.2 Handlingsutrymme: förekomst och frånvaro 
 
För att försöka förstå huruvida något egentligt handlingsutrymme föreligger bland 
asylhandläggarna på Migrationsverket och för att undersöka om de därmed skulle kunna 
förstås som närbyråkrater med tydlig handlingsfrihet, måste Lundquists analysmodell för att 
studera byråkraters handlingsutrymme användas. En viktig del för att förstå detta eventuella 
handlingsutrymme är också att se till den kontext och den organisation som handläggarna 
arbetar inom och påverkas av i sitt dagliga arbete. 
 
Som nämndes i bakgrundskapitlet kan Migrationsverket beskrivas som en hierarkisk 
organisation styrd utifrån fastställda mål som sedan utarbetas och preciseras inom 
myndighetens olika delar. Asylhandläggarna uppfattar dock Migrationsverket som en platt 
organisation i den bemärkelsen att de inte känner sig styrda av överordnade och chefer. Det 
har främst sin förklaring i att relationen till den närmaste överordnade, beslutsfattaren, 
uppfattas som mycket öppen och karaktäriseras snarare av ett slags samarbete än styrning. 
Relationen till beslutsfattaren har även beskrivits som föränderlig: I början av anställningen 
har beslutsfattaren uppfattats som en slags expert bland handläggarna. Med tiden har dock en 
egen expertis utformats, vilket således förändrat relationen till beslutsfattaren. 
 
Trots att asylhandläggarna inte känner sig styrda av den närmaste överordnade så föreligger 
det dock en annan faktor som utgör en tydlig styrning: lagen. Lagar, förarbeten, förordningar, 
praxis – allt detta innebär att ett eventuellt handlingsutrymme blir kringskuret. Därtill kan 
handlingsutrymmet även relateras till de olika kontrollmekanismer som föreligger framför allt 
i form av överordnade och andrainstansen, d v s Utlänningsnämnden. Jag har funnit att den 
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tydliga juridiska styrningen och de kontrollmekanismer som granskar handläggarnas arbete 
dock inte innebär att handlingsutrymmet uteblir. Tvärtom uppfattar jag att det faktiskt finns 
ett visst handlingsutrymme i asylhandläggarnas arbete, men att graden av detta skiljer sig 
mellan utredningsarbetet och beslutsfattandet. När handläggarna ger förslag till beslut kan de 
uppfattas som mycket styrda, vilket främst kan relateras till de juridiska regler de har att 
förhålla sig till. Då beslutet även granskas och skrivs under av en beslutsfattare som fattar det 
formella beslutet kan handlingsutrymmet således uppfattas som mycket kringskuret. Gällande 
utredningsarbetet finns dock ett större handlingsutrymme. 
 
I uppsatsen har bestämmelsen om humanitära skäl fungerat som en avgränsning och kan även 
uppfattas som ett slags angreppssätt för att försöka förstå byråkraters handlingsutrymme. 
Endast en asylhandläggare anser att bestämmelsen faktiskt ger ett större handlingsutrymme 
p.g.a. bestämmelsens vaghet samt att individuella och sammantagna bedömningar är 
förekommande. Då man studerar respondenternas erfarenheter av att arbeta med humanitära 
skäl närmare, kan man också se hur handlingsutrymmet tar sig uttryck i utredningsarbetet. Det 
här illustreras även i avsnitt 4.4.2 där tre fall redovisas och där man kan tolka det som att 
handläggarna faktiskt haft en stor betydelse i utredningsarbetet. Detta exempelvis genom att 
dröja i beslutsfattandet, vända sig till andra beslutsfattare, osv. Därtill har vissa respondenter 
även relaterat handlingsutrymmet vid utredningsarbetet till styrningen av utredningen och de 
moment som hör till detta, vilket betyder att asylhandläggaren kan använda sig av sin kunskap 
och erfarenhet genom att exempelvis kräva intyg, språkanalyser eller liknande. Samtidigt 
fyller utredningsarbetet givetvis en väsentlig funktion vid själva beslutsfattandet – något som 
innebär att det faktiskt finns ett handlingsutrymme av stor betydelse för asylhandläggarna i 
deras arbete i ärenden med humanitära grunder.  
 
Samtidigt som dessa exempel således illustrerar ett visst handlingsutrymme, kan de också ses 
som situationer i vilka olika typer av förhandlingar skett. Frågan om handlingsutrymmet och 
förhandlingsmöjligheterna kan även relateras till diskussionen om handläggarnas 
expertisutvecklande ovan. Det handlar alltså om att man utvecklar någon slags expertis, eller 
hantverksskicklighet som Norström benämner det, som därmed kan få en stor betydelse för 
såväl den egna rollen som ärendehanteringen och dess utfall i arbetet. Denna expertis som tar 
sig uttryck främst i utredningsarbetet är också något som flera utav handläggarna diskuterat 
kring. Det handlar alltså om en slags kunskapsutveckling och växande erfarenhet i arbetet 
som får en stor betydelse i utredningsarbetet och handlingsutrymmet. 
 
För att förstå detta handlingsutrymme utifrån en teoretisk aspekt kan Lundquists analysmodell 
för att förstå autonomi hos aktörer inom byråkratin tillämpas. Aktörsautonomi består således 
utav två av varandra beroende delar: handlingsfrihet och handlingsförmåga. I de ärenden som 
lyfts fram i 4.4.2 och som därmed får exemplifiera handlingsutrymmet vid humanitära skäl 
kan handlingsfriheten förstås som möjligheten att fatta självständiga beslut, vilket regleras av 
t ex lagar och praxis. Handlingsförmågan, som istället berör aktörens förmåga att förstå, 
kunna och vilja genomföra beslutet, handlar alltså om förmågan att använda 
handlingsfriheten. Trots att handlingsfriheten kan förstås som liten i fallet med humanitära 
skäl p.g.a. dess restriktivitet, kan man dock se att handläggarna använt sig av sin 
handlingsförmåga. Intressant är även att orsakerna bakom denna handlingsförmåga snarast 
skulle kunna relateras till viljan att få igenom ett visst beslut, vilket i sin tur kan förklaras med 
handläggarnas empatiska uppfattningar kring dessa ärenden. 
 
Det här visar att man de facto kan tala om ett visst handlingsutrymme bland vissa av de 
asylhandläggare som deltagit i uppsatsen. Frågan är dock om detta innebär att de kan förstås 
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som närbyråkrater med ett stort handlingsutrymme enligt Lipskys teori. Jag argumenterar för 
att så inte är fallet. Det har framför allt en central förklaring, men innan den redovisas vill jag 
dock tillägga att det dessutom är svårt att tala om något befintligt handlingsutrymme då det 
inte gäller det specifika fall som jag studerat. Jag valde att studera en bestämmelse som delvis 
kan uppfattas och även utav vissa av respondenterna har uppfattats som otydlig – därav följer 
att jag inte kan utläsa vilket handlingsutrymme asylhandläggarna har i andra typer av fall. Att 
handlingsutrymmet som exemplifieras främst med hjälp av tre specifika ärenden också utgör 
särfall, d v s ärenden som handläggarna uppfattat som speciellt svåra av olika anledningar och 
som dessutom varit mycket ovanliga, bör tydligt markeras.    
 
Den huvudsakliga orsaken till att asylhandläggarna inte kan förstås som närbyråkrater med ett 
tydligt handlingsutrymme har sin förklaring i den omfattande styrning de faktiskt utsätts för. 
Enligt Sannerstedt är Lipskys teori om närbyråkrati och närbyråkrater endast tillämpbar i fall 
där styrningen inte är tydlig och effektiv. Så är dock inte fallet när det gäller asylhandläggarna 
på Migrationsverket. Trots att de inte uppfattar sig som styrda av överordnade och chefer 
föreligger ändå en mycket tydligt styrning. Denna karaktäriseras främst av lagar, praxis och 
övriga regler. Samtidigt sker en stor del av styrningen i form av olika typer av 
kontrollmekanismer som är en del av handläggarnas vardagliga arbete. Det kan främst 
relateras till det nya arbetssätt Migrationsverket arbetar med i vilket handläggare och 
beslutsfattare har ett tydligare samarbete. Därtill finns även andrainstansen, 
Utlänningsnämnden, som kontrollerar Migrationsverkets beslut. 
 

5.3 Innebörden av asylhandläggarnas roll och handlingsutrymme 
 
Frågan om asylhandläggarnas roll och handlingsutrymme måste även förstås i ett större 
sammanhang, d v s i fråga om faktorer såsom legitimitet, demokrati och rättssäkerhet. Jag har 
alltså kommit fram till att ett visst handlingsutrymme faktiskt existerar bland några av de 
asylhandläggare jag intervjuat vid ärenden med humanitära grunder. För att förstå detta 
handlingsutrymme måste man också ha i åtanke att den bestämmelse jag har avgränsat mig till 
att studera innebär att individuella bedömningar är centrala. Det finns alltså, som nämndes i 
inledningen, svårigheter med att detaljstyra en bestämmelse med den karaktär som humanitära 
skäl har. Det har sin förklaring i det som Sannerstedt betonar, d v s att det är omöjligt att 
förutse alla de situationer som kan tänkas uppstå då bestämmelsen ska tillämpas. Därför måste 
således individuella bedömningar vara möjliga. 
 
Trots det handlingsutrymme som finns i de fall jag har studerat, behöver detta inte tolkas som 
att utgöra ett hot för legitimitet, demokrati och rättssäkerhet. I de tre fall som exemplifierades 
i 4.4.2 upplever jag inte att beslutsfattandet har karaktäriserats av godtycke eller partiskhet. 
Tvärtom har de givit utrymme för asylhandläggarna att vid ärenden de uppfattar som särskilt 
svårhanterliga faktiskt kunna genomföra utredningarna mer utförligt för att på så vis 
säkerställa beslutet. Det innebär alltså att individuella bedömningar av fall som haft 
komplicerade och svårbedömliga karaktärer de facto varit möjliga att genomföra. 
 
De ovan nämnda kontrollmekanismerna och den tydliga styrningen av myndighetsutövandet 
innebär också en ökad tilltro till möjligheterna att upprätthålla rättssäkerhet i 
myndighetsutövandet. Samtidigt pågår arbetet med att öka insynen i Migrationsverket 
exempelvis genom att förtydliga bestämmelsen om humanitära skäl, avskaffa 
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Utlänningsnämnden etcetera.165 Betydelsen av detta kan också relateras till det som bl a 
Rothstein och Peterson m.fl. diskuterar, d v s vikten av att försöka åstadkomma legitimitet 
inom den offentliga förvaltningen på ett sätt som innebär att medborgarna får en större insyn 
och därmed kan utkräva ansvar från denna. Strävan efter utökade möjligheter för 
samhällsmedborgarna att utkräva ansvar från den offentliga förvaltningen bidrar således till 
att motarbeta den legitimitetsproblematik som Rothstein benämner ”demokratins svarta hål”.  
Enligt Weber utgjordes dock en betydelsefull del i att åstadkomma legitimitet hos de personer 
som i sitt arbete fungerar som länk mellan medborgarna och politikerna. Det innebär alltså att 
en viktig del i denna strävan efter att upprätthålla en offentlig förvaltning som kännetecknas 
av legitimitet, demokrati och rättssäkerhet ligger just hos de enskilda tjänstemännen. 
 
Tilltron på den enskilda tjänstemannens betydelse för denna legitimitet är också något som 
återspeglas bland respondenterna. Vikten av den egna rollen och dess innebörd för 
upprätthållandet av legitimitet, demokrati och rättssäkerhet är således något som markerats av 
flera asylhandläggare. Detta genom att diskutera innebörden av att på ett neutralt sätt 
verkställa politiska beslut för att bidra till upprätthållandet av en rättsstat och demokrati, d v s 
frånvaron av ett förvaltningsstyre. En respondent har dock svårt att se att man som människa 
kan vara fullständigt objektiv. Han menar istället att man måste agera professionellt – att själv 
verka för att rättssäkerhet, förutsägbarhet och opartiskhet i bedömningarna föreligger. Det 
innebär alltså att det hos asylhandläggarna finns en stark tilltro till den egna rollen och dess 
betydelse i ett större sammanhang. Det handlar alltså om en roll som inte enbart syftar till att 
utreda och ge förslag till beslut i asylärenden, utan även en roll i vilken strävan efter att bidra 
till upprätthållandet av legitimitet, demokrati och rättssäkerhet har en stor betydelse. 
 

5.4 Slutord 
 
I den här uppsatsen har jag ställt mig frågan om hur asylhandläggare uppfattar sin roll och sitt 
handlingsutrymme, huruvida de kan förstås som neutrala verkställare eller närbyråkrater med 
stort handlingsutrymme samt vad detta betyder i ett större sammanhang. Vad jag har kommit 
fram till är att sättet som de själva ser på dessa faktorer närmast kan relateras till en neutral 
verkställarroll enligt en Weberiansk idealbyråkratisk linje. Deras handlingsutrymme, som jag 
huvudsakligen har studerat i samband med bestämmelsen om humanitära skäl, kan dock inte 
sägas överensstämma med denna roll. Det betyder dock inte att jag anser att asylhandläggarna 
har en roll som innebär att de kan förstås som närbyråkrater med stort handlingsutrymme 
enligt Lipskys teori. Istället finns det en distinktion mellan hur handläggarna själva uppfattar 
sin roll och hur denna roll kan förstås ur det teoretiska perspektiv som använts i denna 
uppsats.  
 
I det empiriska materialet har vissa asylhandläggare diskuterat handlingsutrymmet vid 
styrningen av utredningsarbetet i allmänhet, samtidigt som jag framför allt har visat på tre 
specifika fall där handläggarna vid ärenden med humanitära grunder har haft ett visst 
handlingsutrymme. Som nämndes i inledningskapitlet har det empiriska materialet i uppsatsen 
baserats på ett mindre antal intervjuer, varför generaliserbara resultat givetvis inte är möjligt 
att dra utifrån det. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det handlingsutrymme jag dock har 
sett tecken på hos handläggarna i deras arbete också måste förstås utifrån alla de situationer 
där handlingsutrymme inte kan sägas föreligga. Lite tillspetsat kan man säga att alla ärenden 
där inte detaljerade regler av checklistekaraktär finns att tillgå erbjuder tillämparen ett visst 
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handlingsutrymme. Frågan är dock vad detta handlingsutrymme egentligen betyder i ett större 
sammanhang. 
  
Som bl a Lipsky och Lundquist lyft fram kommer det alltid att finnas behov av byråkrater 
som arbetar på gräsrotsnivå och har direktkontakt med samt fattar beslut om andra människor. 
Trots att man kan försöka att reglera dessa byråkraters arbete med ökad styrning och kontroll 
kommer gräsrotsbyråkraterna ständigt att vara en viktig del av förvaltningen och 
myndighetsutövandet. Därtill bör man också reflektera över orsakerna till det 
handlingsutrymme som förekommer i just dessa fall, d v s vid ärenden med humanitära 
grunder. Frågan kan bl a relateras till det som exempelvis Sannerstedt diskuterar, d v s att en 
viss flexibilitet i olika typer av regelverk kan vara nödvändigt i syfte att hantera olika typer av 
situationer som kan uppstå vid tillämpandet. Detta är således viktigt att belysa just gällande 
bestämmelsen om humanitära skäl där individuella och till viss del sammantagna 
bedömningar är centralt. Och, som en av respondenterna säger, det handlar om ett arbete som 
berör enskilda individer – inga omständigheter ser likadana ut. Att därmed detaljstyra en 
sådan verksamhet skulle t o m kunna sägas hämma möjligheterna till att göra individuella 
bedömningar. Liksom beslutsfattare, överordnade och andrainstanser betraktas som olika 
typer av kontrollmekanismer, så kanske även asylhandläggarna själva borde göra det. Att som 
i dessa fall kunna ha ett visst handlingsutrymme kan således fungera som en kontroll för att 
ärendet behandlas korrekt och skapar därmed en ökad tilltro till att alla sidor av fallet tas i 
beaktande. 
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INTERVJUGUIDE 
 

INLEDANDE FRÅGOR 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Tid i arbetet? 

- Tidigare arbeten? 

- Nuvarande position? 

 

TEMA: ARBETSUPPGIFTER 

- Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

- Anser du att du har ett självständigt arbete? 

- Migrationsverket uppfattas ofta som en hierarki. Vilken uppfattning har du gällande 

detta? 

 

TEMA: HUMANITÄRA SKÄL – EGEN ERFARENHET 

- Hur skulle du vilja beskriva bestämmelsen om uppehållstillstånd på humanitära 

grunder? 

- Vilka erfarenheter har du av att pröva ärenden med humanitära grunder? 

- Har dessa ärenden skiljt sig från andra typer av asylprövning? 

- Har du känt att det funnits otydligheter när du arbetat med den? 

- Upplever du att Utlänningslagen och praxis gällande humanitära skäl är tillräcklig för 

att kunna fatta beslut om uppehållstillstånd på humanitära grunder? 

- Har du någon uppfattning om dina kollegor har en liknande uppfattning som du i 

frågan? 

- Förs det en diskussion om hur regelverket ska tolkas? Har det exempelvis förekommit 

att du har vänt dig till en kollega eller överordnad för att få råd kring beslutsfattande 

med humanitära grunder? 

- När man fattar beslut om humanitära skäl kan det många gånger handla om att väga in 

flera olika faktorer som sammantaget ska anses uppfylla kriteriet. Vilken erfarenhet 

har du av det? Har du upplevt problem med det? 
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TEMA: ÅSIKTER OM HUMANITÄRA SKÄL 

- Bestämmelsen om humanitära skäl beskrivs ofta som otydlig. Tror du att det är möjligt 

att reglera den mer utförligt? 

- Om ja, vad skulle detta enligt dig resultera i? 

- Skulle du som handläggare känna en större trygghet om fler regler kring bestämmelsen 

fanns? 

- Är det enligt din mening positivt att låta experter inom området utveckla praxis snarare 

än att låta politiker reglera området mer omfattande? 

 

TEMA: HANDLINGSUTRYMME 

- Uppfattar du att du har handlingsutrymme i ditt arbete? Varför/varför inte? 

Fördelar/nackdelar med det? 

- Anser du att du har makt? Varför/varför inte? 

- Vad betyder makt i den här situationen? 

- Tycker du att det finns ett tolkningsutrymme i beslutsfattandet? 

- Vilken relation har du till beslutsfattarna? Är ni ofta överens om beslut eller finns det 

utrymme för diskussion? 

- Vilken betydelse har du själv i beslutsprocessen? Vilket inflytande har du gällande 

beviljandet av uppehållstillstånd på humanitära grunder? 

 


