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Inledning 

I den historiska skildringen Tusen år av invandring skriver bokens författare, Ingvar Svenberg och 

Mattias Tydén, att invandringen är en viktig och naturlig del av den historiska utvecklingen. 

Genom mötet mellan inhemskt och utländskt formas och förändras ett ständigt pågående 

samhällsbygge inkluderat givande och tagande. Beroende på hur svenska samhället har sett ut 

under olika epoker har också invandringen påverkats.1 Exempelvis så skriver Rolf Ohlsson i 

antologikapitlet Svensk invandrings- och flyktingpolitik efter 1945 att efterfrågan på arbetskraft i Sverige 

var stor under 1950-talet vilket ledde till ökad arbetskraftinvandring. 2 Under 1980-talet 

förändrades invandringen och istället kom en ökning av mängden asylsökande till Sverige att 

tillta. 3 Svanberg och Tydén menar att det sett till det ökade befolkningstrycket i Europa idag är 

värt att reflektera över västvärldens ansvar gällande det ekonomiska och ekologiska hotet som 

finns mot tredje världen. 4  

 

Under år 2010 uppger Migrationsverket att Sverige beviljade totalt 105 102 uppehållstillstånd och 

registrerade uppehållsrätter. Med uppehållsrätt menas en rättighet för EU- och EES-medborgare 

samt deras familjemedlemmar att befinna sig i Sverige längre än i tre månader utan att ansöka om 

uppehållstillstånd. Siffran innefattar även exempelvis uppehållstillstånd kopplat till arbete och 

studier i Sverige. Med uppehållstillstånd menas tillåtelse, genom ansökande om tillstånd, att 

uppehålla sig och bo i ett land under en viss tid eller permanent. Av de 105 102 beviljade fallen år 

2010 var 1 804 personer kvotflyktingar. 5 Den sammanlagda siffran för personer som sökte asyl i 

Sverige år 2010 uppgick enligt Migrationsverket till 31 819 personer. 6 För kvotflyktingar är 

uppehållstillstånden redan ordnade före de reser in i Sverige. Kvotflyktingar tillhör de mest 

behövande i världen och erbjuds därmed ett nytt hemland. Eftersom dessa människor varken kan 

återvända eller stanna där de befinner sig är vidarebosättning enligt Migrationsverkets 

informationsblad Den svenska flyktingkvoten den enda lösningen. Då FN:s flyktingorgan UNHCR 

(United Nations High Commissioner for Refugees) har i sitt åliggande att skydda och hjälpa 

flyktingar är det UNHCR som utreder och bedömer vilka som ska erbjudas vidarebosättning. 

Sveriges riksdag sätter årligen ramarna för i hur stor utsträckning Sverige ska erbjuda 

                                                 
1 Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, Tusen år av invandring (Stockholm, 1992) s. 390 

2 Rolf Ohlsson, “Svensk invandrings- och flyktingpolitik efter 1945” i Migrationsexplosionen, (red.) Gunnar Jervas 

(Stockholm, 1995) s. 86 ff.  

3 Ibid, s. 90. 

4 Svanberg och Tydén s. 392. 

5 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2010, 

http://www.migrationsverket.se/download/18.46b604a812cbcdd7dba80008288/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst

%C3%A5nd+och+registrerade+uppeh%C3%A5llsr%C3%A4tter+2010.pdf (2012-04-18). 

6 Migrationsverket, Fler asylsökande och arbetskraftsinvandrare 2010, http://www.migrationsverket.se/info/3516.html 

(2012-05-30).  

http://www.migrationsverket.se/download/18.46b604a812cbcdd7dba80008288/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+och+registrerade+uppeh%C3%A5llsr%C3%A4tter+2010.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.46b604a812cbcdd7dba80008288/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+och+registrerade+uppeh%C3%A5llsr%C3%A4tter+2010.pdf
http://www.migrationsverket.se/info/3516.html
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vidarebosättning genom fastställande av en budget avsedd för kvotflyktingar. På förslag av 

UNHCR bestämmer sedan Migrationsverket vilka flyktinggrupper och i vilka länder 

uttagningarna till kvoten ska ske.   7  

Syfte 

Syftet med vår studie är att genom intervjuer belysa och problematisera kvotuttagningsprocessen 

och arbetet fram tills kvotflyktingarna befinner sig i en svensk kommun för bosättning, ur de 

arbetandes perspektiv. Genomgående i studien ämnar vi studera arbetet utifrån hur samverkan 

mellan de olika aktörerna som arbetar med kvotflyktingar emellan fungerar. Vi avser även att 

belysa eventuella aspekter, så som lagar och kriterier, som kan både underlätta och försvåra 

arbetet. För att tydliggöra hur arbetet med kvotflyktingar skiljer sig specifikt åt, men även liknar, 

övriga flyktinggrupper åsyftar vi att granska just dessa lik- samt olikheter.  

Frågeställningar 

Frågeställningar som vår studie haft som utgångspunkt: 

 Hur går samverkan mellan de olika aktörerna vid arbetet och processen kring 

kvotflyktingar till? 

 Hur ser konsekvenserna ut vid eventuella bristfälligheter i samverkan mellan de arbetande 

aktörerna? 

 Hur skiljer sig arbetet med kvotflyktingar åt från arbetet med övriga flyktinggrupper? Vad 

är konsekvenserna av dessa eventuella lik- samt olikheter? 

 Hur inverkar lagar och kriterier vid kvotprocessen? 

Bakgrund 

Då vi under arbetet med studien reflekterat över att antalet studier på området är begränsat samt 

att kvotprocessen för många är okänd har vi valt att i studien lägga stor tyngd på en utförlig 

introduktion till ämnet.  

Svensk flyktingpolitik: historisk återblick 

I antologikapitlet Svensk invandrings- och flyktingpolitik efter 1945 skriver Rolf Ohlsson att svenska 

samhället under 1900-talet genomgått en internationaliseringsprocess. Sett till invandrings- och 

flyktingpolitiken så fanns under seklets första hälft ett mycket litet antal invandrare. Ohlsson 

skriver att 0,4 procent av befolkningen år 1910 var utlandsfödda medborgare som var bosatta i 

Sverige vilket under seklets andra hälft kom att förändras. 8 Tiden efter andra världskriget 

dominerades invandringen av krigsflyktingar. Direkt efter krigsslutet överfördes många flyktingar 

                                                 
7 Migrationsverket och UNHCR, Den svenska flyktingkvoten, 

http://www.migrationsverket.se/download/18.360b720f1334128467780007186/Den+svenska+flyktingkvoten+-

+slutversion+svenska.pdf (2012-04-20) s. 2 ff.  

8 Ohlsson s. 83. 
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från de tyska koncentrationslägren till svenska flyktingläger. Krigsflyktingar som kommit till 

Sverige under denna period kunde enligt Ohlssons text tämligen enkelt skaffa sig arbete, men då 

inte inom de områden där de många gånger hade högre utbildningar sedan tidigare, utan 

okvalificerade arbeten. 9 Ohlsson menar också att migrationen som skedde till Sverige under 

efterkrigstiden berodde på individuella beslut som mestadels grundades i förhoppningar om 

bättre förhållanden, främst ekonomiska. 10 Patrik Engellau med flera skriver i boken Sveriges två 

gränser att det viktigaste kravet som ställdes på invandrarna var att de inte skulle ta jobb framför 

svenskarna vilket exemplifieras genom citat där detta påstods i en statlig utredning från år 1945. 11 

 

Under 1950- och 1960-talet kom arbetskraftsinvandringen att öka i Sverige. I och med att 

arbetstillståndsgivningen liberaliserades genom en generös tydning av utlänningslagen12, på grund 

av överskott på efterfrågan av arbetskraft, kunde fler arbeta och flytta till Sverige. Ohlsson skriver 

även att försök till organisering av kollektiv överföring av utomnordisk arbetskraft skedde. 1954 

beslutades om gemensam nordisk arbetsmarknad vilket innebar att rörligheten för arbetskraft 

mellan de nordiska länderna var fri. Regleringen fortsatte att utvecklas åt det generösare hållet 

och arbetskraftinvandringen fortsatte fram tills slutet av 60-talet att öka. Under den hittills 

nämnda perioden med arbetskraftsinvandring kom Sveriges ekonomi att öka. Under slutet av 

1960-talet sågs fri arbetskraftsinvandring som lönepressande och då invandrarna kom att 

dominera den delvis nyskapade arbetskategorin sågs detta som ett hot. Ekonomin försämrades 

också efter 1970 då tillväxten sjönk. 13 

 

Med tiden har det yttre trycket ökat vilket lett till att det under 1980-talets mitt skedde en kraftig 

ökning av antalet asylsökande till Sverige. 14 Dominerande för invandringen har sedan dess varit 

flyktingar som kommit av politiska eller humanitära skäl samt anknytningsfall. Genom 

flyktinginvandringen menar Ohlsson att det tidigare sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

invandring brutits. Antalet invandrare från tredje världen har ökat, vilket inneburit att 

kulturavståndet också ökat och den sociala kompetens som Ohlsson skriver krävs i arbetslivet har 

försvårats. Ett bevis för den svårare situationen menar han vara arbetslösheten för invandrare 

under 90-talet. 15   

                                                 
9 Ibid, s. 93. 

10 Ohlsson s. 83 f.  

11 Patrik Engellau med flera, Sveriges två gränser (Stockholm, 2000) s. 28f.  

12 Enligt Sverige Rikes Lag omfattar utlänningslagen den lagtext som reglerar rätten för medborgare från utlandet att 

vistas i Sverige, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm (2012-04-17) 

13 Ohlsson s. 86 ff.  

14 Ibid, s.90. 

15 Ibid, s. 95 ff. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm
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Samspelet med Europeiska Unionen 

I och med att Europeiska Unionen (EU) skapades innebar även detta att medlemsstaterna 

utvecklade nya samarbetsområden, bland annat en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 

(GUSP) som innefattar även asyl- och invandringsfrågor.16 Samarbetet ansågs nödvändigt för att 

EU skulle kunna nå de mål som var utsatta och var av ett ”gemensamt intresse” för alla stater, 

däribland asylpolitiken. 17 Arbetet och frågorna med asylpolitiken tar i överlag väldigt mycket 

hänsyn till Genèvekonventionen18 Det var när Amsterdamfördraget gick igenom 1999 som EU:s 

asyl- och invandringspolitik tog en ny vändning, bland annat att överstatlighet blev aktuellt för en 

del av de gemensamma asylfrågorna.19 Överstatlighet innebär att medlemsstaterna ger sin rätt att 

bedriva offentlig makt till självstyrande internationella organ som fattar beslut, exempelvis EU 

parlamentet, Ministerrådet eller Europadomstolen. Detta innebär kortfattat att gemensamma 

lagar har företräde om den krockar med nationella lagar.20 Asyl- och invandringspolitik var 

tidigare mellanstatlig21 vilket innebär att stater samarbetar och att ett enhälligt beslut av alla stater 

måste tas för att kunna träda i kraft. 22  

 

Sverige var till en början negativt till en helt gemensam politik, vilket dock ändrades med tiden.23 

Regeringen gav förslag om att utveckla och förändra utlänningslagen och betonade att de 

förutsättningar för enskild migrationspolitik som tidigare funnits för Sverige och andra 

medlemsstater hade minskats. Regeringen ansåg att svensk politik skulle utformas i enlighet med 

EU och dess politik, men även samarbeta med organisationer som UNHCR och Internationella 

migrationsorganisationen (IOM).24  

 

2001 hölls ett konvent för Europas framtid där det bland annat diskuterades om behovet för 

medlemsstaterna att även skapa gemensamma mottagningsvillkor och regler för 

uppehållstillstånd, speciellt om staterna skapar en samordnad tolkning av Genèvekonventionen. 25 

Något som medlemsstaterna måste ta hänsyn till är att även om det inte finns måsten till att ge 

asyl så förbjuds staterna av FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen att utvisa personer 

som riskerar exempelvis förföljelse.26  

 

                                                 
16 Hans E Andersson, Överstatlig flyktingpolitik (Umeå, 2008), s. 101. 

17 Ibid, s. 103. 

18 Ibid, s. 105. 

19 Ibid, s. 112. 

20 Ibid, s. 187. 

21 Ibid, s. 102. 

22 Jonas Tallberg, EU:s politiska system (Lund, 2010), s.122. 

23 Andersson, s. 129f. 

24 Ibid, s. 135. 

25 Ibid, s. 162-179. 

26 Ibid, s. 188.  
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Avgränsning: den svenska flyktingkvoten 

År 2011 tog Sverige emot cirka 1900 kvotflyktingar, detta enligt information från 

Migrationsverkets hemsida som publicerat faktabladet Den svenska kvotflyktingen. Kvotflyktingar 

kan även omnämnas som ”FN-flyktingar”, vilket är människor som har valts ut till en årlig kvot 

eftersom de bedömts tillhöra de mest behövande och erbjuds därför ett nytt hemland. Som del av 

den årliga svenska flyktingkvoten är uppehållstillstånd för dessa människor på flykt sitt hemland 

redan ordnat då inresan till Sverige sker och det går inte själv att ansöka om att tas ut till kvoten.27 

Vilka som ska vara en del av kvoten samt hur många som ska väljas ut beslutas av FN:s 

flyktingorgan, UNHCR, som ger förslag till Sverige och de övriga cirka 25 länderna som ställer en 

flyktingkvot till förfogande. 28 Vidare så har Migrationsverket i uppdrag från den svenska 

regeringen att pröva om flyktingarna som UNHCR väljer ut faller inom ramen för den svenska 

utlänningslagens reglering. Följaktligen bedöms besluten gällande kvotflyktingar dels på 

UNHCR:s presentationer och det tillhörande skriftliga underlaget som medföljer dessa (dossier), 

men besluten görs även genom personliga intervjuer gjorda av Migrationsverket (delegation) på 

plats i det land där flyktingarna finns. Av UNHCR:s underlag väljs hälften av kvoten ut och den 

andra hälften väljs genom Migrationsverkets personliga intervjuer. 29  

 

I rapporten Vidarebosättning till ett annat liv uppger Migrationsverket att Sverige är det äldsta landet 

i Europa för vidarebosättning samt det land som förfogar över störst kvot för vidarebosättning. I 

rapporten anges också att Sverige har satt upp som mål att beslut och överföring gällande akuta 

behov för flyktingar bör ta upp till fem arbetsdagar, vilket då är de människor som benämns som 

kvotflyktingar. Flyktingar som tas ut till kvoten kan enligt rapporten varken återvända hem eller 

stanna i det land de flytt till. 30  Svenska regeringen bestämmer hur mycket pengar som ska 

avsättas för den årliga flyktingkvoten, vilket även innebär att det är regeringen som sätter ramarna 

för antalet kvotflyktingar. Genom ett regleringsbrev från regeringen till Migrationsverket anges 

hur kvotmedlen ska användas, det vill säga för vilka kategorier av behövande pengarna är 

avsatta.31 

Metod 

Grundad teori 

Bearbetning av insamlad data kommer ske utifrån metoden Grundad teori (GT). Kvalitativ 

forskning ligger ofta nära empiri vilket överensstämmer med GT som metod då den ligger nära 

empiri och skapas utifrån data.32  I boken Tolkning och reflektion skriver författarna Mats Alvesson 

                                                 
27Migrationsverket, UNHCR, Den svenska flyktingkvoten, s. 2-4. 
28 Ibid, s. 4. 
29 Ibid, s. 5. 
30 Migrationsverket. Vidarebosättning till ett annat liv (3:2010) s. 3-4. 
31 Ibid, s. 14. 
32 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, (Lund, 2008) s. 135. 
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och Kaj Sköldberg hur GT ses som teorigenererande vilket innebär att teorin utvecklas under 

forskningsprocessen. De hänvisar till Barney Glaser och Anselm Strauss, som är metodens 

grundare, och deras problematiserande av att forskaren skulle styras av en teori i början. Risken 

med detta är att den empiriska datan kan inräknas i kategorier som ingår i teorin, och detta är 

något GT inte förespråkar.33 

 

I Basics of qualitative research beskriver författarna Juliet Corbin och Anselm Strauss om hur en 

forskningsmetodik som GT används. Första steget i processen är datainsamling, vilket kan ske 

genom intervjuer.34 Efterföljande steg innehåller scanning och etikettering. Scanning innebär att 

forskaren går igenom sitt material för att hitta intressanta aspekter genom begrepp ur datan. När 

detta är gjort sorterar forskaren begreppen dessa i olika etiketter för att sedan skapa kategorier 

som etiketterna ingår i.35 Som tidigare nämnt är den rena forman av GT teorigenererande vilket 

gör att först när processen med ovannämnda steg är klar så framkommer teorin. Den kritik som 

riktats mot GT som metod handlar framförallt om risken att common sense-kategorier/kunskap 

genereras, vilket bland annat framförts av Alvesson och Sköldberg. De förtydligar även att 

utgångspunkten för forskning bör vara common sense kunskap men att den måste utvecklas.36 

Enligt Alvesson och Sköldberg riktar sig Glaser och Strauss mot positivismen (kunskap utgår från 

sinneserfarenhet). 37 Alvesson och Sköldberg menar även att ett positivistiskt arv finns att tyda 

inom GT. 38 De nämner också i sammanhanget Kathy Charmaz och hennes försök att utveckla 

GT till att bli mer socialkonstruktionistiskt.39 

 

Charmaz nämner tillsammans med medförfattaren Antony Bryant i boken The SAGE Handbook 

of Grounded Theory hur det finns olika skolor och perspektiv av GT. Den konstruktivistiska 

kunskapssynen nämns som en av de vanligaste perspektiven att förhålla sig till inom GT.40  

Genom att använda en konstruktivistisk kunskapssyn tyder vi att utgångspunkten ligger i att 

kunskapen är konstruerad då forskaren ska skilja på ord och verklighet. Vi har valt att använda 

oss av Charmaz konstruktivistiska GT i vår uppsats. Vi valde detta utifrån att ha tolkat 

konstruktivismen och insett hur den är mer ifrågasättande än exempelvis den positivistiska 

inriktningen. I och med att vi intar Charmaz konstruktivistiska GT-metod bemöts även den 

eventuella kritik som uppstår gällande att kategorierna skulle skapa kunskap som är common 

sense. Som vi nämnt innan ifrågasätter konstruktivismen i högre grad empirin och utifrån den 

inställningen så bidrar det till att vi som forskare reflekterar över det empiriska datainsamlandet 

och dess kunskaper som bringas istället för att det ska ses som representativt för helheten. Vi har 

                                                 
33 Ibid, s. 134 f. 
34 Juliet Corbin och Anselm Strauss, Basics of qualitative research, (Thousand Oaks, 2008) s. 27. 
35 Ibid, s. 159. 
36 Alvesson och Sköldberg s. 135 samt s. 158. 
37 Ibid, s. 127. 
38 Alvesson och Sköldberg s. 164. 
39 Ibid, s. 163. 
40 Anthony Bryant och Kathy Charmaz, ”Introduction” I The SAGE Handbook of Grounded Theory (red.) Antony 
Bryant och Kathy Charmaz (London, 2007) s. 10. 
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dock valt att inte helt utesluta det positivistiska perspektivet då vi anser att det finns inslag att 

använda oss av även därifrån. Det vi valt att använda oss utifrån de positivistiska tankebanorna är 

att de sinneserfarenheter vi kommer ta del av under en av intervjutillfällena kan återkomma vid 

ett senare intervjutillfälle. Med detta menas inte att informanterna delar med sig av samma empiri 

utan att vi som intervjuare ställer relevanta frågor för att det aktuella ämnet är applicerbart på 

flera av informanternas upplevelser. Med det konstruktivistiska perspektivet i åtanke har vi under 

intervjutillfällena valt att ställa vissa frågor gällande informanternas bakgrund för att på så vis se 

hur de eventuellt påverkats av tidigare erfarenheter i valen gällande hur de besvarade 

intervjufrågorna. På så vis har även nya frågor utvecklats och testats genom att vi ställt till frågor 

till andra informanter för att pröva om svaret endast stod för individen eller möjligtvis kunde vara 

representativt för flera.  

 

Att använda sig av GT leder till att en teori utvecklas vilket innebär att forskningsprocessen inte 

ska påbörjas med förutfattade meningar kring teorier. Vi har däremot valt att bortse från detta i 

viss utsträckning då vi ser svårigheter med att vara helt obunden från teorier. En stor del i det här 

ställningstagandet ligger även på studiens omfång och att vi som studiens forskare har fått som 

uppgift att i förhand ha sökt upp relevanta teorier till ämnet. Viktigt är dock att tillägga att vi inte 

kommer styras av dessa teorier utan under arbetets gång lämnar öppet för att utveckla eller lägga 

till relevanta teorier till analysarbetet. Vi finner det viktigt att poängtera att då vi bland annat valt 

att utföra halvstrukturerade intervjuer, som i viss mån hindrar oss att inte ha förutfattade 

meningar, har vi gjort valet att snarare inspireras av GT som metod snarare än att använda oss av 

metoden systematiskt.  

 

I enlighet med GT-metoden påbörjades analysen med att först koda vad vi ansåg vara intressanta 

aspekter i intervjumaterialet som bestått av transkriberade intervjuer. Utifrån dessa skapade koder 

har vi arbetat fram begrepp som vi sorterat och skapat fram fyra större kategorier att behandla i 

analysen. Dessa fyra kategorier är Ett konstant samarbete – om processen, aktörer och samverkan, Om vi 

inte löser det här kan vi inte erbjuda något kvalitativt arbete – om aktörers skilda synsätt, De andra 

flyktinggrupperna har ju haft tid – en granskning gällande likheter och olikheter mellan kvotflyktingar och övriga 

flyktinggrupper samt En reglerad process – lagar och kriteriers inverkan. Dessa kategorier relateras i 

analysen till tidigare forskning och teorier men även exemplifieras genom citat ur intervjuerna. 

Presentation och val av fält 

I arbetet med denna uppsats har vi gjort valet att samla in data, det vill säga studiens empiri, av 

kvalitativ form. I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskriver dess författare, Alan Bryman, 

kvalitativ forskning som en kunskapsteoretisk utgångspunkt vars fokus ligger på att förstå en 

social verklighet på basis av hur studiens deltagare i den valda miljön tolkar sin verklighet. 41 Även 

Steinar Kvale beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun kvalitativ forskning och dess 

                                                 
41Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009), s. 250. 
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analysdel, han menar att det är en analys vars syfte är att urskilja ett ämnes beståndsdelar. I 

relation till kvalitativ forskning nämns många gånger den kvantitativa forskningen vars syfte 

snarare är att fokusera på en stor mängd data, med fokus på siffror framför ord. I valet av att 

använda kvalitativ forskningsmetod är vi medvetna om att det finns kritik riktad mot arbetssättet, 

vilket Kvale nämner. Han menar att kvalitativ forskning kan leda till svaga former av mätning. 42 

Med detta i medvetande är vår avsikt möjligen inte att presentera något allmängiltigt resultat utan 

att som Bryman nämner belysa vad deltagarna i sin livsvärld ser som viktigt och betydelsefullt 

genom närheten till fältet som den kvalitativa forskningen skapar. 43 För att samla in studiens 

datamaterial har vi valt att utföra intervjuer vilket vi finner fungera väl som insamlingsmetod 

inom ramen för kvalitativ forskning.    

 

Gällande alternativen för hur intervjuerna skulle vara utformade valde vi den halvstrukturerade 

formen. Bryman kännetecknar halvstrukturerade intervjuer som en friare och flexiblare form där 

det finns ett antal uppsatta frågor men vars frågeföljd kan ändras under intervjuns gång. Frågorna 

är vanligtvis mer allmänt formulerade och det finns utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor 

vilket innebär att frågeschemat på så vis tilltåts frångås i viss mån.44 Genom den halvstrukturerade 

intervjun menar Kvale att intervjuaren får erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld. 45 Vi 

har gjort tolkningen att de halvstrukturerade intervjuerna blir personligare genom dess flexibla 

karaktär som låter informanten beskriva deras livsvärld, vilket vi anser fungera väl då vi ämnat 

utföra just kvalitativ forskning.  

 

I arbetet med intervjufrågor har vi använt oss av både tematiska och dynamiska intervjufrågor. I 

ett första stadium av intervjuguidens utformande har frågorna varit tematiska vilket Kvale 

beskriver vara frågor med hänsyn till forskningsämnets relevans där exempelvis teoretiska 

föreställningar kan ligga till grund. Dessa frågor har inte informanterna tagit del av utan inför 

intervjuerna har vi omformulerat frågorna till mer dynamiska intervjufrågor.  Detta innebar att 

frågan exempelvis formuleras på ett mindre byråkratiskt vis för att skapa ett bättre samspel där 

informanten förhoppningsvis enklare kunde förstå och besvara frågorna.46 

 

Urval samt presentation av informanter 

För att få kontakt med våra informanter har vi använt oss av ett snöbolls- eller kedjeurval där vi 

genom eventuella informanter även fått kontakt med andra personer som ansetts relevanta för 

vår studie.47 Nackdelen med vårt urval av informanter och snöbolls- eller kedjeurval är att 

                                                 
42 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2006), s. 67f. 
43 Bryman, s. 272. 
44 Bryman, s. 127. 
45 Kvale, s. 13. 
46 Ibid, s. 121f. 
47Bryman (2004), s. 114. 
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informanternas anonymitet riskeras i och med att det finns ett begränsat antal personer som 

arbetar med samma frågor i statliga myndigheter. Detta har vi i största mån försökt undvika 

genom att fingera namn men även ge noggrann information om detta till informanterna. 

Eventuell kritik kan riktas mot det antal intervjuer vi haft och att det är för få intervjuer. Vi anser 

dock att antalet visat sig vara tillräckligt eftersom vi uppnått en viss teoretisk mättnad i och med 

att vi märkt att informanternas svar varit återkommande. Vårt syfte är inte heller att presentera 

något allmängiltigt, vilket även förhindras av studiens tidbegränsning.  

Informanter  

Jonas arbetar för Migrationsverket och har i sin tjänst medverkat vid en delegationsuttagning. 

 

Christine arbetar för Migrationsverket. Hennes arbetsuppgift fokuserar på kvotflyktingar och 

hon har medverkat vid delegationsuttagningar. 

 

Marie arbetar för UNHCR med flyktingfrågor där arbetsuppgifterna inkluderar kvotflyktingar 

och vidarebosättning. Hon har inte varit deltagande vid någon delegationsuttagning. 

 

David är kommunalt anställd i en mindre kommun och arbetar med samordning och integration 

av både flyktingar och kvotflyktingar. 

 

Lena är kommunalt anställd i en mindre kommun och arbetar delvis med både mottagande och 

integration där kvotflyktingar är inkluderat i arbetet.  

 

Sara arbetar för Migrationsverket och har deltagit vid flera delegationsuttagningar i olika 

arbetsroller. 

 

Annelie har arbetat för UNHCR med flyktingfrågor där arbetsuppgifter varit att presentera 

flyktingar för länder som tar emot kvotflyktingar.  

 

Malou är kommunalt anställd i en mindre kommun och arbetar med samordning och integration 

av både flyktingar och kvotflyktingar. 

Intervjuer 

Vi har sammanlagt utfört åtta intervjuer som tidmässigt varat mellan en halvtimme upp till en 

timme. Vid vår kontakt med informanterna har val av plats valts utifrån informanternas 

önskemål, vilket vid alla tillfällen blivit deras arbetsplats. Vi har i efterhand diskuterat om att 

informanternas intervjuer skedde på deras arbetsplats hade någon inverkan på den typen av svar 

vi fick, om informanten på något sätt hade mer formella svar än om intervjun hade skett efter 

arbetstid och på annan plats. Till studien har vi däremot som avsikt att intervjua informanter i 

deras yrkesroll och vi anser att vi fått svar av både formell och informell karaktär. 



 10 

 

Trots att vi använde halvstrukturerade intervjuer har vi varierat under intervjuerna hur pass 

mycket vi har följt frågeguiden. En del intervjuer var till viss del ganska bundna till frågeguiden 

även om följdfrågor förekom. En del intervjuer har varit mer som ett samtal. Vi valde att delta 

båda två under intervjutillfällena för att kunna få två perspektiv på situationen samt kunna ställa 

följdfrågor i större utsträckning. Följdfrågor visade sig vara viktigt då vi kom in på relevanta 

ämnen med informanterna som inte fanns med på frågeguiden, vilket gjorde intervjun mer 

spontan och informativ. I enlighet med det valda konstruktivistiska perspektivet gällande metod 

kom även dessa följdfrågor att testas på ytterligare informanter senare under studiens gång.  Vi 

anser att bådas deltagande under intervjun varit övervägande positivt men som med allt kan det 

finnas negativa aspekter. I och med att det är två intervjuare och en informant vid tillfället kan 

informanten känna sig obekväm, det var dock inget vi upplevde påverkade intervjun och då vi 

gör studien tillsammans ansåg vi att vi båda skulle få ta del av allt.  Inför den kommande analysen 

har intervjuerna vi utfört spelats in och sedan transkriberats, vilket Eva Fägerborg förklarar i 

antologikapitlet Intervjuer innebär att det talade ordet skrivs om till skrift. 48   

Forskaretik 

Att ta hänsyn till de etiska principerna vid ett fältarbete är ytterst viktigt. I och med att vår studies 

empiri består av intervjuer med informanter är den personliga inblandningen aktuell.  

Vid humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har forskningsrådet utvecklat 

forskningsetiska principer som anger hur en forskare ska förhålla sig till etiken i sitt fältarbete.49 

Individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de deltagande skall informeras om intervjuns syfte och hur den ska 

gå till. För att uppfylla detta krav har vi använt oss av ett informationsbrev där det klart och 

tydligt uppges om studiens syfte samt informantens rättigheter, vilket bland annat är att 

deltagandet är frivilligt och rättigheten att kunna avbryta intervjun.50 Enligt Bente Gullveig Alver 

och Ørjar Øyen skapas en ”god forskningspraxis” genom att presentera tillräckligt med 

information till informanten så att denne har möjlighet att kunna avgöra om den vill ställa upp 

eller inte. Detta är även en start på en god relation mellan en forskare och informant.51  

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare ska hämta samtycke från informanterna.52. Genom 

samtyckeskravet visar forskaren respekt till informanten och dess rätt att veta hur den 

information och upplysning som informanten delar med sig av under intervjun kommer att 

                                                 
48 Eva Fägerborg, “Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 2009), s.69.   
49 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander  (Lund, 2005), s. 
51. 
50

 http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf (2012-03-30). 
51 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2000), s. 99f. 
52 http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf (2012-03-30). 

http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf
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användas, samt möjligheten att kunna bestämma om deltagandet 53 Detta har vi avsett att uppfylla 

genom ett muntligt samtycke men även en underskrift på informationsbrevet. Konfidentialitetskravet 

betyder att uppgifterna kring personer som deltar i intervjun ska hanteras med sekretess för att 

minska risken för identifikation, vilket uppnås med fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär att alla 

uppgifter som samlas in genom intervjuer och om informanterna enbart får användas till 

ändamålet med studien.54 

Begreppsförklaring 

Genèvekonventionen 

Genèvekonventionen (flyktingkonventionen) är ett internationellt avtal som innehåller regler som 

ska begränsa brutalitet i krig. Konventionen och dess regler skyddar människor som inte är 

deltagande i striderna, exempelvis civila och sjukvårdare samt de som inte längre deltar, 

exempelvis sårade och krigsfångar.55 Genèvekonventionen är uppdelat i fyra konventioner där 

den fjärde konventionen är mest relevant för vår studie där reglerna omfattar när 

civilbefolkningen är utsatt för våld.56 

Flykting 

Begreppet flykting definieras i Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 

och dess tilläggsprotokoll från 1967. Konventionen är även känd som Genèvekonventionen. 

Enligt konventionen är flyktingar de personer som på grund av en befogad rädsla för förföljelse 

på grund av exempelvis ras, religion eller politisk åskådning befinner sig i flykt från sitt hemland.57 

Asyl/Asylsökande 

Att vara asylsökande innebär att en ansökan lämnats för att få uppehållstillstånd i Sverige med 

utgångspunkten att personen definieras som flykting. Asyl innebär när en flykting beviljas ett 

uppehållstillstånd på grund av sin flyktingstatus och får därmed stanna i Sverige. 58 

                                                 
53 Alver & Øyen,  s. 93. 
54 http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf (2012-03-30). 
55

International Committee of the Red Cross, http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-

conventions/overview-geneva-conventions.htm (2012-04-17). 
56Röda korset, Försvarsdepartementet, Krigets lagar (Stockholm, 1996), 

http://www.redcross.se/PageFiles/1076/KRIGETSLAGAR.doc.pdf s.137 (2012-04-17). 

57Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, (Genève, 1951), 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/021003/3cd145847c488eb4f214b0573d57788f/fn

_510728.pdf (2012-04-26) och  Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (New York, 1967), 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020515/42bedce53459bbbd488fad884c36b036/f

n_670131.pdf (2012-04-26). 

58 Ingela Fridström, Ulrika Sandell, Ingrid Utne, Migrationsprocessen (Stockholm, 2007), s. 76. 

http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.redcross.se/PageFiles/1076/KRIGETSLAGAR.doc.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/021003/3cd145847c488eb4f214b0573d57788f/fn_510728.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/021003/3cd145847c488eb4f214b0573d57788f/fn_510728.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020515/42bedce53459bbbd488fad884c36b036/fn_670131.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020515/42bedce53459bbbd488fad884c36b036/fn_670131.pdf
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UNHCR 

United Nations High Commissioner for Refugees är FN:s flyktingkommissariat. Med uppdrag för 

FN har UNHCR som uppgift att arbeta med lösningar av flyktingproblem genom ledning och 

samordning av insatser som görs på internationellt plan för att skydda flyktingar globalt. UNHCR 

arbetar med att säkerställa säkerhet för flyktingar genom att bland annat hjälpa till med att 

återvända till hemlandet om det är möjligt eller hjälpa de med permanent vidarebosättning. 

Utgångspunkten för UNHCR:s arbete är ”Konventionen om flyktingars rättsliga ställning” från 

1951. 59 Inom områdena integration och mottagning följer UNHCR i Stockholm den politiska 

utvecklingen i de nordiska och baltiska länderna gällande vidarebosättning. Formellt ansvariga för 

vidarebosättningsprocessen är UNHCR:s fältkontor som skapar ärenden till de nordiska länderna 

med utgångspunkt från de intervjuer som gjorts med flyktingar. Dessa uppgifter som 

uppkommer under intervju sammanställs sedan och lämnas över till mottagarländer, ofta under 

delegationsuttagningar utförda av myndigheter från mottagarländer men även utifrån enskilda 

begäran som utförts skriftligt. 60 

Vidarebosättning 

Vidarebosättning är benämningen för den process då kvotflyktingar tas ut samt organisationen 

vid överförandet till bosättningslandet. Migrationsverket uppger detta vara människor i svåra 

flyktingsituationer från utsatta flyktingläger som får asyl. 61 Processen innebär ett urval och så 

kallad överföring av flyktingar som sökt skydd till ett tredje land som gått med på att vara 

mottagarland. Processens senare skede innebär att flyktingarna får permanent uppehållstillstånd 

som ger skydd mot avvisning och därmed skapas möjligheter till att bli medborgare i 

vidarebosättningslandet.62 

Dossier 

Dossier innebär de handlingar eller akter gällande individer som befinner sig i flyktingläger, som 

är grundläggande material för en del av uttagandet av flyktingkvoten.63 

Delegation 

Delegation eller delegationsuttagning innebär att arbetande från Migrationsverket reser till 

flyktingläger i det aktuella landet för att komplettera UNHCR:s skriftliga underlag med hjälp av 

personliga intervjuer.64 

                                                 
59 UNHCR, http://www.unhcr.se/se/om-oss/unhcrs-uppdrag.html (2012-04-17). 
60

UNHCR, http://www.unhcr.se/se/vad-vi-goer/haallbara-loesningar/vidarebostaettning-i-norden.html#c420 

(2012-04-26). 
61 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/info/777.html (2012-04-17). 

62 UNHCR, UNHCR Resettlement Handbook (Geneva, 2011), s. 3. 

63 Migrationsverket, Dossier, http://www.migrationsverket.se/info/60.html#d (2012-04-17). 
64 Migrationsverket, UNHCR, Den svenska flyktingkvoten, s. 5. 

http://www.unhcr.se/se/om-oss/unhcrs-uppdrag.html
http://www.unhcr.se/se/vad-vi-goer/haallbara-loesningar/vidarebostaettning-i-norden.html#c420
http://www.migrationsverket.se/info/777.html
http://www.migrationsverket.se/info/60.html#d
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Teoretiska utgångspunkter 

För att tolka det empiriska materialet vi ämnar använda till vår studie ska följande teorier 

användas: Internationalisering, kommunikativt handlande, normalisering, integration, och 

samverkan.  

Internationalisering 

Kjell Goldmann menar att globalisering och internationalisering lätt kan blandas ihop men att det 

finns viss skillnad. Enligt Goldmann beskrivs globaliseringen som ett sätt att beskriva hur de 

internationella relationerna förändrats i helhet medan internationalisering beskriver processen för 

enskilda stater. Länder, exempelvis Sverige, internationaliseras vilket leder till en ökad 

globalisering. Goldmann menar att internationalisering ger möjlighet att analysera utifrån 

perspektiv utifrån staten och medborgaren. I och med att globalisering även i viss utsträckning 

fått en negativ klang när exempelvis beskrivs hur multinationella företag exploaterar länder i 

tredje världen har internationalisering enligt Goldmann en mindre kontroversiell laddning och 

därför lämpar sig att användas i dessa sammanhang då syftet främst är att analysera politiken som 

förs. 65 Vi har i enlighet med Goldmann och hans ovanstående resonemang valt att hålla oss till 

begreppet internationalisering och dess teorier för att analysera processen och regelverk kring 

kvotuttagning. Att använda internationalisering som teori är relevant för vår studie då 

kvotuttagningen är en reglerad process som påverkas av beslut och lagstiftning som fattats 

utanför Sveriges gränser, främst genom internationella flyktingrätten. Att belysa 

internationalisering är viktigt då länder i allt större utsträckning numera samarbetar för att lösa 

problem som råder, och även om Sverige i viss mån fortfarande tar nationella beslut i frågan om 

kvotuttagning så finns det många internationella faktorer som spelar in. 

 

Internationalisering beskrivs som en förändringsprocess innebär att samhällsfrågor som skötts 

nationellt numera är en internationell fråga där länder skapar en internationell samordning och 

arbetar utifrån gemensamma regelverk. Samhällsfrågorna kan handla om ekonomi, miljöpolitik 

eller som i detta fall asyl- och flyktingpolitik. 66 Internationalisering delas in i tre dimensioner och 

innefattar problem, samhälle och beslutsfattande. Den första dimensionen, ”problem”, innebär 

de politiska problemen som uppstår medan dimensionen ”samhälle” innebär det aktuella 

samhälle som avses av politiska beslut. Dimensionen ”beslutsfattande” innefattar sättet som 

politiska beslut bestäms.67  

                                                 
65 Kjell Goldmann, ”Politikens internationalisering – introduktion”, i Politikens internationalisering red. Kjell Goldmann 

mfl. (Lund, 2000), s. 15ff. 

66 Goldmann, ”Politikens internationalisering – introduktion”, s. 10ff. 

67 Goldmann, ”Politikens internationalisering – introduktion”,s. 17. 
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Probleminternationalisering 

Goldmann beskriver i sitt kapitel ”Politikens internationalisering – en introduktion” hur 

probleminternationalisering innebär att de nationella beslutsproblem som råder allt mer kommer 

utifrån. Med detta menas att ett lands politik allt mer definieras utifrån förhållanden och 

händelser som sker eller skett utanför landets gränser, exempelvis valutaoro och flyktingar.  68 

Samhällsinternationalisering 

Samhällsinternationalisering innebär den växande förbindelsen som i allt större utsträckning sker 

över nationsgränserna. Förbindelserna innebär bland annat varor, tjänster och personer i form av 

migration både när det gäller arbetskraft och flyktingar. Även spridandet av information och idéer 

benämns av Goldmann som en del av den ökande förbindelsen.69  

Beslutsinternationalisering 

Det internationella beslutsfattandet har i dagens samhälle blivit allt mer aktuellt där ett lands 

förhållanden och beslut fattas i allt större utsträckning av fler än två parter.  Detta sker 

exempelvis genom internationella organisationer till skillnad från tidigare när förhandlingar ofta 

innebar avtal och förhandlingar mellan två parter. Detta fenomen ses tydligt i exempelvis 

Europeiska Unionen och Förenta Nationerna där länders inrikespolitik och utrikespolitik blir till 

en större utsträckning mer sammanslaget och internationella beslutstaganden präglar politiken. 70    

Kommunikativt handlande: Jürgen Habermas 

Ett bekymmer är enligt den tyske sociologen Jürgen Habermas teori om kommunikativt 

handlande att delsystem, med instrumentellt handlande (nå ett mål på ett icke socialt vis), 

dominerar i det moderna samhället framför social kontakt genom kommunikativt handlande. 

Den sociala integrationen i livsvärlden som grundas på kommunikativt handlande kommer då i 

stor utsträckning att påverkas. 71 Per Månsson skriver då han tolkar Habermas att pengar och 

makt kommer i detta fall att ersätta språket som samordning av de sociala handlingarna. Dessa 

subsystem som uppkom genom tillväxten menar Habermas enligt Månssons tolkning via dess 

självständighet har en destruktiv verkan. 72 Den destruktiva verkan tolkar vi kunna vara byråkratin 

som exempelvis kan drabba flyktingar negativt då de behöver hjälp men inte lyckas få den på 

grund av icke-social och invecklad byråkrati. Förtydligat så skriver Habermas i Kommunikativt 

handlande att handlingar som sker genom det talade språket länkar samman aktörers 

handlingsplaner med andra aktörers genom vad han kallar ”förståelseansträngningar”, vilket 

                                                 
68 Ibid, s. 18.  

69 Ibid, s. 18. 

70 Goldmann, s. 19. 

71 Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande, (Göteborg, 1996) s. 100 

72Per Månsson, ” Jürgen Habermas och moderniteten” i Moderna samhällsteorier (red) Per Månsson (Stockholm, 2007). 

s. 333. 
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enligt teorin är att föredra framför många gånger invecklad byråkrati. 73 Det krävs utveckling av 

institutioner där rationellt och ömsesidigt samförstånd uppnås där samförståndet är 

handlingskoordinerande och socialt integrerande. Dessa institutioner skulle då enligt Habermas 

filosofi inverka på subsystemen så att myndighetsutövningen kunde bestämmas av kommunikativ 

och social rationalitet. 74 I ett rationellt samtal vars inriktning ligger på ömsesidigt samförstånd 

skulle människor då planera, utföra produktion och besluta om de mål som ska handleda 

samhället, skriver Månsson. 75 Habermas skriver att samförstånd har sin grund i en gemensam 

övertygelse vilken han menar uppnås genom inbördes förståelse.76 Motsatsen till kommunikativt 

handlande där samförstånd uppnås menar Habermas är det framgångsorienterade och strategiska 

handlandet. Här uppfyller en av deltagarna inte villkoren för kommunikativt handlande och döljer 

detta för den andra, vilket Habermas menar vara manipulativt. 77  

 

Vi tolkar Habermas teori som att de olika subsystemen har en stark uppdelning med egna 

faktorer och regleringar som styr. Förnuftet ligger enligt Habermas till stor del inom 

kommunikationen vilken han kritiserar för att vara bristfällig. Habermas teori kritiserar således 

det moderna samhället för ökad byråkratisering, vilket exempelvis kan innebära att kontakten 

med en institution innebär att fylla i blanketter och då du vänder dig till någon blir du ombedd att 

kontakta ytterligare en annan person som hänvisar dig vidare för att ge dig svar. I vår uppsats kan 

byråkratisering också komma att behandlas i relation till huruvida de anställda hänvisar till 

regelverk för dess verksamhet framför att möta en person/klient på ett vis som riskerar att 

vedervåga verksamhetens anseende. Enligt vår tolkning uttrycker Habermas att konsekvensen till 

den ökade byråkratiseringen är samhällets allt större rationalisering med instrumentell rationalitet, 

där de mest rationella medlen används för att uppnå ett mål, börjar ha övertaget. Då människor 

allt mer kommunicerar med varandra genom samhällsinstitutioner och/eller ekonomiska 

institutioner, som ersättning för direkt spontan mänsklig kommunikation, tyder vi Habermas 

mena att människors spontanitet i kommunikationen går förlorad. När tjänstemän inom olika 

samverkansprojekt ska kommunicera med varandra kan enligt denna teori problematik uppstå 

eftersom byråkratin och den (eventuellt) stora mängden regler försvårar. Kommunikationen kan 

också beröra flyktingar som vänder sig till tjänstemän för att de behöver hjälp, men på grund av 

den omfattande byråkratin inte kan få den hjälp de behöver. I vår analys har vi för avsikt att 

studera hur kommunikationen och förståelsen olika aktörer emellan fungerar och därmed 

undersöka om Habermas kritik gällande problematiken i byråkratin gäller, eller om 

kommunikationen fungerar väl. Vi ämnar även studera konsekvenserna av huruvida 

kommunikation och samförstånd fungerar eller inte fungerar väl.  

                                                 
73 Habermas s. 336. 

74 Ibid, s. 100. 

75 Månsson. s. 335. 

76 Habermas s. 100 

77 Ibid. s. 100 f.  
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Normalisering 

En aspekt som berörts under kontakten med informanterna för vår studie berör flyktingars 

normalisering av vardagslivet i Sverige. I avhandlingen Sköra livsmönster aktualiserar Åsa Gustafson 

normaliserandet för flyktingar i ett nytt land vilket hon menar ofta handlar om att minska 

spänningarna som uppstår ekonomiskt, socialt och kulturellt. 78 Då en person flytt och befinner 

sig i ett annat land uppstår oundvikligen frågor. Anthony Giddens använder sig i boken Modernitet 

och självidentitet av begreppet ”ontologisk trygghet” vilket kan vara tillämpningsbart som delvis 

förklaring till situationen som uppstår hos en person som flytt. Med ontologisk trygghet menas 

känslan som infinner sig då det råder ordning i vardagen, det vill säga att det finns en vardaglig 

kontinuitet i händelser och då något oförutsägbart sker finns ändå en känsla av fortlöpande 

sammanhang. Giddens uttrycker kaos vara ontologisk trygghets motsats, där känslan av förvirring 

och mycket liten organisering är stor. 79 Gustafsson menar med normalisering att återskapa en 

vardag där personen som flytt kan hantera vardagliga händelser som uppstår då de bor i en ny 

kommun och interagerar med nya människor i exempelvis arbets- och boendemarknad. Under 

normaliseringen skriver Gustafson att flyktingarna som deltagit i hennes studie ägnade mycket 

kraft åt reflektion över hur de skulle få ett återfå ett normalt liv. Flera informanter i Gustafssons 

studie tänkte mycket kring vardagliga aspekter som majoritetsbefolkningen ofta inte behövda 

ägna kraft åt. Normalisering kan således tolkas som ett begrepp som beskriver strategier för att 

normalisera vardagslivet. 80 Giddens menar att ontologisk trygghet, som kan symbolisera 

åternormalisering för flyktingar, möjliggörs inom ramen för tilltro. För att trygghet i vardagen ska 

existera krävs enligt Giddens både tilltro till andra människor (exempelvis att kunna förlita sig på 

deras ärlighet) och tilltro till abstrakta system, det vill säga att kunna förlita sig på bland annat 

expertkunskaper. 81 Vi tolkar således Giddens begrepp ontologisk trygghet uppnås först då 

individen, i detta fall flyktingen, känner förutsägbarhet i rutiner och tilltro till människor och 

samhälle.  

 

När vi i studien använder oss av begreppet normalisering syftar vi därmed på flyktings synvinkel, 

medan vi i användandet av begreppet integration åsyftar samhällets synvinkel. Vi är medvetna om 

att vår studie inte fokuserar på flyktingens perspektiv av uttagningen och processen men vi anser 

ändå det viktigt att ha normaliseringsprocessen i åtanke i analysarbetet. Vår tolkning är även att 

normaliseringsprocessen redan börjar i UNHCR:s arbete och uttagningsprocessen, då olika 

aktörer strävar efter att normalisera situationen för de tusentals flyktingar som befinner sig i en 

ohållbar situation. Då vi i vår studie analyserar olika aktörers perspektiv finner vi normalisering 

som en viktig del i det kommunala arbetet då det är en stor del av de flyktingarnas liv, vilka de 

kommunalt anställda kommer i kontakt med och därmed relevant för studien.  

                                                 
78 Åsa Gustafsson, Sköra livsmönster, (Umeå, 2004) s. 198 f. 

79 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 1999) s. 48 samt s. 275. 

80 Gustafsson, s. 198 f.  

81 Giddens, s. 48 f. 
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Integration 

I antologikapitlet Kommuntjänstemäns erfarenheter av att verka för introduktion och integration av flyktingar 

upplyser Kirsti Kuusela om att kommunerna i Sverige har ansvaret för att organisera 

introduktionen för nyanlända. Introduktionens syfte är kortfattat att ge förutsättningar för egen 

försörjning, för utbildning samt delaktighet i samhället. Vidare skriver Kuusela att den svenska 

integrationspolitiken åsyftar likvärdiga förutsättningar, lika rättigheter och skyldigheter samt lika 

möjligheter för alla människor bosatta landet.82  Integration är enligt Kuusela en del i att komma 

vidare och förverkliga individers livsprojekt. Flyktingars problem med självförsörjande är ofta 

orsakat av svårigheter med att få tillträde till arbetsmarknaden. Den formella vägen till arbete 

genom Arbetsförmedlingen fungerar oftast inte lika effektivt som rekrytering genom kontakter. 

Kontakterna kan vara vänner och släkt som finns på arbetsmarknaden, vilket flyktingar kan 

sakna. Vidare tvekar många gånger arbetsgivare enligt tjänstemännen som deltagit i Kuuselas 

studie till att anställa flyktingar på grund av tveksamhet inför språkkunskaper. Det framkommer 

dock i studier, enligt Kuusela, att den stora vikten som läggs vid kunskaper i språket många 

gånger är överdriven. Det existerar även en paradox, arbetslivserfarenhet ger språkkunskaper men 

som måste bevisas före inträde och utan tillgång till arbetsmarknaden blir det svårt att skaffa 

språkkunskaper. 83 Således bör integration bidra till att människor kommer i kontakt med och 

möter varandra. För att uppnå integration behöver tjänstemän samverka, vilket Kuusela menar att 

det finns brister gällande då exempelvis olika instanser inte är överens om hur mål ska uppnås 

och hur ansvar ska fördelas.84 

 

Samverkan 

Begreppet samverka beskrivs av Berth Danermark i Samverkan – himmel eller helvete som ett sätt att 

arbeta för att nå ett gemensamt mål tillsammans med personer som ofta har olika yrken och 

utbildningar och styrning av olika regelsystem.85 Danermark skriver hur olika faktorer utgör 

förutsättningar och påverkar samverkan och har delat in dessa i tre centrala delar.  Den första 

Danermark nämner är att det vid samverkan finns olika yrkesverksamheter representerade vilket 

bidrar till att det rådande problemet ses utifrån olika perspektiv. Den andra delen som även 

påverkar samverkan är existerandet av olika former av regelverk som exempelvis lagstiftning och 

avtal. Den tredje delen är inriktad på organisationer där Danermark problematiserar tillhörandet 

av samma organisation men olika organisatoriska positioner som även det leder till olika syn på 

mål och arbete. Samverkan innebär även ofta att flera olika organisationer samarbetar, vilket är 

                                                 
82 Kirsti Kuusela, ”Kommuntjänstemäns erfarenheter av att verka för introduktion och integration av flyktingar” i 

Introduktion och integration (red.) Kirsti Kuusela och Sigrun Sand (Vallset, 2006) s. 41 ff. 

83 Ibid, s. 60f.  

84 Ibid, s. 57ff. 

85 Berth Danermark, Samverkan – himmel eller helvete (Stockholm, 2003), s. 15f. 
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relevant för vår studie.86 I studien Samverkan skriver Berth Danermark och Christian Kullberg hur 

samverkan strävas att nå när exempelvis en enskild myndighet inte kan åtgärda ett befintligt 

problem. För att ett projekt ska lyckas så måste alla insatser samordnas på så sätt att olika 

exempelvis myndigheter och organisationers arbetsuppgifter kompletterar varandra.87 Danermark 

och Kullberg inleder boken med att framhålla samverkan som något som blivit en nödvändighet, 

men som också kan leda till många problem. Problemen grundar sig ofta i att de som samverkar 

har olika regelverk, organisation och modeller för förklaring och kunskap. Vidare menar de att 

skillnaderna många gånger varken kan påverkas på lokal eller nationell nivå. Ett kriterium för att 

samverkan ska fungera är enligt studien att skillnaderna först och främst identifieras för att kunna 

utveckla kunskap om hur de ska hanteras. De menar dock att även om samverkan kan riskera att 

gå förlorad om den inte fungerar så är ändå en förutsättning för framgång att aktörerna lär sig 

leva med skillnaderna.88  

Tidigare forskning 

Trygghetens gränser 

Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige är en rapport utgiven av dåvarande 

Integrationsverket med Britta Linebäck och Mark Olson som redaktörer. Rapporten är ett 

underlag som ska användas för en konferens som ägde rum 2001 och syftar till att kvotflyktingar 

ska ges en bättre chans till integrationsmöjligheter samt att Sveriges mottagande i samarbete med 

FN ska fortsätta. Rapporten bidrar med intressant information om flyktingkvoten och ger 

relevanta uppgifter om hur arbetet organiseras, vilket är av stor vikt vid vår studie. Rapporten 

beskriver hur de kriterier för uttagandet av flyktingar varierar årvis beroende på läget och ger 

exempel över hur underlaget sett ut för de arbetande. Underlaget exemplifieras med 

delegationsuttagningar i Vietnamn med båtflyktingar där frågorna handlade om släktrelationer, tid 

de befunnit sig i lägret samt etnisk tillhörighet medan det i Iran frågades om skyddsbehov för att 

bedöma flyktingskap.89 Trygghetens gränser tar upp hur processen med kvotflyktingar skiljer sig från 

andra flyktingar som tagit sig till Sverige på egen hand. Skillnader som tas upp är hur 

kvotflyktingar redan har sitt uppehållstillstånd och därför inte behöver vänta på prövning av 

asylskäl som görs av myndigheter. Kvotflyktingar har även boende klart till skillnad från 

asylsökande som i de flesta fall bor på flyktingförläggning. Studien tar även upp hur 

kvotflyktingar snabbt ska ingå i sysselsättning i form av skola och arbete vilket ska underlätta 

integration i det svenska samhället för kvotflyktingar.90 Den snabba integrationen är ett problem 

                                                 
86 Ibid, s. 12f. 

87 Berth Danermark och Christian Kullberg, Samverkan (Lund, 1999), s. 56. 

88 Ibid, s. 7. 

89 Integrationsverket, Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige, red. Britta Linebäck & Mark Olson 

(Norrköping, 2001), s, 15f.  

90 Ibid, s. 53f. 
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som vi senare tar upp i analysen, om huruvida regelverket kring att kvotflyktingar förutsättningar 

verkligen bidrar till en snabbare integration och hur de olika aktörerna ser på frågan. 

Welcome to Europe! A Guide to Resettlement: A Comparative 

Review of Resettlement in Europe 

Welcome to Europe! är en granskning av vidarebosättningen i Europa sammansatt av ICMC 

(International Catholic Migration Commission, Europe). I studiens inledande förord skriver 

Vincent Cochetel, biträdande direktör vid avdelningen för internationellt skydd vid UNHCR, om 

vikten av solidaritet bland EU:s medlemsländer. Cochetel menar att EU:s gemensamma stöd är 

av stor betydelse för att utveckla värdländerna till att kunna tillgodose flyktingarnas behov av 

vidarebosättning. 91  

 

I granskningens andra kapitel argumenterar författarna för att Europa i större utsträckning kan 

och bör vidarebosätta flyktingar. Samtidigt kommenteras att EU:s bidrag för internationellt skydd 

har minskats och likaså har asylsökningar till Europa har minskat parallellt med att den 

sammanlagda mängden flyktingar i världen har ökat. I texten poängteras att vidarebosättning inte 

ska blandas ihop med rätten till att söka och få asyl inom Europa och ska inte heller betraktas 

som en ersättning utan staterna innehar fortfarande skyldigheter. Vidarebosättningen bör utökas 

enligt skribenterna då kvotflyktingarna är de mest behövande flyktingarna. Största delen av 

världens flyktingar befinner sig i u-länder, genom vidarebosättning kan EU:s stater dela ansvaret 

och uttrycka solidaritet.  Ytterligare argument som ges för ökad vidarebosättning är enligt texten 

att vidarebosättning ökat allmänhetens förståelse för flyktingars situation. Genom ökad förståelse, 

särskilt på lokal nivå, kan samhället bli mer deltagande och välkomnande 92  

 

Granskningens tredje kapitel innehåller information om länder som vidarebosätter flyktingar, 

däribland Sverige. Informationen har enligt författarna till Welcome to Europe! främst samlats in 

genom intervjuer med statliga myndigheter och det civila samhället samt genom analyser av 

publikationer och webbplatser som fokuserar på vidarebosättning. 93 I presentation av Sverige 

som vidarebosättningsland för kvotflyktingar görs en kortfattad orientering av processen från 

uttagningen på plats i länderna där flyktingarna befinner sig fram till det kommunala 

introduktionsarbetet på plats i Sverige. I processen ingår att de nordiska ländernas regeringar 

möts för samråd gällande flyktingfrågor. Det är sedan UNHCR som remitterar fallen som 

UNHCR anser ska behandlas för vidarebosättning. Den summa pengar som avsätts för 

vidarebosättning kan sedan användas antingen för att mottaga kvotflyktingar eller för projekt 

med syftet att lösa problemen utanför Sverige. De viktigaste aktörerna i arbetet med 

kvotflyktingarna menar skribenterna vara Migrationsverket som arbetar under 

                                                 
91 IOMC, “Foreword” i Welcome to Europe! (red.) Carinne Allinson, s. 3.  

92 IOMC, “Part two” i  Welcome to Europe! (red.) Carinne Allinson, s. 1 ff.  

93 IOMC, ”Part three” i Welcome to Europe! (2009), (red.) Carinne Allinson,  s. 1.  
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Justitiedepartementet och de svenska kommunerna. Det svenska programmet för 

vidarebosättning har vidare inte några specifika kriterier eller kategorier, vilket en del andra länder 

har, utan de fokuserar i första hand på behovet av internationellt skydd. Sverige har även plats för 

akuta fall, 2009 uppgick antalet till 350 platser. Nödsituationerna kan ta fem dagar från 

dokumentation i landet tills att personen är på plats i Sverige och bör inte överstiga tio dagar. 

Valet av flyktingar för vidarebosättning görs dels genom delegation då personal från 

Migrationsverket reser iväg under cirka 2-4 veckor och gör intervjuer med flyktingar eller genom 

dossier, vilket är uppgifter om personer som lämnats av UNHCR. Då Migrationsverket är på 

plats i landet där flyktingarna befinner sig ges information om det svenska samhället för 

flyktingarna innan avresa (dock beroende på praktiska och finansiella resurser för tillfället). I 

informationen påpekas dock att det endast är ett fåtal av flyktingarna som i praktiken kan delta i 

den erbjudna informationen. Resekostnaderna täcks av svenska regeringen och vid avresa ges 

flyktingarna permanent uppehållstillstånd. På flygplatsen möter personal ifrån den kommunen de 

är tilldelade att bo i upp flyktingarna. Kommunen beslutar själva om de vill ta emot 

kvotflyktingar. 94 

Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige: 

Slutrapport 

Rapporten Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige är en slutrapport skriven vid 

Malmö högskola under år 2009 som delvis finansierats av Europeiska flyktingfonden. Rapportens 

författare Pieter Bevelander, Mirjam Hagström och Sofia Rönnqvist skriver i inledningen att 

rapportens syfte delvis är att öka kunskapen kring vidarebosatta flyktingars 

arbetsmarknadsintegration i Sverige samt att sprida denna kunskap och medverka till en mer 

allsidig debatt.  

De menar att det idag råder brist på forskning gällande kvotflyktingar och integration i 

mottagningsländerna, vidare skriver författarna att ökad kunskap är viktig gällande 

förbättringsarbete samt för länder som vill utveckla vidarebosättning. Följaktligen ämnar 

författarna studera just kvotflyktingar som grupp och på så vis fylla en del av forskningen som de 

menar saknas. I rapporten hänvisas till flyktingprojektet MOST:s slutrapport från år 2008 där det 

framkommer att processen kring kvotflyktingar bidragit till att flyktingarna saknar att känna 

självbestämmande. De menar att en passivitet skapas i relationen till UNHCR och sedan 

fortsätter i relationen till kommunerna och sedan introduktionsarbetet. I rapporten påstår dess 

författare att flyktingarna riskerar exkludering om de efter introduktionsprogrammen inte 

kommer ut i sysselsättning. MOST:s slutrapport skriver också, enligt författarna till Vidarebosatta 

flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige, att kommunerna upplever att det är mer arbete med 

kvotflyktingar men att skillnaden mellan kvotflyktingar och asylsökanden är liten. Som följd avses 

att det är viktigt att i arbetet med kvotflyktingar ha i åtanke att dessa människor startar i en 

                                                 
94 Ibid,  s. 24 ff.  
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underordnad och passiv position. 
95

 I rapportens resultat framkommer bland annat att andra 

flyktingar etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden än kvotflyktingar, men att kvotflyktingarna 

efter cirka 15-20 år kommer ikapp. Vikt läggs följaktligen vid kvotflyktingars känsla av att sakna 

självbestämmande och underordnade position i samhället. I en jämförelse med asylsökande 

belyses att kvotflyktingar i mindre utsträckning än andra flyktinggrupper har arbete de första fem 

åren. Detta kan förklaras med att asylsökande hunnit befinna sig längre i landet än kvotflyktingar 

innan de fick uppehållstillstånd och därmed hunnit få större kunskaper i språk och om samhället. 
96

 

Kvalitet i svensk asylprövning: En studie av Migrationsverkets 

utredning av och beslut om internationellt skydd 

Kvalitet i svensk asylprövning är en slutprodukt av ett projekt finansierat av Europeiska 

flyktingfonden i samarbete med UNHCR och Migrationsverket mellan åren 2009 och 2011. 

Projektets åsyftade att analysera Migrationsverkets praktiska användande av 1951 års 

flyktingkonvention och skyddsbestämmelserna i svensk rätt för att kunna ge rekommendationer i 

hur kvalitén kunde höjas till nivå i överensstämmande med internationell standard. Rapporten är 

skriven av Liv Feijen och Emelia Frennmark som båda ingick i projektets styrgrupp.
 97

 I studiens 

inledning påpekar författarna att det i svensk rätt i första hand är Utlänningslagen och därefter 

förarbeten och rättspraxis från Migrationsöverdomstolen som är det viktigaste rättskällorna. 

Migrationsverket har dock vissa egna policydokument. 
98

 I vår egen studie nämner vi flera gånger 

asylsökning i relation till uttagning av den svenska flyktingkvoten för vidarebosättning. Feijen och 

Frennmark beskriver att det gällande asylsökning är det främst den sökandes ansvar att lägga 

fram bevisbörda för asyl. Sett till utredningsbördan är det däremot den sökandes och utredarens 

ansvar att ta reda på och värdera fakta som kan vara av relevans. 99 Sett till internationell rätt finns 

inga specifika krav på hur besluten om skyddsbehov ska formuleras. UNHCR rekommenderar 

dock enligt Feijen och Frennmark att besluten ska vara tillräckligt utformande så att sökanden 

kan förstå anledningen till avslaget för att kunna överklaga om det är aktuellt. UNHCR har 

riktlinjer för att garantera den skyddsbehövande en rättssäker prövning. Beslutet ska följaktligen 

redovisa för fakta i fallet så som bevis som använts för grund till beslutet, hur bevisningen 

bedömts, vilken landsinformation som nyttjats, trovärdighetsbedömning och flera andra 

faktorer.100 

                                                 
95 Pieter Bevelander med flera, Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige (Malmö Universitet, 2009) s. 4 

ff. 

96 Ibid, s. 19. 

97 Liv Feijen och Emelia Frennmark, Kvalitét i svensk asylprövning (Stockholm, 2011) s. 6. 

98 Ibid s. 8. 

99 Ibid, S. 20. 

100 Ibid, s. 127 
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Svenskt kommunalt flyktingmottagande 

Svenskt kommunalt flyktingmottagande är en akademisk avhandling skriven av Abdul M. Kadhim. 

Avhandlingen är från 2000, vilket vi i vår studie får ta hänsyn till men vi har funnit den relevant 

då den tar upp flyktingpolitiken ur ett kommunalt perspektiv. Kadhim har valt att studera det 

kommunala flyktingmottagandet på grund av att det är en väldigt viktig del i flyktingars 

introduktion till ett nytt samhälle.101 Syftet med Kadhims studie är att granska hur olika faktorer 

som exempelvis politiska, organisatoriska och ekonomiska påverkat hur flyktingmottagandet i 

kommunerna växt fram, utformats samt hur deras verksamhet ser ut.102 Bland annat tar Kadhim 

upp hur verksamheten kring flyktingmottagning utgörs av olika samarbeten inom samhället. För 

att uppnå utsatta mål med flyktingmottagning är det av stor vikt att arbetet koordineras och 

samordnas. Detta är av stor vikt då samhällets insatser i frågan består av olika aktörer, exempelvis 

mellan statligt och kommunalt, offentligt och privat, myndigheter och organisationer. Kadhim 

menar att om flyktingmottagningen ska lyckas måste dessa aktörer utifrån mål och planering 

arbeta med att samordna och samverka kring resurser och åtgärder.103 

Analys  

Grundläggande för kommande analys är intervjuer som genomförts samt relaterats till tidigare 

studier, teorier samt litteratur. Utifrån grundad teori skapade vi fyra kategorier som delar in vår 

analys i fyra delar. Den första kategorin Ett konstant samarbete – om processen, aktörer och samverkan 

belyser vi som titeln avslöjar hur processen kring arbetet med kvotflyktingar går till samt hur 

samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Kategorin Om vi inte löser det här kan vi inte erbjuda något 

kvalitativt arbete - Om aktörers skilda synsätt belyser de synsätt olika aktörer har i arbetet samt belyser 

de konsekvenser som kan uppstå om det brister vid samverkan. Den tredje kategorin De andra 

flyktinggrupperna har ju haft tid - en granskning gällande likheter och olikheter mellan kvotflyktingar och övriga 

flyktinggrupper analyserar likheter och skillnader mellan asylprocessen gällande kvotflyktingar och 

övriga flyktinggrupper. Den sista kategorin En reglerad process - lagar och kriteriers inverkan tar upp 

hur lagar och kriterier inverkar i den starkt reglerade kvotprocessen. 

Ett konstant samarbete – om processen, aktörer och samverkan 

Uttagningsprocessen som pågår med kvotflyktingar är något som är en väldigt viktig del i 

samarbetet mellan olika deltagande aktörer. UNHCR beskrivs i Trygghetens gränser som en viktig 

partner i samarbetet med deras arbete kring att utforma beslutsunderlag. Då arbetet med 

kvotflyktingar och den svenska flyktingkvoten är en stark reglerad del inom flyktingpolitik och att 

kvoten förändras från år till år innebär det även att arbetet beskriver hur situationen i världen ser 

                                                 
101 Abdul M. Kadhim, Svenskt kommunalt flyktingmottagande (Umeå Universitet, 2000), s. iii. 

102 Ibid, s. 4.  

103 Ibid, s. 76. 
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ut.104 I intervjuer vi gjort framkommer det hur arbetet med kvotflyktingar ständigt utvecklas 

beroende på hur situationen i världen utvecklas på olika sätt. Bland annat beskriver informanten 

Christine hur skälen till att tas ut som kvotflykting förändrats där det för några år sen kunde vara 

humanitära skäl eller medicinska skäl medan det numera endast är skyddsskäl. Hon menar att 

arbetet med kvotflyktingar aldrig är förutsägbart då det förändras beroende på om det händer 

något i världen. 

 

Innan åkte man till Syrien för att ta emot irakier, nu kan det ju bli att man åker till Libanon för 

att ta ut syrier, det vet man ju inte heller (Christine)105 

Citatet speglar just det oförutsägbara med konflikter och dess inblandade. Genom att blicka 

tillbaka i historien, exempelvis till 1990-talet ger Trygghetens gränser en uppfattning om hur antalet 

mottagna kvotflyktingar förändrats där siffran fyrdubblades under 1994 när kriget i Jugoslavien 

pågick.106 Vi uppfattar arbetet med kvotflyktingar som ett sätt att hjälpa utsatta flyktingar och på 

så sätt öka säkerheten för människor i kris. Vi tolkar det som en del av internationalism som 

bland annat innebär att det internationella samarbetet ökar för att bevara fred och säkerhet. Fred 

och säkerhet ska bevaras genom internationell rätt och organisationers samarbete förstärks på 

internationellt plan.107 För att uppnå dessa mål används samhälls- och beslutsinternationalisering 

vilket innebär att säkerheten försöker uppnås genom att länder skapar förbindelser i större 

utsträckning, i detta fall migration och flyktingar och att olika beslut fattas av fler än två parter 

som exempelvis Europeiska Unionen.108 Att beslut fattas av olika parter kan kopplas ihop med 

den process som beskrivs i Welcome to Europe där regeringar från nordiska länder i möten 

diskuterar flyktingfrågor. I ett senare led i processen gör UNHCR en bedömning av vilka fall som 

ska bemötas ur ett vidarebosättningsperspektiv. En budget skapas, som ska användas till 

mottagandet av kvotflyktingar eller till att investera i problemlösning utanför Sverige.109 

Informanten Marie berättar även hon hur det går till utifrån sitt perspektiv. 

 

För varje år så sammanställer UNHCR ett dokument som kallas ”global resettlement needs” 
och det är ju då en bedömning som görs i varje land i hur många flyktingar man beräknar 
behöver vidarebosättning och man förklarar liksom i stort skälet till det och det presenteras vid 
ett stort möte varje år i juli dit mottagarländernas regeringar eller migrationsmyndigheter och 
frivilligorganisationer är inbjudna […] sen så är det en dialog mellan Migrationsverket […] och 
justitiedepartementet som liksom beslutar hur Sveriges kvot för nästa år ska se ut. (Marie)110 

                                                 
104 Integrationsverket, Trygghetens gränser, s. 9. 

105 Intervju med Christine, 2012-04-03. 

106 Integrationsverket, Trygghetens gränser, s. 9. 

107 Kjell Goldmann, ”Nationalism och internationalism”, i Politikens internationalisering, red. Kjell Goldmann mfl 

(Lund, 2000), s. 179f. 

108 Goldmann, ”Politikens internationalisering – en introduktion”, s. 18f. 

109 IOMC, ”Part three” i Welcome to Europe! (2009), (red.) Carinne Allinson,  s. 24ff. 

110 Intervju med Marie, 2012-04-04. 



 24 

Även detta citat visar vikten av det samarbete som sker. Det görs alltså en bedömning av hur 

läget ser ut för att mottagarländerna ska avgöra hur och i vilken omfattning vidarebosättningen 

ska ske. Vi tolkar ländernas samarbete som en del av internationalisering, där samarbetet mellan 

länder och andra aktörer ökar för att nå mål som exempelvis ökad säkerhet. Däremot poängterar 

en av informanterna, Annelie, att ett land i slutändan enskilt beslutar i vilken omfattning 

flyktingkvoten ska vara.111  Detta förklaras också av EU-upplysningen, på uppdrag av Sveriges 

Riksdag, att EU:s gemensamma regler endast handlar om ett minimikrav på mottagande av 

flyktingar. Minimikravet lämnar därför öppet för länder att ta emot fler då det är ett nationellt 

beslut.112 Om detta innefattar flyktingkvot är dock oklart. Däremot talar en av informanterna, 

Marie, om hur ett arbete med att få länderna i EU att ta ett större ansvar aktualiserats113. I Welcome 

to Europe framgår hur viktigt det är för EU:s medlemsländer att vara solidariska och utvecklas för 

att ge flyktingar stöd gällande vidarebosättning.114  Enligt EU-upplysningen planeras minimikravet 

att tas bort för att införa ett gemensamt asylsystem under 2012.115  

 

Processen och arbetet med förberedelser för samtliga aktörer är något som är viktigt att belysa 

och som framkom tydligt i samtliga intervjuer vi utförde. För de som arbetar på statliga 

myndigheter beskriver en av informanterna, Sara, hur det finns så kallade förberedelseprogram 

som upplevs som väldigt förberedande och ambitiösa. Förberedelserna innebär att de personer 

som ska åka går igenom de ärenden som är aktuella, träffar delegationen under så kallade 

”utresekurser” samt förbereder beslutsskrivning för att underlätta arbetet när delegationen är på 

plats.116 I samtliga intervjuer uppkommer det hur UNHCR:s grundläggande arbete med att skriva 

fram underlag till Migrationsverket upplevs som en stor del i arbetet med kvotflyktingar. Arbetet 

med kvotflyktingar är något som präglas av en stark samverkan mellan olika instanser för att 

kunna nå en hållbar lösning.  

 

UNHCR…de måste ju uppdatera sig för varje delegation från varje litet land som kommer så 

måste de läsa på och så måste de ha järnkoll på vad det här landet tycker är skyddsbehov i 

deras praxisbedömningar jämfört med det andra landet […] vissa typer av ärenden anser vi 

vara skyddsvärda men inte ett annat land […] då kan det ju bli så att man inte är tydlig i 

samarbetet inför resan så kan man få fel typer av ärenden presenterade för sig helt enkelt […] 

                                                 
111 Intervju med Annelie, 2012-04-18. 

112Sveriges Riksdag, EU-upplysningen, www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring/ 

(2012-05-02). 

113 Intervju med Marie, 2012-04-04. 

114  IOMC, “Foreword” i Welcome to Europe! (red.) Carinne Allinson, s. 3. 

115 Sveriges Riksdag, EU-upplysningen, www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring/ 

(2012-05-02). 

116 Intervju med Sara 2012-04-11. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring/
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det är en förberedelsefråga för UNHCR […] det handlar om att man förbereder sig väl från 

båda håll (Sara)117 

Sara poängterar här hur förberedelserna är väldigt viktiga för ett gott samarbete hela vägen. Dessa 

resonemang kan kopplas till teorier kring samverkan. I Samverkan framgår det hur 

samverkan/samarbete kan delas upp i fyra kategorier där vi finner två vara relevanta för den 

typen av samverkan som finns inom arbetet med kvotflyktingar. Dessa två kallas i Samverkan för 

”kollaboration eller samverkan” och ”koordination eller samordning”. Den förstnämnda innebär 

att de aktörer som samarbetar endast samarbetar inom vissa avgränsbara frågor. ”Koordination 

eller samordning” menas att insatser från olika aktörer läggs ihop för att kunna nå ett fördelaktigt 

resultat. Dessa kategorier finner vi vara väldigt applicerbara på samarbetet mellan UNHCR och 

Migrationsverket där de förbereder arbetet på olika sätt och delar upp så att olika aktörer tar till 

vara på sin kunskap för att kunna utföra ett bra jobb. Samverkan och samförstånd kan även 

kopplas ihop med Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande. Habermas menar att 

den grundläggande faktorn för att uppnå samförstånd skapas utifrån att aktörerna har en 

gemensam förståelse.118 Vi tolkar Habermas resonemang på så sätt att aktörer som exempelvis 

UNHCR och Migrationsverket har en gemensam förståelse för problemet de ska lösa och 

förståelse för processen ökar möjligheten för att uppnå samförstånd och på så sätt göra ett bra 

samarbete. Informanten Jonas berättar hur samarbetet med UNHCR upplevs som positivt.  

 

Jag tror det hade blivit svårare (för Migrationsverket att utföra arbetet, eget tillägg) med tanke 

på att UNHCR är vana vid miljön […] hur det är i lägren och för flyktingar. (Jonas)119 

Även Sara instämmer i den positiva inställningen till UNHCR:s arbete. 

 

Det skulle vara ogörligt att göra på något annat sätt för det är de som kan sina ärenden […] det 

finns ingen möjlighet för oss att gå in där och bedöma vilka som är mest angelägna. (Sara)120 

Citaten ovan anser vi stärker de teorier som tar upp hur samverkan och samordning av olika 

perspektiv mellan olika aktörer kan nå ett gott samarbete där gemensamma mål nås, i detta fall att 

hitta en hållbar lösning till flyktingar genom att utreda vilka flyktingar som kan förflyttas till vilka 

specifika länder. Resonemanget stöds även av Habermas teorier där han menar att institutioner 

måste utvecklas och kommuniceras socialt för att kunna skapa ett samförstånd som leder till att 

arbetet som utförs måste är koordinerat.121 Vi tolkar det som att samförståndet mellan UNHCR 

och Migrationsverket i de flesta fall uppfattas som utvecklat och deras arbetssätt och 

arbetsuppdelning anses vara koordinerat då informanten Sara ovan beskriver hur exempelvis 

                                                 
117 Intervju med Sara 2012-04-11. 

118 Habermas, s. 100. 

119 Intervju med Jonas 2012-04-03. 

120 Intervju med Sara 2012-04-11. 

121 Habermas, s. 100. 



 26 

UNHCR och Migrationsverket har olika erfarenheter inom olika områden av problemet. 

Informanten Christine fortsätter i samma spår. 

 

Akten är ju väldigt bra från UNHCR där man kan fatta bra beslut beroende på hur gruppen ser 

ut […] men det är ju även bra tycker jag att åka ner på delegation för då får du ju ut mycket 

mer när du sitter med den personen som du ska intervjua och göra kompletterande frågor. 

(Christine)122 

Vi tolkar det som att samarbetet mellan exempelvis UNHCR och Migrationsverket upplevs som 

ett kompletterande arbete från båda håll. Enligt teorier kring samverkan ska ett lyckat samarbete 

koordineras på så sätt att olika fördelar från olika aktörer erhålls.123 Detta kan appliceras på vår 

studie i och med att det uppkommit i intervjuerna hur UNHCR:s arbete uppfattas som positivt 

då de har större erfarenhet av flyktingar och deras situation i och med att de som FN:s 

flyktingkommissarie arbetar på plats. Detta kompletterar Migrationsverkets uppgifter som har 

större insikt i asylprocess och mottagande, som i sin tur kompletteras av kommunernas arbete 

med bland annat bosättning och integration. 

Olika yrkesgrupper möts 

I samverkan mellan olika aktörer uppstår även ett möte mellan olika yrkesgrupper som är 

delaktiga i samarbetet. Informanten Sara beskriver hur olika yrkesgrupper som varit deltagande 

under delegationsresor visat sig vara till stor hjälp.  

 

O så framkommer det ett frågetecken kring vårdnaden om ett barn, så har de ju oftast sina 
jurister på plats som kan klarlägga: ”i det här landet så ser vårdnadsreglerna ut såhär och 
såhär”. (Sara)124 

Sara beskriver här hur Migrationsverket stött på problem kring vårdnad om ett barn under en 

delegationsresa och förklarar hur UNHCR har tillgång till jurister på plats som hjälper till vid 

olika ärenden. Hon poängterar att det är viktigt att det inte blir fel med vårdnadsfrågor då 

lagstiftningen ser annorlunda ut i Sverige och att de då genom jurister på plats får processen att 

fortgå och fungera. I Samverkan talas det om ”konsultation” där en organisations yrkesgrupp 

deltar med insatser inom andra organisationer.125 I detta fall handlar det om hur UNHCR:s 

jurister samverkar tillfälligt med Migrationsverkets personal. 

 

Då arbetet med kvotflyktingar är uppdelat mellan olika aktörer och olika arbetsuppgifter har det 

framkommit att samarbetet inte alltid upplevs som bra i alla aspekter. Informanten Malou som 

                                                 
122 Intervju med Christine 2012-04-03. 

123 Danermark, Kullberg, s. 56. 

124 Intervju med Sara 2012-04-11. 

125 Danermark, Kullberg, s. 35. 
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pratar ifrån ett kommunalt perspektiv, och arbetar med mottagning och integration av 

kvotflyktingarna menar att strukturen på arbetet inte alltid är fördelaktigt. 

 

Samarbetet med Migrationsverket går jättebra och sådär men det avbryts liksom där på Arlanda 

[…] Det finns inga uppföljningar, det är också jättedåligt […] vi brukar ringa tillbaks och 

signalera att det här kanske ni ska tänka på och det var inte bra […] men det är det här som är 

hela samhällets problem, att nu har jag gjort mitt, och så klipper man bandet bara […] och alla 

vill visa bra resultat (Malou)126 

I Samverkan – himmel eller helvete framkommer det hur olika former av organisationer samt 

individer ständigt är påverkade av regelverk som lagar och förordningar. Utöver lagar och 

förordningar skapar även centrala instanser anvisningar som är av olika karaktär huruvida de 

berörda parterna är bundna till att följa dem eller inte. Genom lagstiftning tilldelar regering och 

riksdag ansvaret för vilka institutioner som arbetar med vad, vilket leder till att samverkan 

resulterar i möten mellan olika typer av yrken och ansvarsgrad. Enligt Danermark kan detta leda 

till ojämlika roller i ett samverkansprojekt.127 Olika ansvarsgrad och olika roller i samarbetet anser 

vi kan kopplas ihop med Malous upplevelser kring att UNHCR:s och Migrationsverkets arbete är 

uppdelat med kommunen och att kommunen tilldelats ansvaret för mottagandet och den vidare 

integrationen genom lagstiftning medan UNHCR och Migrationsverket har ansvar för 

bedömning av situationen i landet och flyktingsskäl för vidarebosättning. I Welcome to Europe 

förklaras hur flyktingarna tas emot på flygplatsen och förs till den kommun där flyktingarna ska 

bosättas av arbetande på kommunen.  Beslutet att kommunerna tar emot flyktingarna görs med 

ett avtal som undertecknas för ankomsten.  Kommunen är sedan ansvarig för de 

introduktionsprogram de organiserar och ska genomföra samt ansvarig för bosättningen och 

integrationen. Den introduktionsplan som kommunen skapar görs i samarbete med 

Arbetsförmedlingen och varar ofta i två år, vilket dock varierar beroende på enskilda fall. De 

viktigaste aktörerna för integrationsfrågor gällande flyktingar är de kommunala myndigheterna 

men samarbetar även med icke-statliga organisationer.128 Enligt Welcome to Europe framgår det att 

Sverige startat projekt som finansieras av Europeiska flyktingfonden.129 Europeiska 

flyktingfonden är inrättad av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet och har som syfte 

att stödja projekt som gäller frågor kring skyddsbehövande och asyl- och flyktingfrågor.130 

Projektet som startats syftar till att öka kunskap om vidarebosättning samt främja samarbetet 

mellan inblandade aktörer som består bland annat av Migrationsverket, UNHCR, kommuner och 

                                                 
126 Intervju med Malou, 2012-05-03. 

127 Danermark, s. 41. 
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129 Ibid, s. 29. 
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organisationer. För att uppfylla sitt syfte väljer projektets styrgrupp att göra detta genom 

exempelvis seminarier.131 

 

Om vi inte löser det här kan vi inte erbjuda något kvalitativt arbete - 

Om aktörers skilda synsätt 

Under samtalen med informanterna för vår studie har det under arbetets gång framkommit att 

informanternas synvinklar och åsikter på samma ämne skiljt sig åt ett antal gånger. Under 

intervjuerna har begreppet integration berörts vilket då relaterats till huruvida integrationen för 

kvotflyktingar skiljer sig åt från andra flyktingkategorier samt huruvida integrationen är lyckad 

eller inte. Kirsti Kuusela menar i antologibidraget Kommuntjänstemäns erfarenheter av att verka för 

introduktion och integration av flyktingar för det första att ansvaret för flyktingars integration främst är 

förlagt på kommunerna. 132 Kuusela framhåller också att integration kan förväntas ha för ändamål 

att människor möter och interagerar med varandra, exempelvis genom arbete. 133 Under en 

intervju med Annelie som tidigare arbetat för FN med flyktingfrågor och därmed deltagit vid 

flertalet kvotuttagningar på plats i flyktingläger, kom vi att samtala kring flyktingens första tid i 

Sverige. Hon menade rent generellt att mottagningen för personer som redan innehar 

uppehållstillstånd, det vill säga kvotflyktingar, är väldigt positivt. Detta motiverades av 

informanten med att arbetet gällande personer som redan har uppehållstillstånd ur hennes 

synvinkel är något enklare eftersom hon menade att asylprövningen är en svår och osäker tid. 

Annelie sade under intervjun följande:  

 

På många sätt kan ju de som kommer som kvotflyktingar få en helt annan första tid i Sverige 
förstås, det är inte alls ovanligt att man hör personer som uttrycker sig väldigt positivt […] 
(Annelie) 134 

Annelie menade att det är enklare arbete med kvotflyktingar eftersom boendeplats i kommun 

redan är ordnat när de reser in i Sverige, personerna kan då direkt påbörja skolgång och även 

språkinlärning kan inledas. Informanten Marie, som även hon arbetar för FN med flyktingfrågor 

där hon tjänstgör med frågor gällande kvotflyktingar, belyser också hon integrationen av 

kvotflyktingar. Hon menar att eftersom kvotflyktingar ofta är de mest utsatta flyktingarna så är de 

följaktligen också de svåraste att integrera. Hon menar generellt att inte alltför stora krav på 

integration bör ställas på kvotflyktingar, men att arbetet ska fortgå vilket poängteras i kommande 

citat av Marie:  

 

                                                 
131 IOMC, “Part three” i Welcome to Europe! (red.) Carinne Allinson, s. 29. 

132 Kuusela, s. 44 ff.  

133 Ibid, s. 57 ff.  

134 Intervju med Annelie, 2012-04-18.  
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Problemet är ju lite det att det är dem mest utsatta flyktingarna som är svåra att integrera av 
naturliga skäl, så har man för stora krav på integrationspotential så betyder det att man 
utestänger dem som har mest behov av att få det här skyddet […] (Marie) 135 

Likaså framkommer det under intervjun med kommunalt anställda David att integrationsarbetet 

med kvotfamiljer ses som en längre process än andra flyktinggrupper. Under intervjun illustrerade 

David introduktions- och integrationsarbetet kring kvotflyktingar på följande vis:  

 

Men kvot dem kommer som en nyfödd, så man behöver den här omsorgen från början. Man 
ska ha tålamod med dem för det är mycket frågor, mycket som är självklart för oss är långt 
ifrån deras dröm. (David) 136 

Informanterna har således uttryckt olika ståndpunkter i frågan om huruvida integrationen 

gällande just kvotflyktingar fungerar. I studien Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i 

Sverige hänvisar Pieter Bevelander med flera till MOST:s slutrapport från 2008 då de skriver att 

andra flyktingar etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden än kvotflyktingar. 137 Att 

kvotflyktingar långsammare etablerar sig på arbetsmarknaden tolkar vi till viss del vara 

representativt för att integrationsprocessen gällande dessa flyktingar kan vara längre och skilja sig 

åt, i likhet med vad Marie och David uttryckte. I Bevelanders studie har de även konstaterat att 

kommuner upplever arbetsbelastningen vara större gällande kvotflyktingar. 138 Den tyngre 

arbetsbelastningen upplevde vi att även Annelie var medveten om då hon uttryckte 

kvotflyktingars första tid i Sverige skilja sig åt då exempelvis boende redan är ordnat och kontakt 

med skolor och SFI kan starta direkt, vilket är resurskrävande. Bevelander med flera menade i sin 

studie att det idag föreligger brist på forskning gällande kvotflyktingar och deras integration i 

mottagningsländerna. 139 Möjligtvis skulle detta kunna förklara de delade åsikterna gällande 

integration, då Annelie inte jobbat med själva integrationsprocessen i kommunen som David, 

vars huvudområde är just mottagning och integration. Utan tillgänglig information och utan att 

själv vara (arbetande) verksam där integrationen sker i förhållande till att jobba mitt i där 

integrationsarbetet sker tolkar vi inte åsiktsolikheterna vara förvånansvärda. I boken Samverkan – 

himmel eller helvete belyser Berth Danermark just hur olika yrkesverksamheter kan ses som centralt i 

samverkan vilket medverkar till att ”problem” studeras ur olika synvinklar. 140 Enligt vår tolkning 

av Habermas teori gällande kommunikativt handlande framgår även att den ökande byråkratin, 

där människor inte möter varandra, kan vara bidragande till åsiktsskiljaktighet då den allt större 

rationaliteten varigenom mål ska uppnås börjat att ha övertaget i samhället. 141 Hur problem 

belyses ur olika synvinklar kan exemplifieras då David och Annelie båda illustrerade 
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boendesegregationen kopplat till arbete, men återigen något skilt. Både belyste boendesituationen 

i Sverige som ett problem, David menade följande:  

 

Bosättning, det är små kommuner, de är inte de allra mest attraktiva som nyanlända flyktingar 
väljer för att man tror kanske det finns mer arbete i storstaden […] men efteråt så visar det sig 
kanske inte vara precis rätt val (att flytta till storstäder, eget tillägg). (David) 142 

Annelie menade också att ett problem fanns gällande boendesituationen, dock annorlunda belyst 

på följande vis: 

 

De flesta kommuner man kommer till är i norra Sverige där man kanske på sikt inte kommer 
bo kvar för det är svårare att få jobb och så vidare. (Annelie) 143  

Annelie menade också att detta var ett av de områden gällande migrationspolitiken där det finns 

ganska stor samsyn och samarbete mellan olika aktörer. Vi tolkar det dock finnas viss olikhet, 

även om den är liten. Både Annelie och David är överens om att kvotflyktingens bästa är att 

bygga sin grund i de mindre kommunerna där resurser finns förberedda, dock skiljer de sig åt då 

David menade att det inte alltid är bäst att söka sig mot en storstad för att skaffa arbete, även om 

det kan ge bra resultat. Annelies åsikt indikerade mer på att det var svårare med jobb i mindre 

kommuner. Huruvida de har rätt eller fel ämnar vi inte studera utan snarare anledningen till deras 

olika synvinklar. I studien Samverkan berör Danermark och Christian Kullberg olika regelverk, 

förklaringar och kunskap hos aktörer (och dess organisationer) som samverkar vara grunderna till 

många problem.  De konstaterar även genom sitt projekt att det är viktigt, för att samverkan ska 

fungera, att olikheterna identifieras för att på så vis vidare kunna hanteras och utveckla kunskap. 
144  För att knyta an till vad vi tidigare nämnde gällande bristen på forskning kring kvotflyktingar, 

då inte olikheter identifieras vilket de möjligtvis inte gör utan studier på området, kommer 

eventuellt inte all kunskap fram. Detta skulle kunna förklara de olika synsätten från aktörerna 

gällande synvinklarna kring kvotflyktingar. Även om kommunerna främst samverkar med 

Migrationsverket och inte med specifika organisationer som UNHCR och därmed inte är i direkt 

kontakt med varandra, tyder vi de skilda synsätten kunna representera en rådande problematik 

när David uttryckte följande:   

 

Vi ser idag at integration befinner sig i ett sjukligt tillstånd[…] just för att man har blundat för 
de här frågorna att Sverige ligger inte i Stockholm. (David)145 

Danermark och Kullberg menar utifrån Claes Göran Westrins studie att det krävs gemensamma 

referensramar och utgångspunkter för att samverkan ska fungera väl. 146 Möjligtvis kan då dessa 
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skilda synsätt delvis representera skilda referensramar i en linje av samverkande aktörer. Samtidigt 

berättar kommunalanställde David att de har agerat för en förbättrad integration och för att öka 

kommunens attraktionskraft. UNHCR har också valt att fästa större fokus vid integration än 

tidigare vilket indikerar på att problemet i viss mån börjat identifierats, vilket Danermark och 

Kullberg som tidigare nämnt utmärkte som början på en förändring. 147 Informanten Malou som 

likt David är kommunalt anställd, men i en annan kommun, kommenterade under intervjutillfället 

att hon upplevde en brist på uppföljning, när en aktör var klar med sin del i arbetet klipptes alla 

band, menade Malou. Hon påpekade också följande, relaterat till konsekvenserna för individerna 

som i detta fall är just kvotflyktingar:  

 

 Alla (aktörer) vill visa bra resultat. […] och man glömmer bort, det är individer. (Malou) 148 

Malous åsikt gällande att varje enskild aktör vill visa upp ett gott resultat och att individernas 

bästa kan komma att glömmas bort tolkar vi signalerar på en eventuell brist i kommunikationen 

aktörer emellan. Vad Malou beskriver kan relateras till vad Jürgen Habermas framhäver i sin teori 

om ”det kommunikativa handlandet”; att delsystem handlar instrumentellt, det vill säga för att nå 

vissa mål på ett icke-socialt, vilket överlag råder i samhället idag. 149  Konsekvensen av det 

instrumentella handlandet som utövas av subsystemen menar Per Månsson då han tolkar 

Habermas vara att ”pengar och makt” kommer att ersätta språket. 150 Därmed försvinner den 

ömsesidiga förståelsen i kommunikationen och samverkan som sker socialt. 151 Vad Malou 

efterlyste och saknade var just uppföljning, det vill säga social kommunikation, aktörerna emellan 

eftersom hon menade att individerna idag blir lidande då aktörerna inte samverkar utan främst 

verkar för att nå enskilda goda resultat.  Habermas menar följaktligen att aktörer bör interagera 

med varandra och på så vis länka samman varandras handlingsplaner för en lyckad samverkan. 152 

Utifrån Malou berättelse och Habermas teori, men även Davids resonemang om 

boendesegregation, tyder vi ett resonemang om att aktörer bör arbeta närmare varandra 

framkommer. Detta innebär att de frångår den starka eftersträvan om individuella goda resultat 

för just deras verksamhet och kommunicerar för att uppnå bästa resultat för individen, som i 

detta fall är kvotflyktingen. Att upplevda brister kring samverkan inte belyses ur 

Migrationsverkets och UNHCR:s perspektiv kommenterar Malou kan bero på följande:  
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[…] och sådant ser inte Migrationsverket och UNHCR när de lämnar vidare till kommun, vi 
har haft familjer som har återvänt efter väldigt kort tid och försökt söka asyl i ett annat land 
eftersom att de tyckte att det inte vart bra, men det är enstaka fall liksom. (Malou) 153 

I relation till Malous åsikt uttrycker Habermas gällande sin teori om kommunikativt handlande att 

samstämmighet uppnås först då det finns en gemensam övertygelse som grund, vilket Habermas 

menar uppnås genom inbördes förståelse. 154 Samtidigt belyser Marie som varit på plats i 

flyktingläger där människor som har behov av vidarebosättning finns att det inte är önskvärt att 

höga krav på integration i mottagarländerna råder vid kvotuttagning, då människor kan komma 

att utestängas. Sett till sammanhanget kan frustration hos kommunerna uppstå när 

integrationsarbetet inte utfaller som önskat, David uttryckte följande:   

 

Insatsen som kommunen har förberett som även kostar samhället, det utnyttjas inte alltid […] 
dem stannar några veckor i kommun och sen flyr dem härifrån. (David) 155 

Vi tyder Davids ord som en utmaning som råder gällande aktörers samverkan, men som främst 

framkommer på kommunal nivå då exempelvis organisationer/Migrationsverket som deltagit i 

flyktinglägren inte i större utsträckning involveras i eftersom deras arbete ofta avslutas när 

processen de ansvarar för är slutförd.   

 

De andra flyktinggrupperna har ju haft tid - en granskning gällande 

likheter och olikheter mellan kvotflyktingar och övriga 

flyktinggrupper 

Under intervjuerna har flera informanter påpekat att de gällande kvotflyktingar och andra 

flyktinggrupper arbetar efter samma flyktingdefinition, det vill säga Genèvekonventionens 

förklaring av flyktingbegreppet. Enligt konventionens definition är flykting ett brett begrepp som 

innefattar de personer som på grund av rättmätig rädsla för förföljelse och krig befinner sig på 

flykt från sitt hemland. 156 Annelie som arbetat med kvotflyktingar genom arbete med FN:s 

flyktingfrågor påpekar detta under ett intervjutillfälle:  

 

[…] själva definitionen om vem som är flykting är ju exakt densamma. (Annelie) 157 
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Vidare fortsätter Annelie och belyser olikheterna gällande kvotflyktingar och asylprocessen som 

påträffas på den nivån av processen kring flyktingar som hon arbetat:  

 

Asylprocess och kvotflykting är ju lite olika saker. Asyl gäller ju personer som tagit sig till 
landet och söker asyl i Sverige […] asyl kan man ju bara söka när man är på plats. […] Oftast 
har man ju som kvotflykting befunnit sig på flykt och i ett första asyl land mycket lång tid men 
sen när man kommer till Sverige har man ju redan uppehållstillstånd ordnat. (Annelie) 158 

Likaså påpekas i studien Welcome to Europe! att vidarebosättning av kvotflyktingar och rätten att 

söka asyl inte ska blandas ihop och bör följaktligen inte ses som en ersättning av staternas 

skyldigheter, utan en frivillig process, men som bör utökas. Författarna till texten menar att 

allmänhetens förståelse för flyktingars situation skulle kunna bli större genom större mottagande 

av kvotflyktingar, särskilt på lokal nivå vilket skulle kunna leda till ett mer välkomnande 

samhällsklimat. 159 I relation till detta perspektiv framkommer ingen problematik, definitionen 

flykting är densamma, men processen kring asylförfarandet och kvotflyktingars uppehållstillstånd 

skiljs åt. Arbetet vid kvotuttagning som belystes av Annelie, där UNHCR och Migrationsverket 

främst samarbetar, framkommer följaktligen fungera väl både utifrån hennes och de övriga 

informanternas åsikter. I boken Svensk kommunalt flyktingmottagande belyser Abdul M. Kadhim 

flyktingmottagandets helhetsbetoning, det vill säga berörda myndigheters mål och uppgifter, hur 

verksamheten är uppbyggd samt dess struktur. För att ett lyckat resultat ska uppnås menar 

Kadhim att både samverkan, samarbete och samordning berörda aktörer emellan bör fungera. 160 

För att förbereda kvotflyktingar som beviljats vidarebosättning till Sverige, ges information om 

det svenska samhället genom ett Sverigeprogram före avresa. I Welcome to Europe! belyses denna 

insats och författarna skriver att programmet genomförs beroende på praktiska och finansiella 

resurser. Vidare menar de att få flyktingar i praktiken deltar i Sverigeprogrammet.161 Malou 

kommenterar Sverigeprogrammet under intervjutillfället och berättar då följande:  

 

Det är väldigt effektivt i vissa läger, i arabländerna fungerar det (Sverigeprogram) jättebra och 
då ser man att de har fått informationen när man möter dem. Men i Afrika i vissa av lägren, 
kan det bero på att man inte har tagit till sig informationen eller att man är i så pass dåligt skick 
att man kanske inte kan ta, eller brister det? (Malou) 162 

I citat kommenterar Malou att informationen inte alltid når fram till flyktingarna, vilket vi tolkar 

kan indikera just på att kvotflyktingarna ofta är väldigt utsatta människor. Malou reflekterar också 

över att informationen i Sverigeprogrammet når fram olika, utöver flyktingarnas svåra situation, 

skulle kunna bero på en ”brist” som hon uttrycker sig. Ur hennes perspektiv sker följaktligen ett 

bristande arbete då informationen inte går fram vilket kan relateras till vad Kadhim skriver 
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gällande helhetsbetoningen i samverkan av flyktingmottagande. Ett lyckat resultat uppnås då 

genom att de berörda myndigheterna samverkar och kommunicerar dess mål och uppgifter. 

Sverigeprogrammet ges av en statlig aktör i Migrationsverket, men resultatet av huruvida 

informationen nått fram tolkas av kommunalt arbetande, vilket vi tolkar vara den eventuella 

bristen i samarbetet som Malou ifrågasätter. Påpekandet om kvotflyktingarna som särskilt utsatta 

och i dåligt skick är genomgående hos informanterna när de beskriver vidarebosättning och 

asylförfarandet i relation till varandra. Kommunalt arbetande Lena sade gällande kvotflyktingar i 

Sverige följande:  

 

Det är inte så lätt att anpassa sig till ett annat land när man kommer från något så annorlunda 
[…] ja man kan ju förstå chocken, verkligen. (Lena) 163 

Som tidigare nämnt i textstycket menades i Welcome to Europe! att mottagandet av kvotflyktingar 

skulle kunna öka allmänhetens förståelse för flyktingarnas situation. Sett till detta har vi 

reflekterat över hur förståelsen ska kunna ökas, då studier gällande just kvotflyktingar beskrivs 

vara en bristvara. David påpekar också att kvotflyktingar skiljer sig åt från övriga flyktinggrupper 

när han beskriver arbetet tillsammans som ”en lång resa tillsammans med dem”. Statligt anställda 

Christine påpekar dock det finns stor variation även inom ”gruppen” kvotflyktingar: 

 

[…] bilden och det är inte alls så det är. Under Bosnienkriget tog vi många läkare, lärare, som 
efter bara ett halvår eller något kunde jobba på, experter då av olika slag. (Christine) 164 

Christine påpekande tolkar vi vara viktigt att ha i medvetande, alla flyktingars situationer och 

villkor skiljer sig åt, dock tyder vi genom intervjuerna ändå kvotflyktingar i stort skilja sig åt från 

övriga flyktinggrupper. Åsa Gustafsson använder sig i avhandlingen Sköra livsmönster av begreppet 

normalisering, vilket vi anser vara applicerbart för att beskriva åtskillnad gällande kvotflyktingar 

och asylsökande. Med normalisering beskriver Gustavsson ett återskapande av en vardag för 

flyktingar, att kunna känna tillit till både institutioner och personer samt kunna hantera med- och 

motgångar som uppkommer i vardagen.165 Malou beskriver just normaliseringsprocessen utifrån 

hur det kan vara för en kvotflykting:  

 

Barn som växt upp där och har gått från lägret på morgonen och fixat sin mat själv, har vart i 
soptunnorna och sådär. Och så kommer han och sätter sig i skolbänken och ska gå till 
matsalen, det är klart att de barnen inte väntar liksom, de tar bara maten. (Malou) 166 

Hon menar att det ställs samma förväntningar på kvotflyktingar, att de ska matcha in i samhället, 

när deras normaliseringsprocess av vardagen kan vara väldigt mycket längre tidsmässigt. Anthony 

Giddens använder sig i boken Modernitet och självidentitet av begreppet ”ontologisk trygghet” då han 
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beskriver normalisering vilket innebär, applicerat på flyktingar, som vardaglig kontinuerlighet i 

händelser. I sammanhanget menar Giddens att den ontologiska trygghetens motsats är ett 

svårhanterat kaos som skapar stor känsla av förvirring. 167 Malou fortsätter och beskriver sin 

synvinkel: 

 

Kvotflyktingar behöver en annan process och integrera sig i samhället. Men regeringen har 
tagit ett beslut, att när de landar i Sverige så tas de emot på samma sätt som alla andra och det 
märker vi är en jättestor brist, det är två totalt olika mottaganden som man gör med 
kvotflyktingar och andra flyktingar. Det är verkligen jätteskillnad. (Malou) 168 

Att det ställs samma krav på kvotflyktingar som inte själva valt att komma till Sverige och ofta 

helt ovetande om landet i sig, som de flyktingar som kanske befunnit sig i Sverige i flera år och 

pratar svenska när de får en kommunplacering, framträder i detta resonemang problematiskt. Sett 

till Giddens synsätt tolkar vi utifrån Malous berättelse att då kvotflyktingarna generellt har en 

längre normaliseringsprocess, men som förväntas ske under samma tid som övriga 

flyktinggrupper, utsätts de för otrygghet i vad Giddens kallar ett ”kaos”. Då kvotflyktingar inte 

genomgår en asylprocess, vilket kan vara tidskrävande, som andra flyktinggrupper tyder vi utifrån 

Malous resonemang att det bör ta längre tid för kvotflyktingar att känns tilltro till abstrakta 

system. Detta då processen från uttagning i flyktingläger till bosättning i Sverige kan ske mycket 

snabbt. Främst tolkar vi dock Malous ord stå för att kvotflyktingar genom deras situation 

behöver längre tid för att kunna strukturera och organisera rutinerna kring vardagslivet som 

Giddens påpekade krävs för att en ontologisk trygghet ska uppnås. 169  Bevelander med flera 

menar i studien Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige: slutrapport att 

kvotflyktingar efter fem år i Sverige i mindre utsträckning än andra flyktinggrupper har arbete. 

Detta menar de kan förklaras med att asylsökande befunnit sig längre i landet. 
170

 Vi tolkar dock 

utifrån Malous synvinkel att det även kan bero på att kvotflyktingarna tas emot på samma sätt 

som andra flyktinggrupper, trots att deras behov ofta ser annorlunda ut, vilket kan vara 

bidragande i ojämnheten gällande arbetsmarknadsintegration. I relation till begreppet samverkan 

menar Berth Danermark och Christian Kullberg i boken Samverkan att en enskild myndighet 

sällan kan åtgärda ett befintligt problem enskilt. Organisationers arbetsuppgifter måste enligt 

Danermark och Kullberg komplettera varandra för ett lyckat problemlösningsresultat. 171 

Informanten David berättade under intervjutillfället följande:  

 

Det finns ett intresse, en törst och hunger att lösa det här problemet (integration) också. 
(David) 172 
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David beskriver således liksom Malou, att en vilja att lösa problemen finns, vilka vi tolkar att de 

identifierat väl. Båda dessa informanter arbetar på kommunal nivå, vilket innebär att de måste 

signalera detta vidare. Då ansvaret för integration som tidigare nämnt enligt Kuusela är förlagt på 

kommunerna, som genom sitt arbete identifierat ett problem, brister enligt teorin kring 

samverkan just samverkan och samarbetet gällande integrationen av kvotflyktingar någonstans.  

Vi tolkar informanternas resonemang som att kvotflyktingarnas första tid i Sverige generellt 

skiljer sig stort åt från övriga flyktinggrupper, vilket innebär att de behöver mer tid och en annan 

process kring mottagande. Då de arbetande givits direktiv att mottaga kvotflyktingar likadant som 

andra flyktinggrupper, trots att de är medvetna om att det inte alltid är det bästa, så kompletterar 

inte myndigheter enligt samverkansteorin varandra tillräckligt då svårigheten ännu inte åtgärdats. 

Detta har fått oss att reflektera över huruvida flyktingmottagandets syfte gällande kvotflyktingar 

uppfylls, då vi tolkar syftet vara att hjälpa flyktingarna att åternormalisera sina liv, utifrån 

problemen informanterna belyser har vi av den orsaken funderat över om det verkligen sker när 

tiden är så kort.  

 

En reglerad process - lagar och kriteriers inverkan 

Då kvotprocessen är en av de mest reglerade delarna i svensk asyl och invandringspolitik är det 

relevant att se hur lagar och kriterier påverkar vid uttagningen. Samtliga informanter poängterar 

hur pass viktig roll följningen av regelverk har i uttagandet av kvotflyktingar. I Liv Feijen och 

Emelia Frennmarks studie Kvalitet i svensk asylprövning framgår det att vid Migrationsverkets och 

dess utredares arbete med flyktingar används tolkningen av svensk rätt främst, i och med att 

internationell flyktingrätt och flyktingkonventionen integrerats i den svenska rätten.173 De 

grundläggande rättskällorna som används i svensk rätt är lagtext, förarbeten och praxis, men 

under arbetets gång används även Migrationsverkets interna styrdokument. De interna 

styrdokumenten är dock inte juridiskt bindande. Bindande är även praxis från domstolar som 

Europeiska domstolen för berör mänskliga rättigheter samt EU-domstolen.174 I och med att 

arbetet med uttagandet av kvotflyktingar innebär samverkan mellan olika aktörer möts även olika 

regelverk och kriterier, vilket bland annat framkommer i informanten Christines upplevelser. I 

kvotarbetet möts olika regelverk främst när beslutsfattning ska se samt se över om UNHCR:s val 

av personer och ett lands lagstiftning, exempelvis den svenska utlänningslagen, strider emot 

varandra. Christine berättar hur UNHCR utifrån sina egna kriterier bedömer huruvida en individ 

eller familj är i behov av vidarebosättning till tredje land.  

 

UNHCR har ju helt andra kriterier än vad till exempel den svenska lagen säger, vilka vi ska ta 
ut enligt lagen, men de har ju så många andra länder som tar emot, till exempel USA, Kanada, 
Australien […] men vi försöker se till att UNHCR vet vårt regelverk så att vi försöker undvika 
så många avslag som möjligt […] så att vi då får rätt typ av ärenden presenterade till Sverige 

                                                 
173 Feijen, Frennmark, s. 9. 

174 Ibid, s. 129. 
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[…] när de presenterar ett ärende och så får de avslag, de kanske de skickar ärendet till ett 
annat land. (Christine)175  

Christine menar här alltså att även om Sveriges lagstiftning nekar den här kvotflyktingen att 

bosätta sig i Sverige på grund av olika skäl så kan ärendet skickas vidare till ett annat land 

eftersom regelverket är annorlunda beroende vilket mottagarland som är aktuellt. Något som kan 

vara problematiskt i processen med att bevilja ärenden är att olika bedömningar görs på ärenden, 

vilket gör att Sverige måste ge avslag. 

 

Det händer att vi nekar några av de som dem presenterat, och då har det ju varit mot bakgrund 
av den informationen de har ansett att det här är en person som är skyddsbehövande och 
behöver vidarebosättning, och av någon anledning gör vi en annan bedömning […] USA är ju 
det stora landet, USA:s praxis kan UNHCR utan och innan […] sen kommer vi ju alla små 
länder, alltså lagen skiljer sig inte så mycket […] åtminstone de europeiska länderna, vi har 
Genèvekonventionen och de olika europeiska direktiven men sen kan ju olika syn på till 
exempel situationen i Somalia, är det inre väpnad konflikt eller är det inte, i Sverige anser man 
att det är en inre väpnad konflikt i hela södra Somalia, i andra länder gör man inte det…och då 
får man ju olika utslag med samma lag så att säga. (Sara)176  

Sara menar alltså att situationen för UNHCR kan vara besvärlig vad gäller att hitta fall som passar 

in i ländernas regelverk och att de måste uppdatera sig för varje delegation, vilket är en del i 

förberedelsearbetet för att samverkan ska fungera. Att bedöma om en person uppfyller de 

kriterier som finns för att tas emot av Sverige kan uppfattas som svårt i vissa fall. Sara menar att 

det ofta är så att lagen inte sammanfaller helt med människors liv, då det ofta finns 

människoöden som är gripande och hemska men som inte bedöms vara i skyddsbehov utifrån 

kriterierna. Vad gäller inre väpnad konflikt framgår det i Kvalitet i svensk asylprövning att 

uppehållstillstånd kunde ges om det fanns en yttre eller inre väpnad konflikt eller om det rådde 

andra svåra motsättningar. Termen ”andra svåra motsättningar” är något som endast konstruerats 

i svensk rätt och finns inte i internationell rätt. Bedömningen om det råder denna typ av 

konflikter görs av Rättschefer på bland annat Utrikesdepartementet och inte av handläggare på 

Migrationsverket. Med ”andra svåra motsättningar” menas exempelvis att rättsystemet förtrycker 

medborgares mänskliga rättigheter på grund av olika typer av maktförhållanden och instabilitet i 

landets politik.  Utredningen går till på så sätt att det utreds om det finns ett orsakssamband 

mellan de svåra motsättningar som råder i det aktuella landet och de övergrepp som den 

asylsökande hänvisar till. Utredningen är individuell och utredarna undersöker huruvida 

övergreppen har samband med motsättningarna som råder samt att flyktingdefinitionen 

definierar flyktingstatusen. 177 Enligt Sara finns det starka skäl som uppfyller vad en flykting är 

och skäl som inte uppfyller flyktingbenämningen. Problematiken uppstår enligt henne däremot 

när ärenden är svårbedömda och det är varken fel att bevilja eller avslå, svårigheten med att dra 

                                                 
175 Intervju med Christine, 2012-04-03. 

176 Intervju med Sara, 2012-04-11. 

177 Feijen, Frennmark, s. 173f. 
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en gräns för bedömningen. 178 Även ur ett kommunperspektiv framkommer problematiken kring 

hur lagstiftningen och arbetet med individer i mottagande och integration i många fall skapar 

svårigheter. Informanten Malou berättar om hur hon upplever situationen i sitt arbete.  

 

Vi i verksamheten, där vi har regler och följa, på något sätt blir det ganska tragiskt […] kan vi 
inte hjälpa henne på vägen, men det är tufft och det är sorgligt när man är i verksamheten och 
ser att här gör vi helt fel men vi har inget annat medel, vi kan inte göra något annorlunda, det 
vi kan göra är att lyfta upp och lyfta upp och hoppas att det är någon som lyssnar och tar till 
sig och förändrar […] vi kan inte skapa en struktur som alla ska passa in…våra strukturer 
måste anpassas utifrån individens behov och det är inte alltid att det går (Malou)179 

Malou berättar om ett fall där lagstiftningen enligt henne förhindrat en av hennes klienters 

välmående och märkt av uppenbara brister där verksamhetens regelverk inte stämmer överens 

med olika livsöden som kan uppkomma. Det framgår i Feijen och Frennmarks studie hur viktigt 

det är att en asylprövning ska vara rättsäker, då ett asylbeslut som bedömts felaktigt innebär att en 

människa riskerar sitt liv eller frihet. Under en bedömning som görs för att utreda skyddsbehov 

måste samtliga omständigheter som är aktuella tas hänsyn till.180  Trots att utredningen ska vara 

rättsäker är det ett faktum att lagstiftningen är stark i besluten om uppehållstillstånd och därmed 

riskeras människor fara illa även om de inte uppfyller flyktingdefinitionen, eller som i 

informanten Malous fall där en av klienterna råkade illa ut på grund av de bestämmelser som 

finns i integrationsprocessen i Sverige. 

 

Vi tolkar det som att samtliga upplevelser av lagar och kriterier som används för att reglera 

uttagningen och mottagandet av flyktingkvoten styrs av internationell flyktingrätt vilket gör det 

aktuellt att relatera detta till internationalisering. Genom beslutsinternationalisering fattas olika 

beslut på internationell nivå och om ett politiskt problem uppstått ökar tendensen att försöka 

hitta lösningen på det politiska problemet tillsammans med andra länder.181 

Beslutsinternationaliseringen kan enligt oss direkt appliceras på den situation som råder kring 

lagstiftning som reglerar asylprocess, då asylprocessens lagstiftningsprocess utgår från 

internationell flyktingrätt och Genèvekonventionen som antagits av EU, FN och dess 

medlemsländer. 

 

Avslutning 

Denna uppsats handlade om att belysa och problematisera kvotuttagningsprocessen och arbetet 

fram till bosättning i en svensk kommun för kvotflyktingar, belyst ur de arbetandes perspektiv.  

Vi är medvetna om att vi genom denna studie som omfattar åtta personers individuella åsikter 

                                                 
178 Intervju med Sara, 2012-04-11. 

179 Intervju med Malou, 2012-05-03. 

180 Goldmann, ”Politikens internationalisering- en introduktion”, s. 20. 

181 Ibid, s. 21.  
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och skildringar inte kan presentera något allmängiltigt. Vi ämnar därför snarare att belysa just 

deras ord och därav har vi valt att genomgående i analysen citera informanterna för att 

uppmärksamma vad just de säger, i led med vårt kvalitativa tillvägagångssätt som genomsyrat hela 

arbetsprocessen. Dock har vi utifrån valda teorier och tidigare studier dragit vissa slutsatser men 

som vi är medvetna om att de inte behöver vara representativa för en allmängiltig uppfattning.  

 

Processen kring uttagningen av kvotflyktingar startar vid att UNHCR gör en bedömning av hur 

läget ser ut i världen för att ur ett vidarebosättningsperspektiv avgöra i vilken omfattning 

vidarebosättningen ska ske. Ett nästa led i processen är att de nordiska länderna diskuterar 

flyktingfrågor vilket sedan leder till att varje land avgör hur pass stor flyktingkvot de ska ta emot. 

Något som är utmärkande för vår studie är att samverkan varit nyckelordet i samtliga avseenden, 

där en god förberedelse från alla aktörer underlättar arbetet och gör att alla parter kan göra sitt 

arbete på ett fördelaktigt sätt. Det framgår hur samarbetet mellan UNHCR och Migrationsverket 

upplevs som positivt medan de kommunala aktörerna anser att samarbetet borde fortsättas även 

efter kvotflyktingarna anlänt till Sverige. Att arbetet är uppdelat förklaras i analysen som ett 

arbete där olika aktörer samverkar för att göra ett komplettera varandra i arbetet, där UNHCR 

gör bedömningar av läget och skapar underlag för Migrationsverket. Migrationsverket skickar 

iväg delegationer som kompletterar de redan dossieruttagna och gör intervjuer på plats i aktuella 

länder. När kvotflyktingarna anländer till Sverige tar kommunen över med mottagning och 

integration samt Arbetsförmedlingen för etablering på arbetsmarknaden. Detta förklaras genom 

att olika aktörer har olika ansvarsgrad på arbetet samt olika roller för att lösa problemet. 

 

Genom intervjuerna med informanterna för denna studie har det framkommit, främst på 

kommunal nivå, att informanterna uppfattar att de olika aktörerna i kvotprocessen ibland 

befinner sig för långt ifrån varandra. Kommunalt anställda Malou berättade att hon upplevde en 

avsaknad på uppföljning gällande arbetet med kvotflyktingarna, aktörer emellan. En upplevd 

konsekvens av denna bristfällighet i samverkan framkom då vara att individerna, det vill säga 

kvotflyktingarna, kunde bli lidande. En ytterligare åsiktsskiljaktighet mellan aktörerna visade sig 

vara synen på integration av kvotflyktingar. På kommunal nivå beskrevs integrationen vara en 

lång process medans integration beskrevs som enklare gällande kvotflyktingar av en informant 

som arbetat med uttagning på plats. En informant beskrev integrationen befinna sig i ”ett sjukligt 

tillstånd” vilket skulle kunna ses som hans individuella uppfattning av resultatet då samverkan 

och samarbetet brustit.   

 

Samtliga informanter framhöll att arbetet kring kvotflyktingar många gånger skiljde sig åt från 

arbetet med andra flyktinggrupper som sökt asyl. Dock framhölls hur det även inom ”gruppen” 

kvotflyktingar kunde skilja sig stort åt, exempelvis påvisade en informant att Sverigeprogrammet 

som ges som information före avresa, kunde skilja sig stort åt huruvida flyktingarna tog åt sig 

informationen i olika delar av världen. Många informanter framhöll också arbetet med 

kvotflyktingar som speciellt i den meningen att de tillhör världens mest utsatta människor och 
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kan ha levt i tältläger ett helt liv, vilket innebar en stor omställning för människorna när de kom 

till Sverige. Följaktligen beskrevs normaliseringsprocessen många gånger svårare och längre för 

kvotflyktingar vilket beskrevs problematiskt då mottagandet väl på plats i Sverige beskrevs vara 

detsamma som för övriga flyktinggrupper. De kommunalt arbetande informanterna beskrev vad 

vi tolkar som en frustration då de identifierade problem, men inte besatt möjlighet att göra mer 

än att informera vidare att de upptäckt brister i arbetet.  

 

Något som påverkar arbetet med kvotflyktingar är lagar och kriterier där processen är väldigt 

reglerad för samtliga aktörer. Det är främst internationell rätt och Flyktingkonventionen / 

Genèvekonventionen som har starkast inverkan, vilket även integrerats i svensk rätt. Praxis från 

EU är en viktig rättskälla men även Migrationsverkets egna styrdokument, som dock inte är 

juridiskt bindande. I och med att det är olika regelverk som inverkar för olika aktörer kan 

UNHCR göra bedömningen att en person anses som skyddsbehövande utifrån konventionen 

men att det inte går på grund av svensk lag, vilket gör att det blir avslag. Återigen framgår det hur 

det handlar om förberedelse från båda parter då varken UNHCR och Migrationsverkets avsikt är 

att ärenden ska få avslag. Det framkommer även att det upplevs som svårt när de arbetande 

måste ge avslag på grund av lagstiftningen men att det fortfarande är hemska livsöden som 

återges i intervjuerna. 

 

Genom mötena med informanterna för denna studie har vi fått bilden av kvotprocessen som i 

hög grad internationaliserad genom de beslut som i stor omfattning fattas utifrån genom 

uttagningen som UNHCR är mycket delaktig igenom att presentera fallen. Samtidigt är processen 

i hög grad nationellt och lokalt förankrad, genom Sveriges egna beslut om antalet kvotplatser och 

kommunerna som ansvarar för bosättningen av kvotflyktingarna. Dock påpekade en av våra 

informanter att en gemensam EU kvot planeras, vilket informanten beskrev som ett framsteg. 

Detta tolkar vi som ett steg mot en ännu högre grad av internationalisering. För att arbetet 

genom denna process, från kvotuttagning till bosättning i kommun, ska fungera väl tolkar vi att 

dessa olika nivåer av beslutsfattare och aktörer bör samverka med varandra. Genom vår analys 

har vi kommit fram till att de gånger informanterna beskrivit svårigheter i arbetet går det många 

gånger att koppla just till samverkan och samarbetet aktörerna emellan, som bör fungera för att 

ett kvalitativt arbete ska kunna erbjudas. Inför framtiden har en del nya frågor väckts hos oss då 

vi skulle finna det intressant att även studera samverkan mellan det kommunala 

flyktingmottagandet och Arbetsförmedlingen. Detta för att eventuellt reda ut ytterligare huruvida 

kvotflyktingar påverkas av den korta mottagningstiden som flera informanter påpekade inte 

överensstämde med flera kvotflyktingars behov som de menade krävde betydligt mer tid och då 

genom att samtala med personer på Arbetsförmedlingen få än ytterligare bredare förståelse för 

kvotflyktingars situation i Sverige.   
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http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020515/42bedce53459bbbd488fad884c36b036/fn_670131.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020515/42bedce53459bbbd488fad884c36b036/fn_670131.pdf
http://www.migrationsverket.se/info/400.html
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Inspelning av intervju med David: 2012-04-10. 

Inspelning av intervju med Lena: 2012-04-10. 

Inspelning av intervju med Sara: 2012-04-11. 

Inspelning av intervju med Annelie: 2012-04-18. 

Inspelning av intervju med Malou: 2012-05-03.  

 

 


