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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka, kartlägga och analysera sociala 

interaktionsmönster kring beslutsprocessen på Migrationsverkets asylprövning utifrån 

asylbeslutsfattares perspektiv. Genom att luta sig mot teori om beslut inom ramen för 

administrativt beteende samt teori om ansvarsfördelning analyseras empirisk data insamlat 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer med beslutsfattare från olika asylprövningsenheter. 

Studiens resultat visar att det finns invecklade sociala interaktionsmönster i 

asylbeslutsfattandet samt att tre kommunikationstyper kunde identifieras; informella, formella 

och semiformella. Beslutsfattare växlar mellan dessa typer i beslutsprocessens olika steg. Med 

hjälp av utvecklade sociala kommunikationsmönster, omsätts en tidspressad beslutsplan i 

handling. Sammantaget påvisar studien den administrativa människans begränsade 

rationalitet. Studiens resultat stödjer valda teorier och i stort sätt all tidigare forskning som 

berörs i studien. 

Nyckelord: asylprocess, beslutsfattare, sociala interaktionsmönster, beslutsteori, teori om 

ansvarsfördelning. 

Abstract 

This qualitative study aims to investigate, identify and analyze social interaction patterns 

regarding the decision-making process at the Migration board’s asylum processing unit from 

the perspective of the asylum officer. Empirical data, which is collected through semi-

structured interviews with asylum officers from different Migration board entities, is analyzed 

by employing different theories on decision-making in the context of administrative behavior 

and diffusion of responsibility. The outcome of the study shows that there is an intricate social 

interaction pattern in the asylum decision process and three communication types have been 

identified: informal, formal and semi-formal. The asylum officer switches between these 

types in the various stages of the decision-making process. Through developed social 

communication patterns, a time-pressured decision-making plan is put in action. Generally, 

the study demonstrates the bounded rationality of the administrative person. The conclusion 

of the study is supported by the chosen theories and to a large extent by earlier research that is 

named in the study. 

Keywords: asylum process, decision maker, social interaction patterns, decision theory, 

diffusion-of-responsibility theory.



 

 

 

Förord  

Att genomföra denna studie har varit spännande och lärorikt. Jag skulle vilja rikta ett stort 

tack till Migrationsverkets personal på Asylprövning för att de ställde upp på intervjuer till 

min studie och delade med sig av sina upplevelser. Utan Er skulle denna studie inte vara 

möjlig. Jag skulle också vilja tacka min handledare för hennes hjälp och stöd.  

Stockholm, januari 2015 

Roberta Vieliute 
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1 Inledning  

I den första delen introduceras en övergripande presentation om de ämnen som studien avser 

att undersöka. I inledningen ges en redogörelse av problematiken kring beslutsprocessen och 

dess påverkan. Därpå kommer problemdiskussionen att utmynna i studiens syfte 

frågeställning. Vidare följer en bakgrundsinformation av den studerade myndigheten, 

förklaring av centrala processer, begrepp, lagar och databas samt en redogörelse för 

uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Problemområdet 

I Sverige var antalet asylsökande under 2013 det högsta på 20 år (SCB, 2014) och fortsätter 

att öka. Under det första halvåret 2014 sökte närmare 32 000 personer asyl, nästan 70 procent 

fler än under motsvarande period i fjol. På grund av konflikten i Syrien väntas antalet 

asylsökande vara fortsatt högt även de kommande åren (Migrationsverket, 2014a). I samband 

med den ökande flyktinginvandringen förs samhällelig debatt kring beslutsprocessen i 

asylärenden (Uppdrag Granskning, 2014), vilket i sin tur vänder blicken mot medarbetare på 

Migrationsverkets asylprövning. 

Eftersom Migrationsverket inte får fatta beslut i frågor om avvisning eller utvisning när det 

gäller asylärenden utan muntlig handläggning (13 kap. 1 § UtlL, 2005: 716) träffar alla 

asylsökande en handläggare eller beslutsfattare på Migrationsverkets asylprövningsenhet. För 

den berörde asylsökanden kan avslag innebära utvisning och handla om liv och död (Feijen & 

Frennmark, 2011: 132), vilket kan lägga press på handläggaren och beslutsfattaren. I och med 

att asylprövningen, i många avseenden, är individrelaterat och många faktorer måste vägas in 

för beslut, är beslutsfattarrollen invecklad och betydelsefull. Det leder till frågor kring hur 

beslutsfattare agerar vid utredning och beslutstagande samt hur de ger stöd till handläggare i 

asylärenden.  I dessa ärenden ska beslutsfattare rätta sig efter tillämplig lagstiftning så som 

utlänningslagen, förvaltningslagen samt riktlinjer, praxis- och landinformation etc. Dessa 

dokument och de asylsökandes bevis är i vissa avseenden svåra att tyda. Det ger 

beslutsfattaren ett tolkningsutrymme där individuella bedömningar och eventuellt samlade 

granskningar blir centrala. I och med det uppstår gränsdragningsproblem i beslutsprocessen, 
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vilket kan resultera i en uppkomst av invecklade sociala interaktionsmönster. Dock ser de 

flesta enbart produkten, nämligen asylbeslutet. På grund av denna ‖oframkomlighet‖ har 

Larsson och Bostedt (2000: 21) kallat beslutsprocessen för ‖the black box‖ inom vilken 

beslutsfattandet äger rum. Därför är det bland annat viktigt att uppmärksamma den 

beslutsfattarkårens outtalade sociala interaktion som är en del av beslutsprocessen. Norström 

(2004: 27) menar att den nordiska forskningen på området är vag. Det tillsammans med den 

ökande invandringen visar på att det behövs mer kunskap om beslutsfattarens roll i de sociala 

interaktionsprocesserna kring beslut i asylärenden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Även om bilden som illustrerar asylprocessen beskrivs som tydlig av Migrationsverket (se 

bilaga 1, steg 2-3 i bild 1, s. 3) så är processen, från asylutredning till beslut, ofta invecklad, 

långdragen och för de utomstående okänd i praktiken. Ambitionen med denna studie är att 

försöka få insyn i ‖den svarta lådan‖ och därmed bidra till förståelsen av hur beslutsprocessen 

i ett asylärende fungerar utifrån beslutsfattarens perspektiv. Studiens syfte är därmed att 

problematisera beslutsfattarens yrkesutövande genom att diskutera och analysera den sociala 

interaktionen som sker kring beslutsprocessen i asylärenden på Migrationsverket. 

Frågeställningar lyder följaktligen: 

1. Hur beskriver beslutsfattare sociala interaktionsmönster i beslutsprocessen kring 

asylärenden? 

2. Hur påverkar, enligt beslutfattare, sociala interaktionsmönster beslutsprocessen? 

1.3 Bakgrund och avgränsningar 

1.3.1 Migrationsverket 

Migrationsverket är en statlig myndighet under Justitiedepartementet med cirka 5 000 

medarbetare på ett 60-tal orter (Publikt, 2014). Myndigheten har i uppdrag från regeringen att 

förvalta olika områden – medborgarskap, besök och bosättning samt asyl. 

Asylprövningsenheter finns i sex städer runt om i landet. Informationen om 

asylprövningsenheters indelning gällande mänskliga resurser är dock oklar för gemene man, 

därför läggs det vikt vid dessas beskrivning i resultat- och analysdelen. Vidare är 

Migrationsverket en centraliserad verksamhet som kännetecknas av en hierarkisk uppbyggnad 

(Norström, 2004).  Migrationsverket kan ses som en fristående myndighet med regelstyrd 
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verksamhet. Samtidigt är myndigheten även resultat- och målstyrd, där resultatstyrningen 

omfattar handläggningstider och målstyrningen går ut på att mål ges för det kommande 

verksamhetsåret (SOU 2013:40). Gällande anställda på Migrationsverket delas de in i tre 

grupper, ledning, administration och verkställare. Beslutsfattare ingår i den sistnämnda 

gruppen (Norström, 2004: 82).  

1.3.2 Asylprocessen 

Enligt FN:s flyktingkonvention, kan flyktingar eller skyddsbehövande som är utländska 

medborgare söka 

asyl, det vill säga 

skydd, i ett annat 

land. Som bild 1 

visar tar, i steg ett 

i denna process, 

Migrationsverket 

emot och 

registrerar 

asylansökan samt 

informerar den 

sökande om boende och ekonomiskt stöd under ärendehandläggstiden. Nästa steg är en 

muntlig asylutredning där den sökande på sitt modersmål förklarar varför man söker skydd. I 

samband med detta har den asylsökande oftast rätt till juridisk hjälp och ett offentligt biträde, 

som i vanliga fall deltar vid utredningstillfället. Efter utredningen och eventuella 

kompletteringar fattar Migrationsverket beslut i ärendet. Om ansökan beviljas får man ett så 

kallat permanent uppehållstillstånd (PUT) eller ett tidsbegränsat (TUT). Ett avslag innebär att 

den sökande måste lämna landet. Dock finns det möjlighet, vid avslag, att överklaga beslutet 

till Migrationsdomstolen där asylutredningen fortsätter. Vidare tar Migrationsdomstolen 

ställning till överklagandet genom att fastställa eller ändra Migrationsverkets beslut. Vid 

avslag i detta skede kan beslutet överklagas till Migrationsöverdomstolen efter den har 

beviljat prövningstillstånd (Migrationsverket, 2014c). 

1.3.3 Lifos 

Lifos är en databas innehållande rätts- och landinformation i form av samlade dokument, 

ambassadrapporter, media, (land)rapporter om omvärldsanalys från ideella organisationer så 
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som Human Rights Watch, FN, Amnesty International och andra självständiga källor från 

olika länder. Eftersom Lifos innehåller information om förhållandena i de länder som sökande 

kommer från, rättsliga avgöranden samt en instruktion om metodiken i hur handläggaren och 

beslutsfattaren ska bedöma tillförlitlighet i sökandes berättelse, används databasen i stor 

uträckning som underlag inför beslut i asylärende (Migrationsverket, 2014d). 

1.3.4 Avgränsningar  

Studien kommer att avgränsas till den beslutsprocess som sker på Migrationsverket i samband 

med asylprövning. Uppsatsen koncentreras på det andra och tredje steget i asylprocessen – 

asylutredningen – som mynnar ut i ett beslut. Samtidigt berör studien bara ett antal utvalda 

faktorer i beslutsprocessen. De är kunskapsöverföring, lojalitet, expertis, rättsäkerhet, värde- 

och faktaelement, organisationskulturen, tidsbrist, kontorslayout, begränsad rationalitet och 

ansvarsfördelning. Trots att det ryms mycket i begreppet beslutsfattare syftar det i studien 

endast på beslutsfattare som har ansträngande juridiskt myndighetsansvar på Migrationsverket 

asylprövning. Vidare kommer studien inte analysera hur lagar, riktlinjer och dylikt ser ut, utan 

begränsa sig till beslutsfattares upplevelser kring dess eventuella tolkning och avvägning med 

hjälp av sociala samspelet i beslutsprocessen. 

2 Tidigare forskning 

Denna del belyser tidigare forskning inom det berörda området. Således följer en 

presentation av forskning kring asylprocessen. Därefter uppmärksammas andra studier som 

inte har exakt samma syfte eller teorival, dock med tematisk anknytning till studien.  

2.1 Forskning kring asylprocessen 

Norströms (2004) etnografiska studie belyser bland annat hur en asylutredning går till, varför 

beslutsfattare agerar på ett visst sätt i beslutsfattande och vilka problem som olika aktörer 

stöter på i beslutsprocessen. Författaren gör detta genom att redogöra för vilka lagar, regler 

och handböcker som asylhandläggare utgår ifrån samt genom att sätta dem i relation till olika 

faktorer, så som tjänstemännens position gällande synen på produktionskrav och 

gränsdragningar. Genom att utgå från ett specifikt fall betonar Norström även den enskilde 
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tjänstemannens betydelse i beslutsprocessen. Studiens resultat visar på en diskrepans mellan 

lagstiftningen, det vill säga retoriken, och praktiken. Studiens resultat har betydelse för 

uppsatsen, även om den svenska Utlänningslagen och Migrationsverket som organisation har 

varit med om större förändringar sedan den skrevs. 

I linje med en av Norströms (2004) teoretiska utgångspunkter, nämligen av Foucaults begrepp 

―subjugated knowledges‖, analyserar den finska Kynsilehtos och Puumalas (2013) studie 

asylintervjuer utifrån ett ontologiskt perspektiv med etnografiska insikter. Tillskillnad från 

Norström använder de dock feministiska metoder och fokuserar bland annat på hur 

asylsökandes kroppar och berättelser anammar/antar alternativa sätt att identifiera sig. 

Kynsilehto och Puumala och likaså Norström, utgår både från asylhandläggares och 

asylsökandes perspektiv och föreslår att det föreligger en inkompatibilitet mellan olika 

kunskapssystem och erfarenhetsvärldar mellan asylsökande och asylhandläggare. Detta i sin 

tur påverkar asylbeslutet och asylpolitiken i stort. Genom analys av det ontologiska gapet som 

speglar klyftan mellan mening och betydelse, själv och andra, visar studien på möjligheter för 

förståelse av olika kunskaper och kunskapspraxis inom asylpolitik. 

Tillskillnad från Norströms (2004) och Kynsilehtos och Puumalas (2013) studier fokuserar 

Herlihys m.fl. (2010) tvärvetenskapliga studie på bristiska migrationsdomares antaganden om 

asylstatus och bedömningar i asylbeslut. De använder en kvalitativ metod för att identifiera 

och klassificera domares antaganden kring asylstatus och dess fastställande. Även Herlihy 

m.fl. kommer fram till att beslutsfattare ofta har lite bevis och måste göra en bedömning av 

trovärdigheten i asylberättelsen, vilket till stor del är en subjektiv reaktion som påverkas av 

antaganden om mänskligt beteende, omdömen, attityder och hur berättelsen presenteras. 

Rottmans m.fl. (2009) studie tar däremot hänsyn till tidsperspektivet samt omfattar både 

asylhandläggares och domares beslut i asylprocessen. Moral och policy kring beslutsfattande 

och avslag i asylprocessen är centralt i studien. De undersökte asylbeslut som inträffade 

mellan år 1999 och 2004 för att se om det skett en förändring i antalet avslag som skett efter 

attackerna den 11 september, 2001.  Rottman m.fl. utgick från asylprocessens två steg, där det 

första steget utgörs av ett beviljande eller avslag av en asylhandläggare. Andra steget uppstår 

vid avslag i form av omprövning i domstol. Forskarna väger ihop olika faktorer så som 

demokrati och mänskliga rättigheter i asylsökandes ursprungsland samt språkliga 

tillhörigheten, USA:s säkerhets- och ekonomiska intressen. Rottmans m.fl. resultat påvisar att 

den avtagande vikten av mänskliga rättigheter är mer uttalad för asylhandläggare än för 

http://ijrl.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/search?author1=Jane+Herlihy&sortspec=date&submit=Submit
http://ijrl.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/search?author1=Jane+Herlihy&sortspec=date&submit=Submit
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domare efter år 2001. De finner också att den språkliga tillhörigheten väsentligt påverkar 

antalet bifall i asylärende mellan de två tidsperioderna. 

2.2 Forskning kring sociala interaktionsmönster 

Enligt Barone (i Kelley m.fl., 2003: 7), har interaktionen glidit till periferin inom det 

sociologiska forskningsfältet. Det kan delvis förklara varför det är svårt att hitta sociologiska 

studier kring sociala interaktionsmönster med relevans för denna uppsats. Däremot fokuserar 

Kyléns (1999) arbetspsykologiska studie inom området organisationsförändring ur ett 

lärandeperspektiv på analys av arbetsgruppers interaktionsmönster och dess påverkan på 

arbetsgruppers och dess medlemmars effektivitet. Han utforskar, genom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt, defensiva och offensiva interaktionsmönster i arbetsgrupper. Kylén mäter, 

vidareutvecklar begrepp, kartlägger kollektiva läroprocesser och skapar förståelse kring 

fenomenet för att organisationer ska kunna reducera defensiva handlingsrutiner och utveckla 

stödjande offensiva handlingsrutiner i arbetsgrupper. Hans resultat visar att det föreligger 

påtagliga samband mellan interaktionsmönster och resultat. Det visar också att om 

arbetsgruppen är medveten om förändringsbehovet och den potentiella hotbilden är hanterbar, 

går det att förändra interaktionsmönster så att mer offensiva handlingsrutiner utvecklas. Min 

studie fokuserar inte på organisationslärande och utgår istället från en sociologisk referensram 

i tolkningen. Trots dessa skillnader har arbetet, som Kyléns studie, en intention att analysera 

sociala interaktionsmönster i arbetsgrupper och besvara några liknande frågeställningar. 

2.3 Forskning kring ansvarsfördelning  

Svensk forskning kring ansvarsfördelning mellan gruppmedlemmar i beslutsprocesser är 

sällsynt. Det förekommer några få studier om ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och 

myndigheter och/eller kommuner i beslutsprocesser (Agevall, 2000). Det är därför lämpligt att 

uppmärksamma Clines och Clines (1980) studie. De studerar kommunikationsprocesser av 

riskfyllda förvärv och försiktiga förvärv i mindre grupper för att undersöka om det finns 

skillnader i ansvarsfördelning i problemlösningsprocessen. De jämför individuella 

problemlösningar med problemlösningar i gruppen i olika problemsituationer där riskfyllda 

eller försiktiga val ska göras. Genom att mäta densiteten i användningen av diverse personliga 

pronomina i diskussionen upptäcks det olika ansvarsfördelningsgrader i beslutsprocessen 

mellan riskfyllda situationer och försiktiga situationer.  Studieresultat visar att vid riskfyllda 
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förvärv tenderar människor i gruppdiskussioner dela ansvaret för beslutet med 

gruppmedlemmar eller bland elementen utanför gruppen i större utsträckning än i situationer 

med försiktiga förvärv. Även om studien koncentrerar sig på ansvarsfördelning i 

kommunikationsprocessen kring beslutstagande anses den vara högt relevant till mitt arbete. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I denna del beskrivs två teorier som kommer att figurera som förklaringsverktyg till det 

empiriska materialet som avser bestyrka hur beslutsfattares sociala interaktionsmönster ser 

ut i beslutsprocessen samt hur deras sociala interaktionsmönster påverkar denna process. 

Dessutom måste det uppmärksammas att ”beslutsteori inom ramen för administrativt 

beteende” kommer att användas som huvudteori och ”the diffusion‐of‐responsibility theory” 

som stödjande teori. Vidare presenteras även definitioner av relevanta begrepp. 

3.1 Beslutsteori inom ramen för administrativt beteende 

Beslutsskolans föreståndare March (1988) och Simon (1971) fastslog att beslutsfattande är 

kärnan i organisationer. March fokuserar sina studier på att tillmötesgå de rationella 

beslutsaspekterna framhävda av ekonomer. Medan Simon erbjuder en beslutsteori som 

tillmötesgår både dessa och de begränsningar och egenskaper som omtalas av psykologer. 

Han erbjuder också en rad viktiga begrepp för att analysera administrativt beteende kring 

beslutsprocesser inom organisationer. Han definierar begreppet organisation genom att se det 

som sociala interaktionsmönster. Simon skriver, ”(…) sammansatta mönster av 

kommunikationer och andra relationer som består i en grupp av människor. Detta mönster 

förser varje medlem av gruppen med den information, de förutsättningar och de mål på vilka 

han har att grunda sina beslut. Det förser honom också med en uppsättning av fasta, 

begripliga föreställningar om vad andra medlemmar av gruppen gör och hur de kommer att 

reagera på vad han själv gör och säger (Simon, 1971: 17)‖. Vidare länkar mänskligt socialt 

beteende i kommunikationsprocesser inom en organisation samman medlemmarnas beslut 

grundade på olika premisser. Således betraktas en beslutsprocess som en metod att dra 

konklusioner av ett antal olika premisser i stället för att tänka på beslutsprocessen som om det 

vore en enda analysenhet eller steg (Simon, 1971: 29). Dessa beslutspremisser påverkar 
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organisationsmedlemmarnas beslutsfattande och därför anses vara nödvändigt härröra dessa 

mer ingående. Vidare innefattar beslutsprocessen tre steg; individen gör sakplanering genom 

att använda olika metoder för att uppnå organisatoriska värden, kunskaper, skicklighet och 

information för att fatta beslut inom organisationens gränser; individen utför 

procedurplanering genom att skapa mekanismer som kanaliserar information, vetande och 

styr uppmärksamhetsriktning så att det överensstämmer med sakplaneringen; utifrån dessa två 

steg verkställs sakplanen (Simon, 1971: 147-148).  

3.1.1 Värde- och faktaelement i beslutet 

Enligt Simon (1971), är varje beslut och därmed det individuella beteendet i administrativa 

organisationer riktade mot mål och det är denna syftesorientering som leder till en integration 

av beteendemönster. Samtidigt rymmer beslut två element: värde- och faktabedömningar. Det 

första elementet är av etiska arten och implicerar att val är kvalitetspräglade och att människor 

väljer ut ett tillstånd på bekostnad av ett annat. Faktabedömning, å andra sidan, görs i syfte att 

avgöra om ett faktum är sant eller falskt. Det vill säga, värdebedömning utsäger något som 

bör vara medan faktabedömning utsäger vad som är. En process där man testar värde- eller 

faktafrågans giltighet kallar Simon för valideringsprocess. I faktafrågan träder giltighet i kraft 

vid överensstämmelse och i värdefrågan genom mänskliga påbud (Simon, 1971).  

3.1.2 Alternativa beteendemöjligheter och dessas konsekvenser 

Simons beslutsteori uppmärksammar alternativa beteende möjligheter och dessas 

konsekvenser i beslutsfattande; ‖a) att det fördunklar det komparativa elementet i 

beslutsfattande; b) att det inte genomför någon framgångsrik åtskillnad av faktaelementen 

från värdeelementen i beslutsfattande; och c) att det inte skänker tillbörlig vikt åt 

tidsvariabeln i syftesorienterat beteende‖ (1971: 118).  Det anses vara omöjligt för en individ 

att uppfylla tillräckliga villkor för att ta rationella beslut. Detta då man inte kan jämföra alla 

alternativ och alla deras konsekvenser, göra åtskillnad av värde- och faktaelementen samt inte 

vara bunden till en viss tidspräglad handlingslinje. Så till vida formar individen förväntningar 

om framtida konsekvenser, som är baserade på kunskap och erfarenhet från liknande 

situationer. Enligt Simon, påverkas individen av informationselement, därför placerar 

organisationen individen i en för beslutet anpassade omgivning och förser denne med en 

information som behövs för att kunna fatta korrekta beslut. Ibland när beslutet är av en art 

som fordrar expertis på mer än ett kunskapsområde måste man lita till rådgivande och 

informell service för att skaffa fram beslutspremisser från områden som ligger utanför de som 
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rådande specialiseringssystem inom organisationen erkänner. Samtidigt begränsas individen 

av den kunskapsmassan som denne besitter, så som grundvetande som krävs för att kunna 

anpassa besluten till en given situation. Beslut är präglade av kunskapernas otillräcklighet och 

kunskap anses vara fragmentarisk i nuet. Rationalitet är därför val bland olika alternativ, som 

en individ föredrar efter bedömning enligt ett värdesystem. Detta system möjliggör en 

beräkning av beteendets konsekvenser (Simon, 1971: 127).  

3.1.3 Kommunikation och dess betydelse för beslutet 

Simon (1971) anser att administrativa organisationer är system av kooperativt beteende. Alla 

medlemmar i en organisation behöver ta del av nödvändig information för att kunna fatta 

beslut. Denna process genom vilken beslutspremisser överförs kallas för kommunikation 

(Simon, 1971: 208). Kommunikationen är essentiell för organisationsöverlevnad och kan i sin 

tur delas in i den formella och informella. Den formella kommunikationen är medveten, 

avsiktligt etablerad och sker i form av, exempelvis, rapporter som vägleder beteendet mot en 

viss riktning samt bibehåller denna riktning. Den informella kommunikationen är baserad på 

de sociala relationerna inom organisationen och är minst lika viktig. De formella 

kommunikationskanalerna ger förutsättningar för muntlig kommunikation mellan anställda 

likaså som den informella kommunikationen anses som komplement till den formella 

kommunikationen. Fysiskt grannskap brukar vara en väldigt påtaglig faktor för frekvent 

muntlig kommunikation (Simon, 1971). 

3.1.4 Den sociala organisationens funktion 

Vidare påstår Simon (1971) att kommunikation är också grunden för komplexa former av 

socialt beteende. Organisationen befriar individen från bördan att varje gång bestämma hur en 

viss arbetsuppgift ska göras genom att etablera standardförfaranden. Organisationen etablerar 

även kommunikationskanaler för förmedling av informations- och beslutsflödena. Dessa 

kanaler kan vara formella, baserade på de formella auktoritetslinjerna, eller informella, 

förbundna med den informella organisationen. Dessa organisatoriska inflytanden har till 

uppgift att samordna medlemmarnas aktiviteter. Därför, menar Simon, blir medarbetarnas 

beslut beroende inte bara av individuella aktiviteter utan också av hur dessa aktiviteter 

överensstämmer med andra medlemmars aktiviteter i en social situation. Däremot kan en 

själv-samordning ske genom individens observation av andra organisationsmedlemmarnas 

beteende och anpassning efter det beteendet. I de flesta situationer är formaliserad samordning 

med hjälp av handlingsschema mer effektiv än själv-samordning. Han påstår att 
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kommunikationen omsätter planen i handling och är viktig då den fyller luckor som uppstår i 

frånvaron av organisk förbindelse mellan medlemmarna. Denna handlingslinje brukar 

påverkas om individen tar beslut i en gruppsituation, då andra gruppmedlemmar kan ha andra 

preferenser som tillför andra konsekvenser. Dessutom, tillåter organisationer varje medlem att 

skapa fasta förväntningar om de övriga gruppmedlemmarnas beteende i en specifik situation. 

Samtidigt utrustar organisationer sina medlemmar med uppmärksamhetsstyrande stimuli som 

styr in deras beteenden samt stimulerar handlandet genom att ge indirekta mål. Han menar att 

om organisationsmålet anses vara nyttig av medlemmarna, kommer de att ge målet ett 

personligt värde. Organisationen förser medarbetare med en referensram, fakta och värden, 

som de ska ta hänsyn till inför beslutet. Det bidrar till arbetarens identifikation med 

organisationen samt bevarar lojalitet till organisationen och dess mål. Simon utgår från att 

arbetaren anpassar sitt beteende till organisationens krav. Men det formella 

organisationsschemat kommer alltid att skilja sig från det verkliga organisatoriska agerandet, 

det vill säga den informella organisationen som innebär mellanpersonliga relationer inom 

organisationen som påverkar beslutsprocessen. För att kunna driva effektiva processer 

behöver den formella organisationen samordnas med den informella (Simon, 1971).  

3.2 ”The diffusion‐of‐responsibility theory” 

För att få en förståelse kring fenomenet ansvarsfördelning i det empiriska materialet ska 

utgångspunkten fästas i Wallach, Kogans och Bems (1962), samt i Clines och Clines (1980) 

beskrivning av ‖the diffusion‐of‐responsibility theory‖. Dessa forskare påvisar att det finns 

skillnader från individuellt tagna beslut och beslut tagna i eller efter gruppdiskussioner. Denna 

teori menar att riskfyllda förvärv syftar på en utsträckning till vilken en individ är villig att 

utsätta sig för vid eventuella misslyckanden för att kunna nå sina mål. Dessa riskfyllda 

förvärv uppstår genom tendensen hos grupper att genomgå en process av diffusion, som 

innebär spridning, minskning och fördelning av ansvar bland gruppmedlemmarna i 

diskussionssituationer.  Det som ett resultat av vetskapen av att ens beslut fattas tillsammans 

med andra. Således tenderar gruppdiskussionen att minimera individuella misslyckanden och 

resulterar i en minskande känsla av personligen ta på sig ansvaret för skulden. Vidare ökar 

risktagandet i gruppdiskussioner jämfört med individuellt tagna beslut, vilket resulterar i att 

gruppdiskussioner även kan leda till radikala problemlösningar. Dessutom ökar effekten om 

risken inte har ett positivt socialt värde (Wallach m.fl., 1962; Cline & Cline, 1980). 
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4 Metod 

Denna del ägnas åt resonemang kring vetenskapliga förhållningssätt och de metoder som 

präglat studien i försök att besvara frågeställningarna. Dessutom innehåller denna del även 

en beskrivning av förståelse- och tolkningsprocess av det empiriska materialet.  

4.1 Vetenskapligt synsätt 

4.1.1 Deduktion 

Studien utgår från en deduktiv ansatts som innebär att forskare samlar information och bildar 

förväntningarna om verkligheten. De förväntningarna utgår från tidigare empiriska studier och 

befintliga teorier (Bryman, 2011). Avsikten med studien är att använda befintliga teorier (där 

den största fokus läggs på Simons beslutsteori) som utgångspunkt, men att förbli öppen till 

vad som kan komma fram i analysen av empirin. Därmed belyser studien beslutsprocessen 

och sociala interaktionen kring den och kan bekräfta eller förkasta de valda teorierna.  

4.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod används för att genomföra djupare undersökning för att se många nyanser av 

den sociala verkligheten (Bryman, 2011). För forskningsfrågornas ändamål i denna studie 

lämpar sig intervjuer bäst och därmed även den kvalitativa ansatsen, då den möjliggör 

anpassning till den enskilda individens svar. Eftersom forskningsfrågorna kräver analys som 

utgår från beslutsfattares syn på beslutsprocessen, deras upplevelser och beskrivningar kan 

denna metod ge en mer mångfasetterad bild av frågeställningarna (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.1.3 Socialkonstruktivistiskt förhållningssätt 

Det socialkonstruktivistiska förhållningssättet innebär att forskaren försöker att se 

komplexiteten av åsikter snarare än minska dessas betydelse.  Forskaren utgår inte enbart 

utifrån en vald teori utan förlitar sig på respondenternas synpunkter om situationen samt 

varierande, subjektiva erfarenheter som bildas genom interaktion med andra och är präglade 

av historiska och kulturella normer. Det socialkonstruktivistiska förhållningssättet ifrågasätter 

och tillåter öppenhet (Creswell, 2007). För att låta denna värld öppna sig, lyssnade jag noga 

på beslutsfattares upplevelser och tolkning av deras arbete kring beslutsprocessen. Det för att 

senare kunna beskriva, tolka och omtolka interaktionsprocesser mellan olika aktörer på 
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asylprövning vid Migrationsverket. Inledningsvis utformades ett preliminärt kodningsschema 

utifrån generella uppfattningar. Metoden som användes för kodningen var fokuserad kodning, 

vilket innebär att jag valde koder som tycktes vara mest framstående och viktiga (Aspers, 

2011). Vidare valde jag skildra oftast förekommande mönster i analysen (Ahrne & Svensson, 

2011). Studiens frågor med hjälp av kodningen resulterade i två teman; kartläggning av 

beslutsfattares sociala interaktionsmönster samt ansvarsfördelning genom kommunikationen 

inför beslut. Dessa teman utgjorde grunden för analys och citat valdes för att bestyrka resultat 

(Kvale, 2007). För att göra studien begriplig och beskriva det jag sett i fältet har jag tagit hjälp 

av olika relevanta teoretiska begrepp (Ahrne & Svensson, 2011). Avslutningsvis, även om 

avsikten med uppsatsen är att tolka beslutsfattares upplevelser är jag medveten om att denna 

tolkning oundvikligen präglas av mina egna erfarenheter och min bakgrund.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Förstudie 

Det ansågs vara nödvändigt med en förstudie i form av ett fokuserat samtal kring hela 

asylprocessen och dess aktörer. Detta på grund av ett rådande antal omorganiseringar och 

lagändring som hade inflytande på arbetssättet kring asylärenden. Således fanns det önskemål 

att ha en starkare empirisk grund och praktisk kännedom om dem komplexa processerna inom 

fältet, vilket anses delvis nödvändigt samt tidsbesparande i form av planeringsarbete (Aspers, 

2011). Därför har en förstudie i form av en intervju genomförts med en handläggare på 

asylprövningsenheten i Stockholm. Detta hjälpte att få en förståelse för fältet samt specifika 

organisatoriska processer. Eftersom förstudien genomfördes innan intervjuguiden utformades 

var det möjligt att ta in relevanta insikter som skulle bidra till djupare förståelse av fenomenet 

och förbättra resultatet av kommande intervjuer. Exempelvis, öppnade förstudien upp för ett 

frågeområde i intervjuguiden kring sociala interaktionsmönster som har blivit en av 

frågeställningar i uppsatsen, vilket kanske annars hade fallit bort.  

4.2.2 Urval och presentation av intervjupersonerna 

Strategisk selektion styrde urvalsprocessen då statistisk generalisering inte eftersträvades. I 

stället låg fokus på att skapa grunder för djupare förklaringar om studerade fenomenet 

(Langemar, 2008). Vid val av intervjupersoner till undersökningen var kriterierna främst att 

personerna skulle ha en roll som beslutsfattare i asylärenden, därför var urvalet grundat i 
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rollselektion (Langemar, 2008). För att maximera variationen utrycktes önskemålet att 

intervjua beslutsfattare med olika ålder och med olika lång erfarenhet inom tjänsten. Det var 

även viktigt att urvalet skulle representera både det kvinnliga och manliga könet. Allt detta för 

att kunna få en bild av beslutsfattares upplevelser kring yrkets rollutövning utifrån olika 

perspektiv. Själva urvalsprocessen inleddes med att jag tog kontakt med enhetschefer på olika 

asylprövningsenheter runt om i landet, då de hade mer kunskap om potentiella respondenter 

(Aspers, 2011). Två chefer var intresserade av min uppsatsidé och tillfrågade därför lämpliga 

kandidater på sin enhet. Tre beslutsfattare visade intresse av att delta i studien. Resterande tre 

lämpliga kandidater kontaktades genom en etablerad kontakt, den handläggare på en av 

Migrationsverkets asylprövningsenheter som intervjuades i förstudien. Därmed kan det anses 

vara kombination av tillgänglighets- och handplockat urval (Langemar, 2008). Detta innebär 

att jag valde intervjupersoner som levde upp till nämnda kriterier och som fanns tillgängliga 

för intervju samt använde en kontakt på organisationen som jag hade sedan tidigare och som i 

sin tur rekommenderade lämpliga respondenter. Utfallet representeras i tabell 1. 

Tabell 1: Presentation av intervjupersoner 

Befattning Kön Ålder Utbildning Tid som 

beslutsfattare 

Tid på 

asylprövning 

Tid på 

Migrationsverket 

Handläggare Kvinna ca 30 år Statsvetare - 2 år 4 år 

Beslutsfattare 1 Man ca 40 år Jurist ca 4 år 6 år 6 år 

Beslutsfattare 2 Kvinna ca 30 år Statsvetare ca 3 år   7 år 7 år 

Beslutsfattare 3 Kvinna ca 30 år Samhällsvetare ca 2 år 7 år 7 år 

Beslutsfattare 4 Kvinna ca 35 år Jurist 2 år 7 år 7 år 

Beslutsfattare 5 Kvinna ca 35 år Ekonom* 4 år 6 år ca 20 år 

Beslutsfattare 6 Kvinna ca 50 år Jurist 17 år ca 20 år ca 20 år 

* Ekonom med samhällsvetenskaplig inriktning 

4.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att få kontroll över intervjusituationen men lämna tillräckligt med utrymme för 

intervjupersonerna att besvara frågan och utveckla svaret på sitt eget sätt användes 

semistrukturerade intervjuer. Vidare utformades intervjuguiden med en rad omsorgsfullt 

formulerade frågor. För att undvika eventuell påverkan av svaren skickades inte frågorna 

innan intervjutillfällen (Bryman, 2011; Kvale, 2007). Däremot fick intervjupersonerna en kort 
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presentation av fenomenet och syftet med studien samt ett informationsbrev med beskrivning 

av tillämpade forskningsetiska riktlinjer (Hermerén, 2011). Intervjuguiden inleddes med 

frågan kring strukturen på arbetsplatsen, vilket underlättade för intervjupersonerna att 

‖komma in‖ i samtalet, då den ansågs vara neutral, naturlig och bidrog till dynamiken i det 

mellanmänskliga förhållandet. Samtidigt var denna och resterande studiens frågor tematiska, 

det vill säga relaterade till beslutsfattares sociala interaktion och roll i beslutsprocessen kring 

asylärende med intention att fånga intervjupersonernas föreställningar om ämnet (Kvale, 

2007). Intervjuerna avslutades med bakgrundsfrågor där deltagarnas utbildning, 

arbetslivserfarenhet skulle belysas mer ingående. Det blev naturligt att respondenterna 

berättade om dessa erfarenheter genomgående i intervjun. Sammantaget innehöll 

intervjuguiden fjorton frågor exklusive bakgrundsfrågor.  

4.2.4 Etiska överväganden 

Det finns utvecklade regler och forskningsetiska principer för hur forskningen ska bedrivas 

(Ahrne & Svensson, 2011).  I linje med samtyckeskravet frågade jag om respondenterna tillät 

att intervjun spelades in för att transkriberas och användas som underlag för analysen 

(Hermerén, 2011). Ingen av deltagarna hade invändningar mot detta. Intervjupersonerna fick 

även veta att de kunde dra sig ur studien när som helst. Personerna var även informerade om 

att de kommer att anonymiseras och det insamlade materialet endast kommer att användas i 

syfte med denna studie. I enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

respondenterna informerats om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt samt att deras 

person skulle behandlas anonymt. Det kan dock alltid finnas en spärr hos respondenten, vilket 

gör att denne kanske inte vill dela med sig till fullo (Hermerén, 2011).  

4.3 Metodologiska ställningstaganden  

I försöket att beskriva, tolka och förklara människors upplevelser och deras syn på 

verkligheten är det viktigt hur forskaren förhåller sig till metodologiska ställningstaganden 

gällande generaliserbarhet, validitet, reliabilitet och objektivitet, därför följer reflektion kring 

dessa nedan. 

Begreppet validitet är ett mått på en undersöknings giltighet (Langemar, 2008). När man utför 

en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som underlag kan det naturligtvis begås 

misstag under en intervju och dess efterbehandling. Även respondenterna kan omedvetet eller 
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medvetet lämna felaktig information (Bryman, 2011). Dessutom har det enbart tagits upp ett 

urval av teorier för att analysera den empiriska datan. Vidare har det bara tagits upp vissa 

aspekter som jag tror, i enlighet med valda teorier, kan påverka beslutsprocessen på 

myndigheten. Studien är också begränsad i den meningen att underlaget består av sex 

intervjuer. Dock är det viktigt att belysa att vid den sista intervjun hade mättnad uppnåtts. 

Svarsmönster återkom, vilket utökar säkerheten att man fått tillräckligt med material som är 

relativt oberoende av enskilda individernas personliga uppfattningar (Bryman, 2011). Allt 

detta har påverkat studiens validitet, vilket är ett mått på en studies vetenskapliga värde 

utifrån kvalitet, trovärdighet och generaliserbarhet (Langemar, 2008).  

Kvalitativa studier omfattar ofta ett fåtal personer som kan undersökas mer djupgående. 

Därmed fokuserar denna forskning inte på att nå generaliserbara resultat för alla beslutsfattare 

på Migrationsverket. Det vill säga påstå något om en större population, utan det handlar om 

avsikten att undersöka hur ett mindre antal beslutsfattare tolkar sin egen verklighet utifrån 

studiens syfte (Ahrne & Svensson, 2011). Trots detta fanns det försök att minska kvalitativa 

forskningens brister genom att intervjua personer med olika kön, ålder och olika lång 

erfarenhet av beslutsfattarrollens utövning. Dessutom är datamaterialet insamlat på 

asylprövningsenheter belägna i två städer. Dock, med tanke på att studiens resultat kan vara 

kontextberoende, är möjlighet att generalisera till större population begränsad. 

Reliabilitet präglas av tillförlitligheten i en studie samt belyser om resultatet är replikerbart 

dock är det i allmänhet svårt att uppnå inom kvalitativ undersökning (Langemar, 2008). 

Ambitionen har varit att uppnå en hög reliabilitet men flertalet faktorer kan påverka 

reliabilitet i studien. Till att börja med skulle det vara svårt att återskapa samma 

intervjusituation. Samtidigt kan flertalet faktorer påverka kommunikationsmönster inom 

Migrationsverkets asylprövning. Exempelvis, om det sker lagändringar eller omfattande 

ändring av teamkonstellationen, finns ingen garanti att framtida undersökningar på 

asylprövning skulle ge samma resultat. Även om det inte med skulle bli samma utfall har jag 

varit tydlig i beskrivningen av tillvägagångssättet för att garantera god reliabilitet för studien. 

Eftersom forskaren i en samhällsvetenskaplig studie gör en rad aktiva val gällande perspektiv, 

metoder, teorier, urval av respondenter och i tolkningsakten, kan hen få kritik för att inte vara 

tillräckligt objektiv. Det är svårt att uppnå objektivitet i en kvalitativstudie därför bör 

forskaren sträva efter tillförlitlighet och transparens genom utförlig förklaring av 

tillvägagångssättet samt ha en självkritisk inställning (Ahrne & Svensson, 2011). Därför har 
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jag försökt att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt vid utformning av intervjuguiden, i 

analyser, tolkningar och slutsatser, argumentera för alla dessa delar samt förankra i det 

empiriska materialet och förhålla mig till tidigare forskning.  

5 Resultat och analys 

De olika teman som framkommit ur det empiriska materialet kommer i denna del redovisas 

och analyseras i skenet av ”beslutsteori inom ramen för administrativt beteende” och ”the 

diffusion‐of‐responsibility theory”. Frågeställningarna besvaras inom två teman. Det första 

temat är kartläggning av sociala interaktionsmönster, med följande underteman; 

semiformella sociala interaktionsmönster, informella sociala interaktionsmönster och 

formella sociala interaktionsmönster. Det andra temat är sociala interaktionsmönster och 

dessas påverkan i beslutsprocessen, med följande underteman; första steget – sakplanering, 

andra steget – procedurplanering och tredje steget – verkställandet av asylbeslutet. 

5.1 Kartläggning av sociala interaktionsmönster  

Med hjälp av social interaktionsanalys (vidare används kommunikation synonymt till 

interaktion) kan man försöka kartlägga olika typer av interaktionsmönster samt tolka dess 

innebörd, orsaker och konsekvenser (Kelley m.fl., 2003). Eftersom interaktionsmönster på 

Migrationsverkets asylprövning är väldigt komplexa anses det vara viktigt att börja analysen 

med konstellationsbeskrivning. Varje asylenhet har en enhetschef och är uppdelad i cirka 

fyra–fem team med sju–åtta medarbetare i varje. Dessa team arbetar antingen med barn- eller 

vuxen asylärendehantering. Konstellationen i varje team är följande – en teamledare med 

coachande roll, oftast två beslutsfattare, fyra handläggare och i vissa team även en 

administrativ assistent. Varje enhet samarbetar aktivt med en rad andra enheter så som 

Förvaltningsprocessenheten, Rättsenheten, Dublinenheten etc. Enligt beslutsfattare, sker 

interaktionen i anslutning till beslut dagligen på olika sätt. Detta för att kunna försäkra 

rättsäkerheten i asylärenden. 
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På grund av den nämnda komplexiteten sociala interaktionsmönster mellan medarbetare i 

asylbeslutsprocessen 

anses det vara av 

vikt att kartlägga 

dessa mönster 

ingående; för att 

sedan, genom att 

luta sig mot denna 

kartläggning, kunna 

tydligare besvara 

frågeställningarna. 

Nedan presenteras 

de sociala 

interaktionsmönstren utifrån asylbeslutsfattares perspektiv som är illustrerade i bild 2. 

Därmed kan kommunikation kring beslut delas in i formell och informell (Simon, 1971: 211) 

beroende på om möten är planerade eller oplanerade, regelbundna eller oregelbundna och 

obligatoriska eller frivilliga.  Däremot finner jag nödvändigt att uppmärksamma en ytterligare 

typ av möten – möten där aktörerna växlar man mellan ovan nämnda kommunikations 

kategorier. Jag väljer att kalla dessa möten för semiformella. 

5.1.1 Semiformella sociala interaktionsmönster 

Möten mellan beslutsfattaren och handläggaren, i samband med asylutredning, skiljer sig en 

hel del. Denna interaktion anses vara semiformell därför att mötena är obligatoriska dock 

oftast oplanerade och därmed oregelbundna. Enligt Beslutsfattare 3, är det två medarbetare 

som håller i olika bitar gällande utredningsansvaret i beslutsprocessen. 

Så det är en process som går mellan handläggare och beslutsfattare hela tiden men det är jag som har 

det juridiska ansvaret för beslutet och handläggare föredragande. Beslutsfattare 3 

Som citaten beskriver är det minst en beslutsfattare och en handläggare (alternativt en annan 

beslutsfattare) som formar en beslutsprocess. Beslutsfattare ska också hålla i utredningar dock 

inte lika många som handläggare och i och med det föredra för en annan beslutsfattare. Dessa 

roller skildras av respondenterna detaljerad. Exempelvis beskrivs det vara skillnad mellan en 

ny och en erfaren handläggare. En ny handläggare ska föredra för tillförordnade 
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beslutsfattaren kontinuerligt under asylutredningsprocessen. Det ska hållas minst tre 

föredragningar – innan utredning, under utredning (man har en halvtimmes paus under två 

och en halv timmars utredning) och efter utredning som avslutas med förslag till beslut. Dessa 

föredragningsmöten är olika långa och kan variera allt från fem minuter till en halv timme. 

Däremot gällande erfarna handläggare görs det undantag i föredragningsrutinerna och de får 

hoppa över en eller några föredragningar och komma direkt med beslutsförslaget. 

Beslutfattare 6 uttrycker sig så här: 

Om man är en ny handläggare så kanske man behöver diskutera med beslutsfattaren under hela 

processens gång. En del vana handläggare de ju köra fram till beslut i princip och de presenterar 

beslutsförslag direkt. Det är lite olika men det är så pass mycket ärende så man måste nästan jobba på 

det sättet man kan inte hålla på hela tiden.  Beslutsfattare 6 

Förutom det faktum att beslutsfattaren bär det juridiska ansvaret är denne oftast en inom 

asylärenden erfaren handläggare som har blivit befordrad att ta beslut kring asylärenden. Som 

tidigare nämnts, i och med detta uppdrag stödjer och handleder beslutsfattare handläggarna i 

teamet under kontinuerliga möten kring ärendehanteringen. Beslutsfattarstöd ges i form av 

information och vägledning. Dessutom förväntas beslutsfattare ansvara för land- och 

praxisrelaterad information som är sammanställt i Lifos (se s. 3) samt upprätthålla och 

förmedla specialistkunskap inom området.  Enligt intervjupersonerna, kontaktas ibland olika 

experter, så som asylexperter samt de på Dublin-, rätts- och landsinformationsenhet, för 

muntliga diskussioner eller via mejl när informationen i Lifos är otillräcklig eller otydlig. 

Dock kontaktas asylexperter oftare än andra då de besitter omfattande kunskaper i hela 

asylprocessen och har överblick över alla Migrationsverkets enheter. Andra experter (på 

Dublin-, rätts- och landsinformationsenheten) kontaktas mindre ofta eftersom de är upptagna 

och arbetar bland annat med källgranskning, rapportsammanställning, riktlinjer om hur man 

ska tolka landinformation och lagen. Det skiljer sig något gällande HBT-experter
1
, då de är 

medsittande under hela HBT-utredning. Därmed kontaktas de vid behov för en diskussion i 

beslutsprocessen. En HBT-specialist kan vara både handläggare och beslutsfattare.  

5.1.2 Informella sociala interaktionsmönster 

Till att börja med är alla informella möten på asylprövningsenheter frivilliga och i stor 

utsträckning spontana, utarbetade på egen hand för att kunna underlätta i beslutsfattande kring 

asylärenden. Enligt samtliga intervjupersonerna samarbetar de för ärende ansvariga 

                                                           
1 HBT-experter har hand om frågor kring homosexuella, bisexuella och transexuella. 
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beslutsfattarna med andra utomstående beslutsfattare, för diskussion kring beslutsfattande, 

dagligen.  

Det är beslutsfattaren som bestämmer i den här tvåpartssituationen, alltså i beslutet. Men jag kan ju 

prata med andra beslutsfattare också rätt ofta. Det är ju så, man är lite osäker – ”det här är 

omständigheterna i ärendet, vad tycker du?” – så man bollar väldigt mycket med varandra. 

Beslutsfattare 1  

Beslutsfattare 1, som de andra intervjupersoner, tillägger även att dessa möten är olika 

frekventa och olika långa. Dessa träffar mellan beslutsfattare uppstår på grund av behovet att 

diskutera svårigheter (Simon, 1971: 209) kring asylärenden, såsom praxistolkning eller brist 

på landinformation, det vill säga när det råder osäkerhet i tolkningen. I dessa fall försöker 

beslutsfattare gå till andra beslutsfattare som arbetar i samma team men om denna person är 

upptagen vänder man sig till beslutsfattare från ett annat team eller enhet.  

Även om vi formellt inte kan fatta beslut tillsammans så har vi liksom en dialog, beslutsfattarmöten 

över enhetsgränserna för att kunna diskutera och få hjälp. Beslutsfattare 3 

Beslutsfattare 3 anser att man försöker hålla sig inom enhetsgränserna, men det sällan 

fungerar i verkligheten därför att man tenderar att föra en diskussion med en beslutsfattare 

som sitter i närheten. Andra intervjupersoner menar att man tenderar diskutera med den 

kollega som man har bäst relation till. Ytterligare arbetar beslutsfattarna utanför 

enhetsgränserna på grund av att de är väldigt få. Dessutom är beslutsfattare ofta väldigt 

strategiska i sitt val av diskussionspartner och kontaktar de beslutsfattare som de vet eller tror 

besitter en specifik kunskap om ett visst land eller en fråga. Intervjupersoner är eniga att det 

förekommer även att en till beslutsfattare involveras i en diskussion mellan en beslutsfattare 

som har det juridiska ansvaret för ärendet och en handläggare som utreder det. 

Det kan ju vara så att en handläggare går till en beslutsfattare så får man ett svar och sen går man till 

en annan, så säger den nått helt annat. Då pratar man alla tre tillsammans för att kunna förstå varför 

man har skilda åsikter. Så därför tycker jag att möten vi har är mycket viktiga att man kan diskutera 

tillsammans. Beslutsfattare 4 

Som Beslutsfattare 4 beskriver vänder hon och handläggaren sig till en annan beslutsfattare 

för att kunna få input som hjälp och gå vidare i ett ärende eller för att bestyrka sina argument 

när det råder motstridigheter i deras resonemang.  

5.1.3 Formella sociala interaktionsmönster 

Ofta behöver en individ att ha kännedom av andra individers handlingar för att kunna 

fastställa konsekvenserna av sina egna handlingar (Simon, 1971: 209). Därför den formella 
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kommunikationen kring beslutsprocessen i form av möten på asylenheterna avsiktlig och 

välplanerad och i stor utsträckning regelbunden. Enligt informanterna, finns det en lång rad 

formella möten; med alla beslutsfattare på enheten, med experter (HBT- och asylexperter 

samt de på Dublin-, rätts- och landsinformationsenhet) som deltar i nedan beskrivna möten, 

med teamledare, med enhetschef. Till skillnad från informella möten är formella möten 

obligatoriska (med undantag i fall av handledningsmöte) och planerade i förväg. Dessa möten 

består av; morgonmöte, veckomöte, enhetsmöte, praxismöte, beslutsfattarmöte.  

Handledningsmöten är frivilliga och anordnade enbart på asylprövning i Stockholm.  

Arbetsdagen på asylprövningen börjar med morgonmöte som är ett teammöte för avstämning 

och information. Det är femton minuter långt och hålls av teamledaren i början av 

arbetsdagen. Teamledaren går igenom ärendesiffror för varje teammedlem, för att kunna se 

var man ligger i ärendeprocessen, i hur många ärenden väntar man in diverse bevis, vilka är 

beslutsklara. Det sker diskussion i teamet om hur man klarar av uppsatta mål gällande antalet 

klara beslut. Vid behov tas det även upp mediala ärenden, sjuknärvaro och andra aktuella 

saker. Veckomötena är också regelbundna i varje team som hålls en gång per vecka under en 

timmes tid. Det är ett informations- och diskussionsmöte som teamledaren håller i. Således är 

det ofta teamledaren som avgör innehållet. Teamledare kan välja att gå igenom siffror, mål 

och prognoser, öva med hjälp av case (ibland med rollspel), gå igenom en paragraf i 

utlänningslagen och tolkning, tillämpning av den; prata om nya domar; ta upp svåra ärenden 

som någon i teamet arbetar med och fastnat i; ta upp något annat aktuellt tema själva eller 

bjuda in en föreläsare. Enligt Beslutsfattare 6, förbereder sig varje teammedlem inför dessa 

möten som är menade att informera och diskutera aktuella teman så att medarbetare skulle ha 

samma referenspunkt i beslutsprocessen, men även för att kunna få hjälp i knepiga ärenden. 

Där försöker vi ta upp ärenden eller nya domar, ny lagstiftning som påverkar ärenden. (…) Ibland är 

det så att nån har nått ärende men oftast det är teamledaren som pratar. Det är diskussion skulle jag 

säga, man har möjlighet att läsa allt innan och så och diskuterar hur man ser på det ena eller det 

andra. Beslutsfattare 6 

Dessutom en gång i månaden organiseras praxismöte som pågår under en timmes tid. Ibland 

kommer en representant från förvaltningsenheten för att diskutera och förmedla aktuella 

domar, praxis etc. Annars diskuterar beslutsfattare (oftast från samma enhet) tolkningen av 

praxis samt förändringar som, till exempel, kan ha orsakats på grund av en ny landrapport. 

Sedan förmedlas denna information vidare till handläggarna. Eftersom man i beslutsprocessen 

arbetar mycket utifrån praxis anses det vara ytterst viktigt att ha enighet i dess tolkning. Med 
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samma ändamål hålls en timmes beslutsfattarmöte en gång i månaden. Beslutsfattare utbyter 

erfarenheter samt diskuterar kring bedömning så att beslutsfattargruppen har samma syn på, 

exempelvis, hur man tolkar, ‖klassar‖ och bedömer vissa asylskäl, var lägger man nivån för 

en utredning. Ytterligare diskuterar beslutsfattare kring rutiner, så som 

handläggarföredragningar. Sedan förmedlas mötesinnehåll vidare till alla handläggare som 

också har liknande möten. Det hålls också en timmes mindre regelbundna enhetsmöten där 

enhetschefen informerar om nya rutiner, omorganiseringar, nya rekryteringar osv., det vill 

säga beslut på samma nivå och uppifrån. Slutligen hålls en timmes handledningsmöte en gång 

i månaden och som nämnt ovan är frivilligt. Det leds av en inhyrd konsult i en grupp på cirka 

åtta personer, handledare och beslutsfattare för sig. Även om deltagarna själva bestämmer vad 

man vill prata om, upplever Beslutsfattare 3 inte att det är en bra resurs. 

Jag har varit där i olika omgångar, jag tycker inte det har gett mig så mycket. Det handlade mer om 

hur man hanterar stressituationer inte så mycket fokus på hur man bearbetar de jobbiga 

berättelserna. Man tillsammans med konsulten kom fram till ett tema så det har varit möjligt att ta upp 

det men att det inte har varit så många som var intresserade. Jag tror att det funnits en attityd längre 

tillbaka att man ska vara tuff man ska inte ta åt sig. Jag tror att det är mycket som händer i och med 

generationsskifte och att man har en annan attityd nu. Beslutsfattare 3 

Gällande stöd, rådgivning och diskussion kring problemhantering, speciellt i hantering av 

svåra livshistorier eller svåra situationer i möten med asylsökande, tycks handledningsmöten 

inte vara till stor hjälp. Dock uppmärksammar Beslutsfattare 3 att den nya generationen 

medarbetare har en annan inställning till behovet att hantera påverkan av de djupt berörande 

asylsökandes livshistorier. 

5.2 Sociala interaktionsmönster och dessas påverkan i beslutsprocessen 

Efter kartläggningen av sociala interaktionsmönster på Migrationsverkets asylprövning läggs 

tyngdpunkten vid analys av hur sociala interaktionsmönster påverkar beslutsprocessen. För att 

kunna belysa dessa mönster i sin helhet delas beslutsprocessen i tre olika steg; beslutsfattaren 

gör sakplanering genom att använda diverse metoder som hjälper att uppnå kunskaper, 

skicklighet och information för att fatta rationella asylbeslut inom Migrationsverkets gränser; 

beslutsfattaren utför procedurplanering genom att skapa mekanismer som kanaliserar 

information, vetande och styr uppmärksamhetsriktning på så sätt att det skulle överensstämma 

med det första steget; utifrån dessa två steg verkställer beslutsfattaren sakplanen, det vill säga 

fattar asylbeslutet (Simon, 1971: 147-148). 
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Många gånger är det inte ett rätt eller fel svar som finns utan det är ett resonemang det är liksom steg 

för steg om vi utgår från det här så skulle jag gå till det här och till det här och så beslutar vi det här. 

Så det är många steg ofta och det är lätt att det försvinner mycket nyanser. Beslutsfattare 3 

Som Beslutsfattare 3 påpekar ovan behöver de ta ställning till en rad beståndsdelar i alla 

beslutsprocessen steg. Detta kallar Simon för olika premisser i beslutsprocessen som 

beslutsfattare drar konklusioner av och som påverkar själva beslutsfattandet. Utifrån hans 

olika premisser samt empirin beskrivs beståndsdelarna inom varje steg i beslutsprocessen 

under enskilda teman; kunskapsöverföring, lojalitet, expertis, rättsäkerhet, värde- och 

faktaelement, organisationskulturen, tidsbrist, kontorslayout, begränsad rationalitet, 

ansvarsfördelning. 

5.2.1 Första steget – sakplanering 

Eftersom det ständigt uppstår gränsdragningsproblem måste dessa hanteras både på 

individuell- och kollektivnivå, samtidigt som Migrationsverket måste försäkra rättsäkerheten i 

beslutsprocesser. I detta ändamål, gällande den sociala interaktionen, skapar Migrationsverket 

förutsättningar för sina anställda (Simon, 1971: 212) genom att samordna en rad formella 

möten, som kan ses vara en stor del av sakplaneringen kring beslutsprocessen.  

Kunskapsöverföring och lojalitet 

I enighet med samtliga beslutsfattare, berättar Beslutsfattare 2 om beslutsfattarmöten och 

veckomöten: 

Då kan vi träffas alla beslutsfattare så man kan diskutera så att man jobba enhetligt, så att alla fattar 

samma typ av beslut och att det inte är för spretigt. (…) Veckomötet används oftast till 

kompetensutveckling på nåt sätt. Till exempel, att nån är extra duktig eller inläst på nåt område 

kanske föreläser om nånting internt, men det kan även vara externt att det kommer nån utifrån och 

pratar. Beslutsfattare 2 

Migrationsverket organiserar dessa möten för att etablera standardförfaranden med önskan att 

befria beslutsfattare från bördan att varje gång behöva bestämma hur ett visst besluts ska 

fattas, i linje med Simons (1971: 154) teori. Vidare är formella möten planerade för 

kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Enheter använder sig av befintlig intern kompetens 

samt bjuder in experter från olika kunskapsområden som föreläser. Inom ramen för 

arbetsplatslärande menar Illeris (2011: 25) att sådan interaktion för med sig transmission av 

erfarenhet. En gemensam diskussion under dessa möten hjälper att komma fram till konsensus 

och i och med det agera enhetligt i beslutsfattningsprocessen (Simon, 1971: 137-138).  
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Den nämnda formella kommunikationen har ytterligare ett syfte – bevara lojalitet till 

organisationen och dess mål (Simon, 1971: 62-63, 167). Eftersom beslutsfattares byråkratiska 

handlingsutrymme kan brukas både till klienters fördel och till deras nackdel behöver 

Migrationsverket försäkra lojalitet hos sina medarbetare (Evans & Harris, 2004). Detta 

innebär att beslutsfattare vid Migrationsverket måste prioritera säkerhetsfrågor och territoriell 

integritet men också omhändertagande av dem som söker asyl.  

Jag behöver fatta rättsäkra och korrekta beslut med de verktyg vi har att använda oss av och… göra 

min bästa i det. Jag tar beslut i ärenden men vad gäller asylsökande så behöver jag visa förståelse. De 

människor som kommer hit och söker asyl befinner sig i extremt svåra situationer. De behöver hjälp 

och man ska göra det bästa man kan för dem. Beslutsfattare 4 

Denna tvåfaldighet är tydlig i Beslutsfattares 4 beskrivning av sitt uppdrag hos 

Migrationsverket, i relation till Migrationsverkets vision och uppdrag. Samtidigt denna 

ambivalens präglar asylsystemet och har sin grund i spänningen mellan en stats åtagande att 

se till asylsökandes bästa (Eastmond & Ascher, 2009) och dess vilja att bibehålla en strikt 

reglerad invandring (Rochman m.fl., 2013: 22). Således, tvingas ofta beslutsfattare balansera 

mellan statens säkerhetsfrågor och omhändertagande av asylsökande.  

Sammanfattningsvis, kan formella och semiformella möten ses som hjälp i det första steget – 

sakplanering. Dessa sociala mönster kan ses som av organisationens ledning utarbetare 

metoder för att dess medarbetare skulle kunna få och utbyta kunskaper och viktig information 

som är så nödvändig i rättsäker beslutsfattande, i linje med Simon (1971). 

5.2.2 Andra steget – procedurplanering 

I det andra steget – procedurplanering – skapas mekanismer för att kanalisera viktig 

information och styra uppmärksamhetsriktning i beslutsprocessen (Simon, 1971: 148). I och 

med det utvecklas informella och semiformella sociala interaktionsmönster. Detta då 

kunskaperna som man intar under formella möten inte anses vara tillräckliga och behöver 

kompletteras med ytterligare kommunikationskanaler.  

Expertis  

Enligt beslutsfattarna, avgör den geografiska placeringen om denna kommunikation sker 

fysiskt eller per mejl. Expertens hjälp kan vara avgörande (Simon, 1971: 59, 190) när 

beslutsfattare inte kan hitta svar i Lifos eller i diskussion med andra kollegor.  

För att jag kan sitta här och söka också men det kanske är svårare för mig som inte är utbildad på 

samma sätt eller jobbar med det här. Beslutsfattare 1  
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Som citaten ovan implicerar, frågar beslutsfattarna experter när de exempelvis behöver 

ytterligare instruktioner och kommentarer om lagtexten, då det ger tydligare riktlinjer i 

Migrationsverkets bedömningar för olika asylskäl och länder. Som svar får beslutsfattare ofta 

instruktionsliknande kommentarer (sammanfattningar) om hur man ska tolka informationen i 

Lifos och de brukar vara pedagogiskt uppbyggda. Dock är beslutsfattare måna att denna 

möjlighet till hjälp inte ska missbrukas eftersom experter är mycket upptagna med 

källgranskning, rapportsammanställning och riktlinjer om hur man ska tolka landinformation 

och lagen. Liknande ledtrådar och guidning behövs även från HBT-experter i HBT-ärenden. 

Så till vida, eftersom beslutspremisser ligger utanför specialiseringssystem inom 

organisationen måste beslutsfattare, enligt Simon (1971: 191), förlita sig på rådgivande och 

informell service. Dock kan inte experter, med undantag för HBT-experter, hjälpa i 

bedömningsfrågor utan de är utbildade i källgranskning och har en överblick och kännedom 

av Migrationsverkets alla enheter samt expertkunskaper gällande praxis och landinformation. 

Rättsäkerhet 

De semiformella mötena mellan handläggare och beslutsfattare i asylärendehantering ska 

också försäkra rättsäkerheten i beslutsprocesser. 

Och det är ju för att man inte ska fatta godtyckliga beslut. Jag kan inte bara sitta på min kammare och 

skriva godtyckliga beslut utan att någon annan alltid ska kontrollera att det är korrekt beslut. 

Beslutsfattare 3 

Beslutsfattare 3, i enighet med andra beslutsfattare, menar att det är bättre med fyra ögon i 

varje ärende och på besluten. Vidare har beslutsfattaren en speciell position i beslutsprocessen 

därför att denne aldrig träffar den asylsökande utan fattar beslut utifrån handläggares 

föredragningar innan, under och efter asylutredningen samt det skriftliga protokollet som 

innehåller handläggares bedömning och beslutsförslag.  

Men ibland när jag tittar på ett protokoll från en asylutredning då jag inte har varit med utan det är 

en handläggare som utrett, då ser jag kanske att det är vaga svar.(…) Handläggares uppfattning kan 

ju vara viktig men det inte är det som vi kan fatta beslutet på utan det är den materialen som syns i 

protokollet. Därför är det så viktigt att de berättar så objektivt som möjligt vad det är som finns. 

Beslutsfattare 5 

Enligt Beslutsfattare 5, försvårar diskrepans mellan den muntliga föredragningen och det 

skriftliga protokollet beslutsfattares arbete betydligt. Protokollet representerar den 

individuella sökandes asylskäl och flyttas fån en punk i organisationen, nämligen 

handläggaren till en annan punkt – beslutsfattaren, och används som underlag inför beslutet 

(Simon, 1971: 214). Det skriftliga protokollet skapar distans mellan beslutsfattare och 
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asylsökandes muntliga berättelse (Norström, 2004: 119; Kynsilehto och Puumala, 2013: 5). 

Under en asylutredning utreder och dokumenterar handläggaren sådant som anses ha 

betydelse för formandet av dennes självuppfattning av den sökandes berättelse. I denna 

tolkning kan otydligheter förekomma som ibland är synliga i det beslutsfattaren tillhanda 

protokollet. Otydligheter utreds med hjälp av den muntliga kommunikationen mellan 

beslutsfattare och handläggare. Dessa kontinuerliga möten bidrar inte bara till rättsäkerheten 

utan har även ett pedagogiskt syfte (Illeris, 2011: 24), det vill säga att lära handläggaren att ha 

ett objektivt framhållningssätt under föredragningar. 

Jag gör återkopplingen muntligen just för att det är viktigt att de förstå varför jag kommer fram till 

nånting annat, för det är läroprocess.(…) Så de här muntliga föredragningar har ju sina brister med 

det är också viktig att handläggarna lär sig att föredra så att alla objektiva fakta kommer fram. 

Beslutsfattare 3 

Enligt Beslutsfattare 3, uppmuntras handläggare föredra objektivt och faktabaserat under hela 

utrednings- och beslutsförslagsprocessen. Detta för att handläggare skulle kunna förstå det 

viktigaste i utredningen, alternativt vad som behöver utredas ytterligare. Då detta i sin tur kan 

avgöra utfallet men också spara tid. 

Värde- och faktaelement 

I enighet med intervjupersonerna, bedömning av tillförlitlighet och trovärdighet i en sökandes 

berättelse är centralt i beslutsfattarens arbete. Därför var de ombedda att berätta om hur de 

bedömer tillförlitligheten och trovärdigheten. Det vill säga hur de gör kopplingen mellan 

sökandes narrativ och autenticitet. När kopplingen mellan sökandes narrativ och autenticitet 

görs är bedömning ofta präglad av subjektivitet (Kynsilehto och Puumala, 2013: 10). Samtliga 

handläggare är eniga om att bedömningen är den svåraste delen i beslutsprocessen i och med 

att asylprövningen är mycket individrelaterat och många faktorer måste vägas in för beslut. 

Det är ju jätte svårt att fördöma en historias tillförlitlighet om det inte finns klara fakta att gå på. Man 

kan ju ha varit med om nånting som ingen annan människa känner till och vet nånting och det kan ha 

inträffat. Då så ska jag sitta och bedöma om den berättelsen och den uppgiften är tillförlitlig eller 

inte. Det är ju jätte svårt. Beslutsfattare 6 

Beslutsfattare 6 berättar att det uppstår svårigheter när beslutsfattare behöver bedöma något 

som inte har sin grund i klara fakta, det vill säga är antingen falska eller sanna, utan har sin 

grund i det kvalitetspräglade värdeelementet som är av en etisk art. I citatet ovan tvingas 

Beslutsfattare 6 att välja ett tillstånd på bekostnad av ett annat (Simon, 1971: 97) utan att 
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kunna vara säker på berättelsens giltighet, i stället måste beslutsfattare tro eller lita på den. 

Det finns ytterligare problematik knuten till faktaelementen. 

Många sökande som inte har nån bevisning och då blir ju muntlig berättelse väldigt central. Vissa 

länder finns det jätte mycket bevisning som man får bedöma och det är samma sak där, det här 

dokumentet jag har framför mig – vilket värde har det? Beslutsfattare 1 

I citaten ovan ifrågasätter Beslutsfattare 1 även faktaelementens bevisvärde och menar att 

man även måste vara kritisk till faktadokument. Dessa avgöranden innebär att beslutsfattare 

måste handskas med valideringsprocess, nämligen mäta värde- och faktafrågornas giltighet 

under en asylutredning (Simon, 1971: 107).  

Organisationskulturen 

Osäkerheten i bedömningen resulterar i diskussionsbaserade arbetssätt där den enskilda 

beslutsfattaren tar hjälp av arbetsgruppen för att muntligt diskutera möjliga tolkningar och 

bedömningar. I och med det skapas de informella sociala interaktionsmönster på arbetsplatsen 

(Simon, 1971: 216). Enligt samtliga beslutsfattare vill man helst gå till en kollega som man 

vet är extra kompetent på området i fråga, speciellt när man har svåra ärenden där man 

behöver ledtrådar och guidning. Samtidigt som man tar emot många frågor själv från andra. 

Alla intervjuade beslutsfattare kände sig trygga i den informella kommunikationen för att man 

känner varandra. Atmosfären, gällande den informella kommunikationen på arbetsplatsen, är 

avslappnad. Samtliga beslutsfattare upplever att denna typ av kommunikation är naturlig 

likaså som nödvändig del i beslutsprocessen och påverkas samt formar av 

organisationskulturen. 

Här blir man formad av Migrationsverkets miljö. Det skapas ju alltid informella regelverk liksom 

överallt. När det kommer in ett nytt folk så utmanas ju de här förutfattade meningarna eller vad ska 

man säga eller regelverken som att så här har vi alltid gjort. Beslutsfattare 1 

Som Beslutsfattare 1 självkritiskt påpekar ovan, blir beslutsfattare präglade av den rådande 

organisationskulturen. Enligt Simon (1971: 156), sker det själv-samordning, vilket innebär att 

beslutsfattare anpassar sig till organisationens och dess medlemmars agerande genom att 

observera deras beteende i en social situation. 

Tidsbrist och kontorslayout 

Ytterligare en begränsning är tydlig och återkommande i beslutsfattares berättelser, nämligen 

tidsbristen i beslutsprocessen. Trots Migrationsverkets utökning av arbetsstyrkan förväntas 

utredningstiden under 2015 vara cirka tio månader (Migrationsverket, 2014b). I sin tur, enligt 
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intervjupersonerna, påverkar den omfattande ökningen av asylsökande som ägt rum senaste 

åren beslutsprocessen avsevärt. Till att börja med, enligt Beslutsfattare 2 och Beslutsfattare 6, 

är man tvungen att hoppa över vissa steg i processen, gällande ärendeföredragning. Dock 

detta enbart när utredningen genomförs av en erfaren handläggare. Således, måste 

beslutsfattare arbeta enligt väldigt strikta tidsramar och hela tiden avväga hur mycket som ska 

utredas innan det är tillräckligt för att kunna ta beslut. 

Vi allihopa är begränsade av myndigheten eller vi har inte alltid mer rum, vi har inte alltid mer tid. Vi 

har väldigt många ärenden. Vi kan kanske inte alltid göra alla efterforskningar som vi skulle vilja 

göra i alla ärenden för då skulle vi aldrig komma till beslut. Så det handlar ju också om att inte 

överutreda utan det handlar att vi ska utreda så mycket som krävs. Det är lite skillnad på Need to 

Know and Nice to Know. Beslutsfattare 3 

 

Beslutsfattare 3, i enighet med andra beslutsfattare, menar att man måste hela tiden avgöra när 

ärendet är tillräckligt utrett. Med andra ord det är svårt att sträva efter perfektion under dem 

rådande arbetsförhållanden. Därför försöker beslutsfattare besvara de avgörande frågor, alltså 

det som är ‖Need to Know‖ i asylärendet för att kunna fatta beslutet. Så till vida, är 

beslutsfattaren bunden till en viss tidspräglad handlingslinje (Simon, 1971: 116-117, 248). 

Vidare, enligt de flesta intervjupersoner, är det fysiska grannskapet en väldigt påtaglig faktor 

för frekventa muntliga diskussioner. För det första kan man se om kollegan är upptagen eller 

inte, för det andra behöver man inte mejla och vänta utan man kan få svaret direkt. Dessutom, 

lär man känna varandra bättre om man sitter på samma ställe vilket underlättar kunskaps- och 

informationsutbytet. 

Vi är två enheter som sitter på samma våning och enhet tre sitter två våningar nere vilket av naturliga 

skäl gör att vi diskuterar mer mellan ettan och tvåan för att man inte orkar gå ner för trappor. Man 

ser om de som sitter på samma våning har tid och så. Beslutsfattare 5 

Som citaten ovan visar har sittning och kontorslayout en avgörande betydelse för vem man 

väljer att diskutera med (Rashid, 2006). Således formar den geografiska placeringen på 

kontoret kommunikationssystemet kring beslutsprocessen (Simon, 1971: 213). 

Sammanfattningsvis ger de formella kommunikationskanalerna förutsättningar för muntlig 

kommunikation mellan anställda på Migrationsverkets asylprövning. Samtidigt, i det andra 

steget konstruerade semiformella och informella möten ses som hjälp i procedurplanering. 

Informella kommunikationsmönster kan ses som av asylprövnings medarbetare framställda 

metoder för att kunna undanröja brister som uppstår vid beslutsfattande.  
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5.2.3 Tredje steget – verkställandet av asylbeslutet 

Utifrån steg ett och steg två verkställer individen sakplanen, det vill säga fattar asylbeslutet 

(Simon, 1971: 148). Det finns en hög medvetenhet hos samtliga beslutsfattare om att deras 

beslut är präglade av ovan beskrivna begränsningar.   

Begränsad rationalitet 

Efter beslutsfattare har gjort bedömningar enligt sitt värdesystem måste de välja bland olika 

möjliga alternativ (Simon, 1971: 102). Samtidigt begränsas beslutsfattare av tidsramen och 

den kunskapsmassan som de besitter (Simon, 1971: 91,116), vilket innebär att de inte kan få 

kännedom om exakta framtida konsekvenser i fall av ett felaktigt beslut. De tar asylbeslut på 

begränsade fakta- och värdebedömningar som är tillgängliga i nutida förhållanden, för att 

‖många av de fakta som är relevanta för skilda beslut är av en snabbt föränderlig natur och 

urskiljbara endast i beslutsögonblicket (Simon, 1971: 64)‖.  

Det kan ju vara rättsäkert men att det ändå blir det faktiskt fel i verkligheten, man har inte kunnat 

komma fram till nåt annat just då när man tog beslutet, det blev så rättsäkert som det skulle kunna bli 

då. Sen kanske det ändå blev fel med facit i hand. Beslutsfattare 6 

 

Enligt Beslutsfattare 6, är det nästan omöjligt att veta om det tagna beslutet är rätt eller fel vid 

dess verkställande, då förutom interna kvalitetskontroller som ska ske en gång om året på 

varje enhet finns det ingen överprövning om beslutet inte överklagas till 

Migrationsdomstolen. Vidare gör kunskapernas otillräcklighet och osäkerhet att beslutsfattare 

använder den semiformella och informella kommunikation för att den är lätt tillgänglig och 

anses kunna lösa ‖problemet‖ snabbare. 

Men det blir ju också lättare när man känner folk för då kan man ju gå och prata med den direkt så är 

det ju alltid. Men sen jag skulle tycka att om det fanns mer tydliga riktlinjer att man inte behövde 

känna nån för att få hjälp, att man bara skulle kunna skicka ett mejl ”kan du hjälp mig med det här?” 

och sen blir det klart. (...) Så det skulle jag tycka hade varit mycket smidigare om det var nått mer 

utarbetat, vem är ansvarig för vad och när. Beslutsfattare 5 

Att känna sina kollegor, anser Beslutsfattare 5, vara en fördel i kommunikationen som syftar 

till kunskaps- och informationsutbyte. Däremot utrycks önskan att kunna kommunicera mer 

formellt – ha tydliga riktlinjer för kommunikationen. I enighet med teori, fyller den informella 

kommunikation luckor som uppstår i frånvaro av organisatorisk förbindelse mellan olika 

aktörer inom Migrationsverket (Simon, 1971: 145). 

Beslutsfattare är medvetna att även kollegornas rådgivning är lika begränsad. Dock tenderar 

ändå beslutsfattare att ta beslut i gruppsituation, vilket påverkar handlingslinjen (Simon, 
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1971: 123). Enligt samtliga, beslutsfattare behöver man ha i åtanke att två asylärenden aldrig 

är likadana eftersom det är olika individer med olika livshistorier. Därför är det vissa saker 

som finns i det ena ärendet som inte finns i det andra ärendet som kan vara avgörande. Ibland 

finns förklaringar men ibland kan det vara att man tolkat praxis eller landinformation på olika 

sätt. Samtidigt som rådande sekretess på enheten gör att beslutsfattare diskuterar mer allmänt.  

Vi kan bedöma situationen olika. Alltså en bedömning är ”jag tror inte på det här” eller ”jag tror på 

det här”. Olika människor kan se en sak på olika sätt. (…) det går ju aldrig att komma ifrån det 

mänskliga inverkande. Beslutsfattare 1 

I enighet med sina kollegor, menar Beslutsfattare 1 att bedömning alltid är präglad av 

individuella erfarenheter och värderingar. Om beslutsfattare har arbetat med en viss typ av 

ärenden och hört problematiken som asylsökande för fram, tenderar de att luta sig mot 

tidigare bedömningar, vilket gör att man kanske missar saker. Denna faktor, det vill säga att 

man inte föreställer sig alla konsekvenser utan fattar beslut på grundval av tidigare 

erfarenheter, tillåter riskbeteende (Simon, 1971: 134). 

Ansvarsfördelning 

Genom att titta närmare på sociala interaktionsmönster kan man undersöka effekter av 

gruppens interaktionsprocesser gällande det individuella ansvaret och även ansvarsfördelning 

till andra gruppmedlemmar. Eftersom beslutsfattares uppdrag är så betydelsefullt – många 

gånger behöver man ta beslut gällande människoliv – är arbetet präglat av ett stort ansvar. 

Detta kan, enligt Beslutsfattare 5, lägga press på beslutsfattaren.  

Det är inte alltid lätt att säga ”nej” till folk men vi är ju ganska styrda av lagar, praxis och 

instruktioner. Det är inte alltid svårt att göra bedömningar men det är svårt känslomässigt att säga 

”nej”. I dem allra flesta fall så vet vi att folk vill ha ett bättre liv. Beslutsfattare 5 

Konsekvenser som asylbeslutet bär med sig kan vara känslomässiga. I fallen där man inte kan 

vara helt säker om man har tagit rätt beslut kan det även ses som eventuella misslyckanden i 

beslutsfattares arbete. Detta tillför en känsla av att personligen ta ansvar för skulden (Wallach 

m.fl., 1962). Beslutsfattare har det yttersta ansvaret för asylbeslutet dock, tycker samtliga 

respondenter, att det är viktigt att kunna få hjälp av sina kollegor.  

Som beslutsfattare har man ansvaret för beslutet. Sen kan jag känna själv som beslutsfattare jag är 

väldig… ”jag vill att du liksom hjälper mig och ger mer eller mindre – hur ska vi göra här?” (…) Om 

ingen har en aning, ja, då får man ju ta ansvaret själv. Det är liksom… det är mycket bra om man kan 

få hjälp av varandra, men ibland får man liksom fatta det beslutet själv. Helst kollar man med andra, 

just för att få input och det tycker jag är bra.  Beslutsfattare 1 
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I citatet ovan återskapar beslutsfattaren en konversation med en av sina kollegor där frågan 

hur de som en grupp kan hjälpas åt och komma fram till beslutet gemensamt. Deltagandet i 

handlingar med negativa konsekvenser bidrar till beslutsfattares villighet att dela med 

ansvaret, det vill säga fatta beslutet i diskussion tillsammans med andra hellre än ensamt 

(Wallach m.fl., 1962). Dock behöver man vara medveten att gruppdiskussioner i 

asylbeslutsprocessen kan öka risktagandet jämfört med individuellt tagna beslut (Wallach 

m.fl., 1962; Simon, 1971: 157).  

Avslutningsvis finns förväntningar på andra medlemmar i form av diskussion på 

asylprövning. Därmed strävar beslutsfattare efter rationalitet men begränsas av tidsramen 

samt inom ramen för sin kunskap (Simon, 1971). För att kunna våga ta beslut gällande 

människoliv samt undanröja tolknings- och bedömningssvårigheter i detta har det utvecklats 

olika arbetsprocedurer genom att avgränsa sig till ett litet antal variabler samt försöka 

reducera möjliga negativa konsekvenser.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring arbetets fynd, brister och framställs tankar som dykt 

upp under studiens gång samt diskuteras förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Summering och reflektion 

Denna fallstudie är ett exempel på en så kallad ‖svart låda‖ som asylbeslutsprocessen innebär. 

Jag hade avsikten i denna studie att göra denna låda någorlunda transparant för att det skulle 

vara lättare att lokalisera vad det är som, enligt beslutsfattare, påverkar beslutsprocessen och 

eventuella fel tolkningar. Observation av den verkliga beslutsprocessen resulterade i 

identifiering, kartläggning och analys av asylprövningsenheters sociala interaktionsmönster 

och dess specifika typer. I likhet med flygplanets ‖svarta låda‖ som brukar bestå av två delar – 

en ljudregistrator och en färdskrivare, består de sociala interaktionsmönster på 

Migrationsverkets asylprövning av den formella och den informella kommunikationen samt 

semiformella – en typ av kommunikationsprocess där man växlar mellan de första två. Det 

finns viktiga dimensioner i alla tre typer av sociala interaktionsmönster på Migrationsverkets 

asylprövningsenheter, det vill säga, till eller med vem, när och vad beslutsfattare 
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kommunicerar. Beslutsfattares berättelser beskriver återkommande kommunikationsvanor 

som, i enighet med Simon (1971), har i avsikt att under alla beslutsprocessens steg dela 

information, fakta, kunskap, uttrycka tankar, känslor och värderingar samt, i enighet med 

Wallach m.fl. (1962), dela ansvar. Formella regler och möten finns för att upprätthålla 

rättssäkerheten i bedömning av tillförlitligheten och trovärdigheten och inte landa i ett 

godtycke vid verkställandet av asylbeslutet. Dock som framgår i analysen är det omöjligt att 

ha ett asylsystem där varje subjektivitets element elimineras. Detta då beslutsfattare 

kompenserar luckor i bedömningsprocessen, som uppstår i frånvaron av organisk förbindelse 

mellan medlemmarna, med de semiformella och informella mötena. Med hjälp av utvecklade 

sociala kommunikationsmönster omsätts tidspressade beslutsplanen i handling. Således, i 

enighet med Simons (1971) beslutsteori, påvisar studien den administrativa människans 

begränsade rationalitet. Beslutsfattare är tvungna att nöja sig med ett alternativ som anses vara 

tillfredställande, därför bär asylbeslutet relativitet i meningen att varje beslut är en 

kompromiss som inte tillåter en fullständigt förverkligande av målet. Det är 

flyktingsituationen i omvärlden i stort samt förhållandena på Migrationsverkets asylprövning 

som begränsar de tillgängliga alternativen. För att kunna driva effektiva beslutsprocesser på 

asylprövning behöver den formella organisationen samordnas med den informella. Därför, i 

enighet med Simon (1971), genom att fördela plikter och skapa säkerställande 

kommunikationskanaler på Migrationsverkets asylprövning skulle man kunna förbättra 

samarbetet och minska behovet av informella kanaler. 

Studiens resultat överensstämmer i hög grad med Norströms (2004) och Kynsilehtos och 

Puumalas (2013) studieresultat gällande problematiken kring beslutsprocessen så som 

skillnader i kunskapssystem och tillförlitlighet i asylberättelsen. Dessutom överensstämmer 

studiens resultat med resultatet i Norströms studie gällande beslutsfattares agerande i 

asylprocessen som bland annat präglas av gränsdragningsproblem och produktionskrav. Till 

skillnad från hennes studie redogörs dock inte i uppsatsen för vilka lagar, regler och 

handböcker som asylhandläggare utgår ifrån.  I kontrast till Kynsilehtos och Puumalas studie, 

utgår uppsatsen inte heller från feministiska metoder i analysen och fokuserar inte på hur 

asylsökandes kroppsliga dimension påverkar perception av vem man är. Vidare, till skillnad 

från Herlihys m.fl. (2010) och Rottman m.fl. (2009) studier, fokuserar inte arbetet på 

bedömningar i asylärenden, det vill säga på bifall eller avslag i sig, utan vänder istället blicken 

mot problematiken kring beslutsfattande som uppmuntrar beslutsfattare till denna sociala 

interaktion. Trots detta, i enighet med Herlihy m.fl. (2010), kommer jag fram till att 

http://ijrl.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/search?author1=Jane+Herlihy&sortspec=date&submit=Submit
http://ijrl.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/search?author1=Jane+Herlihy&sortspec=date&submit=Submit
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beslutsfattare ofta har ringa bevis och därför kan göra en mer eller mindre subjektiv 

bedömning av trovärdigheten i asylberättelsen. Emellertid i skillnad från denna studie berör 

inte uppsatsen analys av antaganden om asylstatus. Uppsatsen hade inte heller intensioner så 

som Rottmans m.fl. studie att jämföra resultat mellan olika tidsperioder för att mäta 

sannolikheten att få asyl eller att fokusera på nästa steg i asylprocessen – beslut överklagande 

till Migrationsdomstolen där asylutredningen fortsätter. Dock överensstämmer uppsatsens 

resultat delvis med Rottmans m.fl. gällande landets säkerhetsintressen som asylbeslutsfattare 

representerar. Vidare, så som Kylén (1999) i sin studie hade analyserat arbetsgruppers 

interaktionsmönster för att kartlägga kollektiva läroprocesser, kartlades de sociala 

interaktionsmönster i asylbeslutsprocessen för att analysera dessas möjliga inverkan på denna 

process. Studiers resultat stämmer överens gällande dessa mönsters väsentliga påverkan på 

bland annat medlemmars effektivitet. Likaväl överensstämmer uppsatsens resultat med Cline 

och Cline (1980) gällande ansvarsfördelning. Skillnaden här är dock att uppsatsens resultat är 

framtagna från empirin snarare än i en experimentmiljö. Sammantaget överensstämmer 

arbetets resultat i hög grad med resultat från nämnda studier men till skillnad från dessa utgår 

mina resultat enbart utifrån beslutsfattares perspektiv. Det största bidraget skulle kunna anses 

vara kartläggning och analys av sociala interaktionsmönster kring beslutsprocessen på 

Migrationsverkets asylprövning och i och med det, i linje med nämnda studier, utvidgar 

uppsatsens resultat förståelse om beslutsfattande kring asylärenden. 

6.2 Kritisk granskning 

Jag anser att validiteten skulle kunna ha ökats genom att återsända klart material för översikt 

till respondenterna. På detta sätt skulle jag ha kunnat komma tillrätta med eventuella 

feltolkningar. Detta är inte genomfört på grund av tidsbristen i uppsatsarbetet. Tidsramen 

präglade även intervjuerna och därför ställdes det inte fler följdfrågor, som skulle styra 

informationsflödet. Bristen i att eventuellt inte ställt tillräckligt med följdfrågor kan även bero 

på det faktum att jag, trots förstudien, inte hade tillräckligt djupgående kunskaper om ämnet. 

Som konsekvens ledde detta till en viss oklarhet vid framställningen av resultatet och därmed 

studiens trovärdighet. Vidare utgår studien från en huvudteori utan att förhålla sig kritiskt till 

denna vilket innebär att tolkningen i analysen kan ha sina begränsningar. Det jag däremot har 

kommit fram till i resultatet stödjer valda teorier och i stort sätt all tidigare nämnd forskning. 

Således kan slutsatserna i någon mening generaliseras till fler organisationer än 
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Migrationsverket och därför tycks undersökningens trovärdighet vara godtagbar i viss 

mening. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Insyn i ‖den svarta lådan‖ i beslutsprocessen ställer fler frågor än det finns utrymme att 

besvara i en studie av denna omfattning. Eftersom den sociala interaktionen i beslutsprocessen 

kring asylärende är många gånger avgörande för asylsökandes liv återstår det att fördjupa oss 

i detta område med hjälp av mer omfattande studier. Även sociala interaktion i 

beslutsprocessen generellt finns det ringa forskning. Med andra ord kvarstår det många 

frågetecken att reda ut. 
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