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1. Sammanfattning  
 
 

En årsarbetare vid asylprövningen fattar omkring ett asylbeslut i veckan. Så 

har det varit i många år. De chefer och medarbetare vi talat med under 

granskningens gång tycker att resultatet är klent. De framhåller gärna att 

många enheter i praktiken arbetar snabbare. Det är sant och visst, det skiljer 

mycket mellan äldre och nystartade enheter/enheter med många nyanställda. 

Migrationsverket lider av växtvärk. Det magra resultatet kan dock inte utan 

vidare skyllas på den stora andelen nyanställda, den har verket inte haft så 

länge. Vi konstaterar att man under Balkankrisen i början av nittiotalet 

arbetade betydligt snabbare, då fattade en årsarbetare mer än tre beslut i 

veckan. Under år 2007, som var en annan effektivitets-topp, fattades två 

beslut i veckan.  

 

Migrationsverket har under senare år satsat på kvalitet och mycket talar för 

att det gett resultat. Våra beslut är idag överlag bra, det säger 

överinstanserna. Alla satsningar på bemötande, visioner och på service har 

rimligen höjt servicenivån. Migrationsverket har kanske gjort en bra 

avvägning av gällande effektivitetskrav å ena sidan och säkerhets- och 

servicekrav å den andra? Men vi är skeptiska. Vi menar att en förskjutning 

bör göras på skalan; effektivitetskravet kan gott få väga tyngre än det gör 

idag. Det låter sig rimligen göras utan att säkerhets- och servicekrav 

eftersätts. De goda exemplen inom verket, de effektivaste enheterna, har 

redan kommit en bit på just den vägen. Vid dessa enheter pratar man öppet 

och ofta om både kvalitativa och kvantitativa mål, man åskådliggör de 

kvantitativa målen, de följs upp och mäts med tydliga metoder. Fler bör 

följa deras exempel. Som ett led i granskningen har internrevisionen besökt 

Finlands asylprövning och noterade där ett markant fokus på effektiviteten. 

Mål uttrycks som krav, enheter är resultatenheter, service och tillgänglighet 

är nedtonade, för att inte säga minimerade, och besluten är förenklade och 

korta, hälften så långa som hos oss. Även våra beslut och utredningar har 

dock under våren getts nya stöd och förutsättningar för att kunna kortas ned. 

Ett antal utredningsmallar och den processbeskrivning för avarbetning som 

meddelats är steg i rätt riktning. Centrala riktlinjer som dessa behövs för att 

få genomslag i verksamheten. Att ett sådant sker är angeläget.   

 

Asylenheterna har under senare år åderlåtits på äldre erfarna medarbetare, 

detta har varit olyckligt och här måste något göras. Vi föreslår särskilda 

karriärtjänster för erfarna beslutsfattare. Deras arbetsuppgifter ska innefatta 

beslutsfattande i alla slags komplicerade ärenden. Därmed behövs t.ex. inte 

längre specialister inom HBTQ m.m. som är en tidskrävande ordning. Med 

en attraktiv löneutveckling ska beslutsfattare kunna hållas kvar inom 

asylprövningen och åderlåtningen på kompetens minska. Ett återförande av 

medarbetare från förvaltningsprocess (FVP) till asylprövningen välkomnas. 

 

Migrationshandboken måste uppdateras och ges en mer användarvänlig 

utformning. Tid för telefonbesvarande bör inte tillåtas växa mer än till de 

nivåer som står i rimlig proportion till ärendehandläggningen, den 
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målkonflikt som finns mellan kravet på god service och kravet på att avgöra 

ärenden bör hanteras på strategisk nivå.  

 

Framtida introduktionsutbildningar måste fokusera på ärendehand-

läggningen och ett förebyggande arbete behövs för att komma tillrätta med 

det upplevda motståndet mot svåra avvisningsbeslut. Enhetscheferna bör få 

större inflytande över rekryteringen, standardannonsen kan behöva ses över. 

Störningar i öppna kontor måste planeras bort och tysta rum bör återtas.  

 

Årets mål om 119 000 beslut motsvarar 82 beslut per årsarbetare, det blir 

1,8 beslut i veckan. Så sent som 2007 fattades 94 beslut per årsarbetare. Ett 

därtill anpassat mål skulle ligga på 137 000 beslut. Ska verket upp till den 

takt verket hade under Balkankrisen kan målet rent matematiskt sättas till 

218 000 beslut. Det är troligen att sätta ribban väl högt, men med det stora 

antal presumtiva positiva beslut och avskrivningsbeslut som finns och med 

redan genomförda och med ytterligare förenklingar av utredningar och 

beslut, menar vi att det befintliga målet måste kunna höjas.  

 

Vi har inte granskat den nya omarbetade skyddsprocessen men vi har ingen 

anledning att tro annat än att den spårindelning som där görs gynnar 

effektiviteten. 

 

 

 

 

2. Granskningsuppdrag och rättslig reglering    
 
 
Granskningsuppdraget 

 

Syfte och mål 

Asylprövningens effektivitet ska granskas enligt internrevisionens 

revisionsplan för år 2016. Enligt planen ska en granskning bidra till att 

effektivisera handläggningen och korta väntetiderna i ärendeslaget. 

Granskningen har genomförts under våren och försommaren år 2016.  

 

Risk 

Myndigheten har idag en stor balans av asylärenden. Det finns en risk för att 

handläggningstiden blir oacceptabelt lång.  

 

Avgränsning och metod 

Granskningen gäller främst asylprövningen. Vi har intervjuat 34 

handläggare, beslutsfattare, chefer, processförare och experter, både 

nyanställda och erfarna och vi har gjort ett studiebesök vid Migrationsverket 

i Finland. Därtill har vi läst styrdokument, statistiskt material och tjugo 

asylbeslut.   

 

Vår granskning innefattar befintlig verksamhet såsom den bedrivits och 

bedrivs fram till och med försommaren 2016. Vi nämner och 
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rekommenderar den omarbetade skyddsprocessen men har inte granskat 

den. Granskningen omfattar inte heller den materiella rättstillämpningen.  

 

 
Reglering och terminologi 

 

Hur styrs effektiviteten?  

I den statliga verksamheten är effektiviteten en given målsättning. Lagen 

(1996:1059) om statsbudgeten inleds med orden: ”i statens verksamhet ska 

hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas”. Ansvaret för 

efterlevnaden vilar enligt 3 § myndighetsförordningen (2007:515) på 

myndighetens ledning som ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och 

enligt gällande rätt samt med god hushållning av statens medel. Myndighet-

en har alltså ett eget ansvar för att arbeta aktivt med effektivisering i 

verksamheten. Effektivitet och förenkling hänger samman och utvecklingen 

har under lång tid gått mot förenkling inom den offentliga förvaltningen. 

När det gäller handläggning av ärenden sägs i 7 § förvaltningslagen 

(1986:223) att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Ärendena ska inte belastas med onödig skriftväxling eller utredning och 

handläggningen ska lämpas efter ärendets art (Tryggve Hellners och Bo 

Malmqvist: Förvaltningslagen med kommentarer, tredje upplagan s. 101).  

 

En allmän förvaltningsrättslig princip är officialprincipen, som innebär att 

ett ärende blir utrett ”som dess beskaffenhet kräver”. Det innebär att ärendet 

ska bli tillräckligt utrett. Det är viktigt att beslutsunderlaget inte blir mer 

omfattande än nödvändigt. Populärt uttrycks detta ibland som att ärenden 

ska utredas, inte inredas.  

 

I regeringens regleringsbrev ställs årligen återkommande krav på 

Migrationsverket i effektivitetshänseende.  Regeringen gav vidare i maj 

månad verket i uppdrag att planera för att vidta åtgärder för att förkorta 

tiden från asylansökan till återvändande eller uppehållstillstånd.  

 

Migrationsverkets egen styrning av effektiviten görs bl.a. i 

verksamhetsplaneringen. I ”Genomförandeplan 2016 Operativa 

verksamheten och kvalitetsavdelningen” anges målen i ord och bilder. I en 

bilaga därtill, benämnd Budgetfördelning, anges i siffror i en produktions-

plan för asylprövningen vad varje region förväntas producera. För verket i 

dess helhet sattes målet under våren till 119 000 beslut.   

  

Begreppet effektivitet 

Vi använder i rapporten ordet effektiv i den betydelse det ges i 

Nationalencyklopedin: verksam, som ger gott resultat. Ibland använder vi 

ordet produktivitet och avser då enbart ett kvantitativt mått.  
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3. Effektiviteten i siffror    
 

 

Ett beslut i veckan  

I de senaste årsredovisningarna från Migrationsverket har effektiviteten 

inom asylprövningen uttryckts per årsarbetskraft – ekonomiavdelningen står 

för beräkningarna. År 2015 avgjorde 1456 årsarbetare inom asylprövningen  

58 802 ärenden. Uttryckt per årsarbetskraft blir antalet ärenden 40, knappt 

ett beslut i veckan. Internrevisionen har räknat vidare bakåt i tiden och fått 

följande siffror baserat på en enkel division av avgjorda grundärenden med 

asylprövningens personalstyrka som angivits i årsredovisningarna.  

 

 
    År        Personal

1
              Antal beslut  Beslut/årsarbetskraft 

     

  92/93           532              55 545  104 

  93/94           344              75 434  219 (förklaring nedan) 

  94/95           292              17 362    59 

   

   2000            273              17 947   66 

   2001            344              16 860   49 

   2002            627              27 157   43 

   2003
2
            668               31 334   47  

   2004            667               35 306   53  

   2005                           21 325 

   2006               18 838 

   2007            347              32 492   94 

   2008            434              33 845   78  

   2009               484              27 394   57 

   2010            487              31 256   64 

   2011            586              30 404   52 

   2012             603              36 526   61 

   2013             836              49 870   60 

   2014          1068              53 503   50 

   2015          1456              58 802   40 

 

 

                                                 
1
 Siffror för personal och beslut ur årsredovisningar från 1993/94 tabell 5 och 19;1994/95 

tabell 5 och 19; 1995/96 tabell 5 och 16; 2000 tabell 5 och 15; 2001 tabell 3 och 16; 2002 

tabell 3 och 13; 2004 tabell 6 och 35; 2006 tabell 8; 2007 tabell 3 och text sid 66; 2008 

tabell 7 och s 75; 2011 figur 22; 2013 figur 20. Vissa årsredovisningar avspeglar flera år.  
2
 År 2003 - 2005 delades asyl in i prövning och initialt (snabbprocess). Den initiala delen 

tog emot ansökningar och fattade vissa beslut enligt Dublinförordningen etc. medan 

prövningen fattade asylbesluten i övrigt. Räknas antalet beslut per årsarbetare på 

normalprocessens personal blir antalet beslut per årsarbetare 108 för år 2003 och 123 för år 

2004. För år 2005 och 2006 har vi svårt att hitta relevanta motsvarande uppgifter beroende 

på omfördelningar av arbetsuppgifter mellan mottagning, snabbprocess och normalprocess. 

Antalet beslut är emellertid litet och produktiviten bör ha varit låg, årsredovisningen för 

året därefter talar om 58% höjd produktivitet.     
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Det finns alltså en viss variation i produktiviteten, men bortsett från 

produktivitetstoppar under Balkankrisen på nittiotalet och åren 2007/2008 

befinner den sig på ungefärligen samma nivå: mellan (40) 43 och 66 beslut 

om året per årsarbetskraft dvs. ett eller drygt ett beslut i veckan, 

genomsnittet är 54,7 beslut om året sedan år 2000
3
. Medianvärdet är 54,5. 

Balkankrisens resultat sticker ut ordentligt, men siffrorna är något osäkra 

och vi återkommer till dem längre fram.  Jämförelsen med 2007/2008 ligger 

närmare till hands. År 2007 fattades närmare två beslut i veckan. 

Migrationsverket hade då en stor andel irakiska ärenden och avarbetnings-

takten var enligt årsredovisningen 58 % snabbare än året innan (2006).  

 

Med en avarbetningstakt på 58 802 beslut om året som i fjol, ligger 

myndigheten på minus dvs. balanserna ökar om takten skulle bestå. 

Huvudscenariot för årets prognos för inkommande asylärenden ligger ju på 

60 000 ärenden. Migrationsverkets egen plan säger dock att myndigheten i 

år ska fatta 119 000 beslut i asylärenden och en ökning sägs ha skett under 

våren. Under april blev det nästan 8 000 beslut, vilket är 3 000 fler än 

samma månad i fjol. En junivecka nåddes resultatet 2454 beslut, ett rekord. 

Utslaget på antalet medarbetare inom asylprövningen i juni (1905) blir det 

1,3 beslut/vecka/person.  

 

Produktiviteten från 2013 till 1 februari i år har nyligen mätts av 

verksamhetsexperten Claes Löfgren vid den operativa verksamheten. Enligt 

hans beräkningar är genomsnittlig produktivitet 4,9 beslut per månad, alltså 

drygt ett ärende i veckan för hela denna period.   

 

 

Äpplen och päron  

Alltför stora växlar bör inte dras på några av dessa siffror, de rymmer ett 

antal osäkerhetsmoment. Siffrorna avser till exempel all personal inom 

asylprövningen, här finns alltså administrativ personal inräknad: chefer, 

stabsfolk och assistenter. Det vore säkert mer rättvisande att bryta ner 

siffrorna på handläggare och beslutsfattare. Sådana siffror är i sin tur svåra 

att ta fram på grund av deltider och ledigheter men även för att det är svårt 

att lägga fast vem som gör vad i hela kedjan. Några har försökt men har fått 

ge upp – den nya aktivitetsrapporteringen som införts ska enligt uppgift göra 

sådana beräkningar lättare.  

 

Asylärenden är heller inte något enhetligt begrepp. Vid jämförelsen med 

tidigare år så jämför man rätteligen äpplen med päron. Under Balkankrisen 

fanns t.ex. även nya ansökningar (NUT). Dessa finns inte idag – ett tillägg 

om 8 000 respektive 12 000 ärenden borde göras till dessa tidiga budgetår, 

men det har vi alltså inte gjort. Osäkerhetsfaktorer finns i en lång rad 

förändringar som gjorts under åren: på rättsområdet, i arbetssättet och i 

organisationen. Dessa förändringar påverkar dock i både den ena och den 

                                                 
3
 Fjolårets resultat om 40 beslut/årsarbetare är rimligen i så hög grad påverkat av höstens 

kaotiska situation att det inte tagits med i beräkningen av genomsnitts- och medianvärde.   
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andra riktningen, vi återkommer till detta. Det kan dock behöva nämnas att 

dåvarande Statens invandrarverk övertog utredningsansvaret från polisen 

redan den 1 juli 1992. Projektet Kortare väntan genomfördes 2009 – 2010 

och de arbetsmetoder som där lanserades användes från och med sommaren 

2011 i alla asylärenden. Internrevisionen ser dock ingen produktivitets-

ökning mätt per årsarbetare. År 2011 sjunker istället produktiviteten med 12 

årsbeslut. Det kan noteras att verket under detta år införde Lean som 

verksamhetsutvecklingsstrategi.    

 

Det kan vidare noteras att asylmottagandet mellan Balkankrisen och idag 

legat mellan 10 000 och 30 000 asylsökande om året, alltså avsevärt mindre 

än under Balkankrisen när 135 000
4
 inkomna ärenden registrerades 

budgetåret 92/93 och i fjol när 163 000 kom till landet.   

 

 

Närmare om Balkankrisen  

Under rekordbudgetåret 93/94 avgjordes många enkla ärenden, ofta utan 

biträdeskostnad
5
. Ärendena var vidare likartade och slutade ofta i positiva 

beslut. Handläggningstiden för inkomna grundärenden minskade under 

1994. Fler än 50 % avgjordes inom två månader.  

 

Den mycket höga siffran för 93/94 om 219 beslut per årsarbetare baseras på 

personalstyrkan den sista juni 1994 efter en drastisk avveckling som då 

avslutats
6
. Internrevisionen har gjort ett försök till mer realistisk beräkning 

genom att slå ihop två budgetår och dela på hälften. Den beräkningen säger 

att 438 årsarbetskrafter avgjorde 65 480 asylärenden. Uttryckt per 

årsarbetskraft blir antalet beslut då 150.  

 
Antalet avgjorda asylärenden under budgetåret 92/93 var 55 545 och under 93/94 var det 

75 434 (tabell 5 i årsredovisning 1995/96). Antalet anställda inom asylprövning är 532 den 

sista maj 1993 och 344 den sista juni 1994 (tabell 16). Beräkningen är följande: 55 545 

+75 434:2=65 490 i sin tur delat med 532+344:2=438 varvid summan blir 150.  (Räknar 

man först ut siffran per år tror vi att det sista budgetårets personalminskning ger en 

orättvisande summa: 55 545:532=104 och 75 434:344=219 ger 161.) 

 

Den betydligt lägre produktionen för budgetåret därefter, 59 beslut under 

budgetåret 94/95, sägs i årsredovisningen ha berott på att andelen komplexa 

ärenden ökat, bl.a. med många identitetslösa ensamstående.  

 

Från nittiotalet och fram till 2008/2009 fattades långt fler negativa beslut 

(avvisning och utvisning) än idag, fyra av fem beslut var negativa om man 

undantar beslut gällande sökanden från delar av Balkan och Somalia.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Årsredovisning 95/96 tabell .5 

5
 Årsredovisningarna 93/94 s.12 och 94/95 S. 15. 

6
 Årsredovisningen 94/95 sidan 33 
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Lokala siffror  

Region Väst, Syd och Mitt (och motsvarande i äldre organisation) har högst 

produktivitet från 2013 och fram till februari i år
7
. Skillnaderna dem 

emellan är dock ganska måttliga, regionen med lägst produktivitet ligger på 

74 % av den nivå som ledande region har. Följande siffror kan nämnas på 

enhetsnivå. Det bör noteras att siffrorna speglar endast de angivna 

enheterna, ansökningsenheter ingår inte.   

 

 Asylprövningsenhet 1 i Malmö fattade under vårens fyra första 

månader 862 beslut, vilket blir 43,1 per vecka
8
. Uppdelat på 31 

personer
9
 blir antalet beslut per medarbetare 1,39 beslut/vecka.

10
  

 

 Vid asylprövningsenhet 3 i Göteborg fattades 1251 beslut, per vecka 

blir det 63 och per medarbetare 1,83 (34 personer) = den enskilt 

högsta produktiviteten i landet.  

 

 Asylprövningsenhet 2 i Solna: 930 beslut, 47 i veckan och 1,0.   

 

 Asylprövningsenhet 1 i Boden fattade 675 beslut, 28 per vecka och 

1,2 beslut per medarbetare/vecka.         

 

På de nyare orterna för asylprövning går det långsammare. Jönköping ligger 

dock i paritet med många av de äldre enheterna. 

 

 Vänersborg fattade under samma tid 389 beslut, vilket blir 19,5 per 

vecka för enheten och 0,81 beslut per medarbetare/vecka (24 

personer). Enstaka veckor fattades mycket få beslut, andra veckor 

långt fler.  

 

 Jönköping fattade 498 beslut, vilket ger 24,9 beslut per vecka och 

1,0 beslut/medarbetare/vecka (25 personer på enheten). 

 

 Migrationsteam 1 i Gävle (interprofessionellt team) har fattat 24 

beslut under årets första fem månader. Nedbrutet på de nio 

medarbetarna blir det 0,13 beslut/medarbetare/vecka.   

 

 

Domstolarna 

Under granskningens gång har flera gjort gällande att en jämförelse med 

andra myndigheter och även domstolar kan göras. Ärendehandläggning och 

beslutfattande inom statsförvaltning och domstolsväsendet har trots allt 

                                                 
7
 Claes Lövgrens delrapport   

8
 Uppgifter ur eLIS genom Lilja Gudmundsdottir, handläggare vid planeringsenheten i 

Norrköping. 
9
 Personaluppgifterna är genomgående tagna ur telefonkatalogen. Vilka som de facto varit 

på plats har varit svårt att ta fram.  
10

 Enheten har under perioden haft inlånade föredragande jurister från Migrationsdomstolen 

i Malmö.  
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många gemensamma nämnare. Vi har därför dristat oss till en jämförelse 

med förvaltnings- och migrationsdomstolar. Redan här bör dock framhållas 

att Migrationsverket har ett annat utredningsuppdrag än domstolarna. Det är 

hos verket som ärendet tar form första gången. Det medför längre 

tidsåtgång. Å andra sidan kommer nya omständigheter in i vart och 

vartannat mål även i migrationsdomstolen, även där finns alltså 

utredningsuppgifter.   

 

Domstolarna har motsvarande arbetssätt som Migrationsverket med en 

beslutsfattare (=domare) och en handläggare (=notarie eller föredragande). 

Förvaltningsrätten i Linköping har som verksamhetsmål för 2016 att 

domarna ska avgöra 518 mål per domare och att handläggarna ska sätta upp 

(handlägga och skriva förslag till dom) 252 mål per handläggare
11

. Just 

migrationsdomstolarna har dock 15-20 % färre mål per domare och 

handläggare, det framgår av Sveriges domstolars årsredovisning för 2015. 

Ambitionen i Linköping är dock att domarna ska kunna avgöra 700 mål/år 

och att handläggarna ska kunna handlägga 20 mål/månad. Vår beräkning ger 

15 mål i veckan per domare och 4,6 mål i veckan per handläggare. Det kan 

noteras att produktionsmålen uppges vara realistiska. Flera av rådmännen 

ligger genomgående på en sådan nivå. Enligt Sveriges Domstolars 

årsredovisning framgår att avvikelsen från målen tidigare inte varit särdeles 

stor
12

.  

 

Fiskalerna som är icke ordinarie domare under utbildning har ett lägre 

avverkningskrav på 350 mål/år. Fiskalerna har en lägre inlottning (av mål) 

som är 60 % av inlottningen på de ordinarie domarna (rådmännen). Man 

räknar vidare med 550 olika måltyper vid förvaltningsdomstolarna, allt från 

svåra vårdnadsmål och tvångsomhändertaganden till enklare mål.  

 

 

Kan det gå fortare? 

Inom asylprövningen säger intervjupersonerna genomgående att ett beslut i 

veckan är ett klent resultat. Ingen påstår motsatsen. Ingen hävdar att 

ärendena är så beskaffade att den här takten är rimlig och att något annat 

därför inte bör förväntas. Istället säger de att deras egna enheter håller ett 

högre tempo. De hänvisar till att målet för varje handläggare är 100 beslut 

om året – två (tre) utredningar och tre beslut i veckan – och att de flesta 

handläggare når detta mål. Det finns i själva verket handläggare som ligger 

kring 120 beslut om året. Nyanställda ligger dock lägre. 

 

Internrevisionen instämmer i att det sammantagna resultatet är alltför 

blygsamt. Det gäller alldeles särskilt när det finns så många presumtiva 

permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd (PUT-/TUT-beslut) i 

ärendestocken och när så många ärenden kan avskrivas eftersom de sökande 

lämnat landet. Migrationsverket har dessutom bara en ärendetyp, låt vara att 

                                                 
11

 Uppgift från den särskilda rådgivaren Anna Atanasova Andersson vid GD-staben som 

nyligen arbetat vid Förvaltningsrätten Linköping.   
12

 Sveriges Domstolars Årsredovisning 2015, tabell 3.2.1. 
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den kan variera högst avsevärt, vilket säkert också gäller förvaltningsdom-

stolarnas 550 ärendetyper. Det har också gått fortare även hos oss och då 

med delvis sämre förutsättningar: med sämre datorstöd, sämre rättsligt och 

landinformativt stöd och med en personalstyrka som i vart fall inte hade 

högre utbildningsnivå. 

 

Nåväl, vi ska inte dra några förhastade slutsatser. Vi ska först redovisa de 

faktorer som personal inom asylprövningen och förvaltningsprocess anger 

som förklaringar till siffrorna. Vi ska dessutom uppmärksamma de goda 

exemplen i landet och i vårt grannland Finland som har gjort sig känt för en 

mycket snabb asylprocess.    

 

 

 

 

 

4. Faktorer som påverkar effektiviteten 
 

 
4.1. Allmänt 
 

I det följande redovisas samtliga de huvudsakliga omständigheter som 

intervjupersonerna anger som skäl till att dagens asylprövning ser ut som 

den gör. De redovisas rakt upp och ned, textavsnittens längd speglar inte 

den betydelse vi lägger i innehållet.  Faktorerna delas upp i följande 

huvudgrupper. 

 

 Ärendenas komplexitet 

 Arbetsmetoder och stöd 

 Personal 

 Migrationsverkets interna regler 

 Trivsel, kompetensutveckling och arbetsmiljö 

 Tidstjuvar 

 

Efter varje avsnitt ger internrevisionen sin bedömning. 

 

 

 

4.2. Ärendenas komplexitet  
 

Alla är ense om att rättsområdet idag är mer komplext än tidigare och att 

kraven på handläggningen och beslutsfattandet höjts över åren. 

 

En återkommande kommentar är att alla domar från Migrationsöverdom-

stolen, rättsliga ställningstaganden, landinformation, nya lagar och andra 

rättskällor och styrdokument medför högre krav. Handläggare och 

beslutsfattare måste hålla tungan rätt i mun i större utsträckning än tidigare. 

De nyheter som främst komplicerat handläggningen är följande.   
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EU 

Rättsområdet har komplicerats genom EU-inträdet. EU:s förordningar och 

särskilt Dublinförordningen liksom den rättspraxis som finns i EU-

domstolen har medfört fler rättsregler och omständigheter att beakta i 

rättstillämpningen.  

 

 

NIPU 

Den nya processordningen med migrationsdomstolar och med Migrations-

överdomstolen har skapat en ny arbetssituation för verket och dessa 

anställda. I domstol gäller en tvåpartssituation och en mer rättsligt stringent 

ordning som handläggningen fått anpassas till. För detta har visserligen 

förvaltningsprocessavdelningen det främsta ansvaret, vilken ligger utanför 

denna granskning, men nyordningen har likafullt höjt kraven även på 

asylprövningen och naturligtvis finns en rättspraxis att hålla reda på.   

 

 

Enskilda regler och grupper av ärenden   

För personer som kan ha begått krigsförbrytelser eller andra brott mot 

mänskligheten gäller särskilda regler om uteslutande från flyktingskap (eller 

från att anses som alternativt skyddsbehövande). I dessa ärenden kopplas 

specialister in både internt och externt. SÄPO och åklagarkammare måste 

involveras i handläggningen och detta är tids- och arbetskrävande. Ärendena 

uppges vara många idag. I Malmö arbetar fem personer med dessa ärenden, 

i Göteborg tre och i Stockholm ett dussin medarbetare.  

 

BUV-ärenden (ärenden med barn utan vårdnadshavare), HBTQ-ärenden och 

ärenden med omedelbar verkställighet är mer resurskrävande än tidigare. 

 

 

Mer komplex landinformation  

Asylsökande under Balkankrisen kom från en region som trots allt sägs ha 

varit förhållandevis enkel att bedöma. Idag kommer de sökande från fler 

länder och från länder med en mer komplicerad politisk situation. I Irak 

finns till exempel många etniska grupper spridda i ett komplext mönster 

över landet och förhållandena ändras ofta. På liknande sätt förhåller sig det 

med Afghanistan.   

 

 

 
4.2.1 Internrevisionens bedömning 

 

De redovisade faktorerna är av varierande betydelse för effektiviteten. Vi 

anser oss utan vidare kunna konstatera att NIPU och EU-rätten rimligen höjt 

kraven på handläggningen och vi är benägna att tillskriva dem en klar 

inverkan på tidsåtgången, på effektiviteten. Även ärenden om uteslutande 
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från flyktingskap medför fördröjningar. Handläggarna måste ständigt vara 

på sin vakt och dessa ärenden återfinns även bland de enklaste PUT-

ärenden. Den vaksamhet som detta kräver stjäl förmodligen både energi och 

tid från handläggningen. HBTQ-ärendena får också liggetider i avvaktan på 

specialister, alla nämner detta, men ärendena är få och kan inte ha någon 

större inverkan på beslutsfattandet i stort. Vi har också svårt att tro att den 

omfattande landinformationen kan ha någon avgörande inverkan i en 

situation där andelen skäligen enkla PUT-beslut är stor. BUV-ärenden 

uppges vidare vara krävande på olika sätt och de har ökat dramatiskt i antal. 

Å andra sidan beviljas ofta BUV-ärenden och beslutet behöver inte bli långt. 

En viss tidfördröjande effekt finns sannolikt. Vid jämförelsen med nittiotalet 

bör erinras om att s.k. NUT-beslut inte längre fattas.  

 

Sammantaget kan konstateras att ärendenas komplexitet har viss betydelse 

för den lägre produktion som verket har idag. Sett i förhållande till det stora 

antalet skäligen enkla presumtiva PUT-/TUT-beslut och avskrivnings-

ärenden som idag finns bör dock påverkansgraden inte överdrivas.  

 

 

     

4.3 Arbetsmetoder och stöd  
 

4.3.1. Allmänt  

 

 

Stordrift med ständiga förändringar och nya utmaningar 

Migrationsverket har en verksamhet som ofta förändras. De yttre 

förhållandena med drastiska svängningar i asylinströmningen tvingar verket 

till ständiga växlingar av både kostym och arbetssätt. Det senaste årets 

mycket höga press på asylprövningen har naturligvis varit en ordentlig 

utmaning som medfört många förändringar som dessutom tärt på krafterna. 

Det finns en trötthet i organisationen på att återkommande få stuvas om, 

flyttas till nya enheter, pröva nya arbetsmetoder eller tvingas till avarbetning 

istället för vanliga utredningar. Allt detta har skapat oro i leden. Man klagar 

på en lynnighet i signalerna och på tjorviga kommandon. Nyheterna 

kommer dessutom brådstörtat, chefer hinner ofta inte informeras innan 

nyheterna läggs ut på verksnätet. Så har det inte varit förut.   

 

De återkommande lanseringarna av nya arbetssätt krånglar vidare ibland i 

inledningsskedet och det får återverkningar på effektiviteten. Ett exempel är 

VEFÖ, enheten för verifiering och förvaring av handlingar, som under år 

2014 låg efter med sina bedömningar i upp emot ett år, vilket ledde till att 

ärendena fick samma tidsfördröjning. De kunde inte handläggas i avvaktan 

på verifikationen. När denna dessutom ofta var tämligen irrelevant eller av 

mindre betydelse för prövningen – asyl eller avslag på asyl kan ibland 

beslutas ändå – skapade det frustration hos asylhandläggarna. En liknande 

tidsfördröjning har för övrigt uppstått även i år och en tillfällig instruktion 

om avvikelse från regeln att alla id-handlingar ska granskas har meddelats 

från kvalitetsavdelningen.    
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Den stora arbetsanhopningen har också medfört stordriftsnackdelar. Ett 

handhavande av 150 ärenden kräver ”lagervård”. Det tar tid att ta emot 

telefonsamtal och inkommande post liksom att kopiera och stoppa in 

handlingar i rätt ärenden.    

 

 

Ny organisation 

Under år 2015 trädde verkets nya organisation ikraft och med delvis nya 

system och registreringsrutiner. Utbildningen hanns inte riktigt med och 

många felgrepp vidtogs: fel biträde utsågs, fel ort valdes och ordningen med 

”kallelse i handen” fungerade dåligt när balanserna växte. Många handgrepp 

fick göras om på nytt. I den nya organisationen gick det dessutom trögt 

innan avdelningar och regioner till fullo förstod sina ansvarsområden och 

befogenheter. Att den nya organisationens start tidsmässigt delvis 

sammanföll med den stora inströmningen av asylsökande förvärrade också 

situationen. När de anställda inom asylprövningen tvingades arbeta på 

centralstationer och vid ansökningsenheter tappade de fart, balanserna växte 

ytterligare och en känsla av uppgivenhet infann sig, se mer nedan under 

vanans makt.  

 

 

Omfattande beslutsprocess   

Under många år har Migrationsverket jobbat intensivt med att förbättra 

beslutsprocessen. Två rundor med förbättringar brukar framhållas: 1.) Den 

som kallas NIPU-rundan och 2.) motsvarande i projektet Den Lärande 

Organisationen (DLO). Myndigheten har härigenom uppnått ett antal 

fördelar och vinster men beslutsprocessen har också blivit mer komplicerad. 

Idag är man långt ifrån de korta, koncisa och kärnfulla beslut som hade 

behövts för effektivitetens skull och som också hade varit en mer stringent 

och tydlig ordning, mer i överensstämmelse med hur domstolarna skriver. 

Verket har därutöver ett antal olika administrativa åtgärder/mätpunkter/ 

rapporteringar i systemen som ska bockas av för att mäta ledtider med mera. 

Dessa olika åtgärder kommer dessvärre enligt uppgift inte alltid till 

användning. I sådana fall är uppgifterna betungande helt i onödan.  

 

Under granskningens gång har ett antal nya utredningsmallar och 

processbeskrivningar för avarbetningar meddelats som förenklar 

förfarandet.   

 

Barnärenden och HBTQ-ärenden är mer resurskrävande än tidigare. Detta 

beror mycket på interna påbyggnader men delvis också på lagstiftning och 

externa krav. Den extra tidsåtgången beror på att de experter som ska 

involveras är få, att de ofta är uppbokade eller lediga, men även på att 

utredningen blir mer omfattande och mer utmanande, om inte annat så på 

grund av ovana. Det uppges även att ordningen medför att ärenden blir 

tvistiga inom denna grupp om tre personer, en tvist som i så fall ska medföra 
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att chefen involveras i ärendet
13

. Oenigheter i gruppen har gjort att ärenden 

blivit liggandes alldeles för länge. HBTQ har en specialist per enhet, sex till 

åtta i Malmö, fyra i Boden och två i Göteborg respektive i Solna där man 

uppger att de är hårt belastade och att HBTQ-ärenden därför ofta blir 

liggande.   

 

Migrationsverket har även numera krav på godkännande från teamledare av 

vissa åtgärder, t.ex. för muntlig komplettering av utredning (MUK). 

Teamledarnas engagemang i dessa hänseenden anses i grunden viktig för 

kvaliteten, men dessa moment uppges även ta tid och viss energi, se mer om 

teamledarna nedan.      

 

 

 
4.3.2   Om utredningarna 

 

Utredningarna är idag långa, de skriftliga redogörelserna är längre än under 

Balkankrisen. Själva metodiken för utredningarna är mer krävande och tid 

åtgår. Förr kunde ju till och med sökanden på egen hand skriva sina skäl, 

vilket ur verkets synvinkel självfallet var en tidsvinst – ordningen togs bort 

efter klagomål från biträdena.  

 

Hur snabbt olika handläggare arbetar beror naturligtvis på individuell 

skicklighet och arbetstempo, men variationerna beror också på 

styrningen/ledningen och på de styrdokument som meddelats. Metodiken 

för just utredningarna återfinns i det s.k. handläggningsstödet som några 

menar är ett välskrivet och bra stöd medan andra är mer kritiska. Det tolkas 

på olika sätt. Stödet är omfattande och ambitiöst och det har en tendens att 

ge motsvarande utredningar, de blir långa. Några menar förvisso att stödet 

även innefattar korta och snabba utredningsmetoder som kan tillämpas i 

enkla ärenden, men det stora flertalet ser inte denna möjlighet, 

kortversionen är inte vanligt förekommande. De beslutsmallar som finns i 

stödet används över huvud taget inte vid många enheter, istället har man 

hemsnickrade varianter.   

 

Enheterna upplever sig mer styrda och bakbundna under utredningarna idag. 

Det finns ett utförligt teoretiskt underlag och man arbetar efter ett antal 

givna principer och ledord. Det talas till exempel om principen om det fria 

berättandet, om att sökanden ska ges tillfälle att berätta ganska fritt ur hjärtat 

för att nå erforderligt djup och för att få fram hela sanningen. Innan denna 

princip lanserades kunde handläggaren avbryta sökanden och säga att det 

han eller hon anförde var irrelevant för utredningen. Idag låter handläggaren 

sökanden ofta fortsätta på ämnet. När det som då kommer fram inte för 

utredningen framåt är det ett slöseri med tid. Principen om det fria 

berättandet är därför kontroversiell inom Migrationsverket. Några avvisar 

den som trams och menar att A och O för utredningen istället är att ”hålla i” 

                                                 
13

 Migrationsverkets beslutsform med en beslutsfattare och en föredragande kompletteras 

här med en specialist som deltar i den slutliga handläggningen.   
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denna. Detta fasta grepp om utredningen betonas inte lika mycket idag 

vilket uppges ha en menlig inverkan på effektiviteten. Man låter till och med 

biträdet få tala i enrum med sökanden under den muntliga utredningen, 

något som normalt ska ha varit avklarat dessförinnan.     

 

 

Utredningsdjupet 

Trots att utredningarna är mer innehållsrika idag jämfört med tidigare så 

saknas utredningsdjupet. Om detta råder stor enighet bland dem vi 

intervjuat. Utredningarna har ofta fel innehåll. Fokus är inte rätt och 

handläggarna ställer av olika skäl, framför allt bristande erfarenhet, inte rätt 

följdfrågor. Det som skulle kunna vara kort, koncist och kärnfullt blir istället 

överarbetat. Man har både hängslen och livrem, det har blivit som en 

överdekorerad tårta.  

 

Några menar att den muntliga utredningen borde få ta mer än de 2½ timmar 

som rekommenderas i gällande handläggningsstöd. Andra menar att denna 

tid är rimlig.  

 

 

Kvaliteten och allmänna frågor prioriteras, inte effektiviteten   

Många av de satsningar som har gjorts i projekt och i annan form – på 

utbildningsmaterial, seminarier, vision och förbättringsåtgärder – handlar 

om bemötande, förhållningssätt och allmänna kvalitativa frågor. Medar-

betarna får i själva verket väldigt god vidareutbildning på allt utom det rena 

hantverket: att handlägga och besluta i asylärenden. Upplägget har fått fel 

proportioner. Offentlighet och sekretess, förvaltningstjänstemannens roll, 

förhållningssätt och antikorruption i all ära, men det är i ärendehandlägg-

ningen som skon klämmer säger man vid enheterna. Man skulle behöva 

”låsa in alla nyanställda en månad på internat!” De behöver två till fyra 

veckors utbildning bara i våra datasystem för att därefter börja lära sig 

tänkesättet i myndighetsutövning, modell asylprövning. Introduktionen har 

alltså blivit splittrad och fragmentarisk och detta har i hög grad påverkat 

effektiviteten.  

 

Man efterlyser med emfas lokalt och handfast stöd i ärendehanteringen. 

Ledningen har i praktiken lagt ansvaret för denna helt i händerna på 

enheterna. Med rådande arbetssituation och med ständigt nya medarbetare 

har goda introduktioner varit omöjliga eller mycket besvärliga att 

genomföra. 

  

 

Bemötande, rädslor och Facebook 

Betoningen av bemötandefrågor syns idag också på hur arbetet faktiskt 

bedrivs. Det uppges ha fått alltför stor inverkan på hur utredningarna läggs 

upp. Vissa handläggare bjuder numera ofta på kaffe och lägger inledande tid 

på att skapa trivsel istället för att genast gå in i utredningsrummet och i 

utredningssituationen. Några talar raljerande om en ny ”kaffelatte-kultur” 

som inte funnits tidigare. Man talar vidare om att vårt verksamhetsområde 
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politiserats och att det finns en ny sorts rädsla som går ut över den effektiva 

utredningen. Handläggarna är rädda för att kallas islamofober, homofober, 

främlingsfientliga eller för att åtalsanmälas
14

. De är också alltför rädda för 

att avbryta, då stör man den fria berättelsen och man är rädda för de 

offentliga biträdena som idag påstås vara tuffa, i vart fall mot nyanställda. 

Rädslan har krupit in på verksamheten på ett nytt sätt. Och det har inte blivit 

bättre av alla sociala medier. Man är rädd för att hängas ut på Facebook. 

Många har privata konton/hemsidor som är offentliga och det händer att 

man får ovälkomna inlägg.  

 

Några påpekar förvisso att DLO-utbildningen varit bra och då särskilt de 

åtta passen om ärendehantering.  De regionala delarna har dock fått sämre 

betyg i uppföljningarna. Ett problem har vidare varit att man inte kunnat få 

utbildningen i rätt ordning, då har man inte kunnat tillgodogöra sig denna på 

ett bra sätt. Man erinrar vidare om att utbilningarna de facto varit 

tidskrävande och att de påverkat produktionen. DLO-utbildningen var till 

exempel upp till sju veckor lång. Även om många gick kortare utbildningar 

så hade de mycket att ta igen när de var tillbaka på plats. 

 

 

 
4.3.3 Om besluten  

 

De flesta menar att besluten är av högre kvalitet idag. Under Balkankrisen 

fattades beslut som ibland bara utgjordes av en enda textrad i ett ganska 

obegripligt datautdrag. När texten emellanåt var längre så var den juridiska 

argumentationen allmänt hållen, de relevanta argumenten tillämpades inte 

på de enskilda ärendena. Allmänna slutsatser av typen ”enligt verkets 

kännedom om” var vanligt förekommande.  De medarbetare som fanns vid 

Migrationsverket (Invandrarverket) redan på den tiden vill dock inte 

överdriva skillnaden mot idag. Redan 1989 fanns ett krav på motiverade 

beslut och man skrev sådana. Krav på motiverade positiva beslut infördes 

dock inte förrän genom SFS 1996:1379, se 11 kap 3 § utlänningslagen. De 

erfarna medarbetarna menar att de förbättringar som förvisso har gjorts inte 

mer än marginellt förklarar den längre tidsåtgång verket har idag.   

 

Datorstödet är idag betydligt bättre. Under tidigt nittiotal skrev personalen i 

Word Perfect och klistrade in i datasystemet. Texterna fick inte vara alltför 

långa, men mallar fanns, om inte annat så hade man individuella och 

enhetsvisa sådana och man klippte och klistrade digitalt. Dagens datasystem 

får genomgående godkänt från de medarbetare vi talat med, men det första 

intrycket lär vara förvirrande, den nyanställde blir lätt perplex av alla 

system. 

                                                 
14

 Den åtalsanmälan som lämnades rörande en avvisning av en sökande som sedan dog i 

hemlandet sägs ha skapat rädsla och försiktighet hos personalen. På enstaka enheter är man 

enligt uppgift fortfarande uppriktigt orolig över risken, vid andra, de flesta, har den dock 

förlorat i betydelse.     
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En större medvetenhet finns kring språkbehandling och disposition av 

besluten: en du-reform har passerat, s.k. vävda beslut har vunnit terräng – de 

är svårare att formulera – och Migrationsspråkutredningen har pekat på 

behovet av förbättringar. Det kan noteras att migrationsdomstolarna och 

Migrationsöverdomstolen uppger att verket överlag skriver bra beslut 

(Migrationsspråkutredningens betänkande SOU 2013:37, s136 ff). Flera 

påpekar att de unga medarbetarena inte är lika noggranna med detaljer i 

språket. De kan typsnitt och disposition men bryr sig inte i lika stor 

utsträckning om stavfel. Det meddelas beslut med flagranta skrivfel i 

slutkläm, rubriker och på beslutens framsida. Rena beslutsformulerandet tar 

enligt uppgift ungefär två av veckans arbetsdagar för beslutsfattarna (25-30 

% av arbetstiden).   

 

De interna stödresurserna i form av rättsligt stöd och landinformation har 

förbättrat och förenklat beslutsfattandet. På nittiotalet fanns en praxisenhet, 

men dess stöd kan inte jämföras med dagens rättsliga ställningstaganden 

eller landinformationsdokument. Vid denna jämförelse bör även framhållas 

att identitetsproblematiken är betydligt besvärligare idag vilket drar ner 

produktiviteten. Ambitionsnivån är hursomhelst högre idag. Rättsavdel-

ningen problematiserar och förklarar till exempel tillförlitlighets- och 

trovärdighetsfrågor i rättsliga ställningstaganden och i interna kurser och 

möten. Allt detta har lett till större kunskaper och skicklighet.  

 

Både domstolarna (enligt FVP) och de medarbetare vi talat med uppger att 

det likafullt finns en förbättringspotential. Migrationsverket skriver ofta för 

mycket, framför allt i reciten dvs. det inledande avsnittet i beslutet där 

sökandens berättelse återges. Många menar att det borde gå att förenkla 

arbetsmetoderna. Man menar att det finns en ängslighet för att ta dessa steg 

på enheterna. Vad som behövs för att förmå verksamheten till förenklingar 

är centrala riktlinjer. De bör meddelas för respektive ärendetyp och bör 

lägga fast minimikrav på innehåll och utredningstid, t.ex. en timme. Sådana 

riktlinjer skulle kunna ge ordentlig fart åt handläggningen säger man.   

 

Internrevisionen har gått igenom ett tjugotal slumpvis utvalda asylbeslut 

(två bifallsbeslut och tre avslag från vardera Malmö, Göteborg, Stockholm 

och Boden). Vi gör bl.a. följande iakttagelser: I PUT-beslut är reciten i 

genomsnitt en halvsida. Avslagsbeslutens recit är något längre. Ett 

avslagsbeslut består av 9,9 sidor inklusive överklagandeanvisning men 

exklusive bilagor med lagtext. PUT-beslut är 5,9 sidor långa i genomsnitt. 

Vi noterar redan här att ett finskt bifallsbeslut är 1 (en) sida långt och ett 

avslagsbeslut är 4-5 sidor. Reciten i besluten består av ett mycket kort 

stycke (tre cm) som återger de allra viktigaste delarna, i övrigt hänvisas till 

en bilaga från utredningstillfället. De finska besluten är alltså betydligt 

kortare i alla delar. 
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      4.3.4. Administrativa sysslor   

 

Det har också skett en förskjutning av ansvaret för olika arbetsuppgifter. Det 

som förr sköttes av assistenter sköts idag av handläggare. Beslutsfattare och 

handläggare tvingas idag till mer administrativt arbete, allt från enkla 

handläggningsåtgärder till att trixa med skrivaren eller skannern eller till 

”instopp” i dossier. Ser man till den lön som arbetsgivaren betalar ut borde 

arbetsgivaren kunna få ut mer vid en mer ändamålsenlig fördelning. 

Påståendet var en återkommande uppfattning vid intervjuerna.  

 

 

 
4.3.5 Internrevisionens bedömning 

 

 

Stordriftsnackdelar 

Effektivitet är svår att nå under de förhållanden som rått under senare tid. 

Det är uppenbart att en allt större ärendestock är självgenererande vad gäller 

arbete. Ju fler och äldre ärendena blir, desto besvärligare blir 

handläggningen. Lagervården tar tid, ärendena förändras och telefonsamtal 

samt korrespondens ökar. Migrationsverket har anpassat sig till de yttre 

förhållandena med nya arbetssätt och -former. Vissa har varit lyckade, andra 

mindre lyckade, alla har haft en inkörningstid. Att signaler och kommandon 

under rådande yttre omständigheter ibland blivit svårbemästrade är 

förståeligt. Vi tillskriver stora delar av dessa problem den historiskt höga 

arbetsbelastningen. Den förklarar, med ökande intensitet, en bristande 

effektivitet under senare år. Dock inte längre tillbaka, verket har också på 

egen hand lyckats krångla till tillvaron. Att VEFÖ under 2014 låg på 

ärenden i upp emot ett år var klart olyckligt och har berott på upplägget av 

arbetet. I vilken mån den nya organisationens införande påverkat 

effektiviteten i negativ eller positiv riktning har vi svårt att avgöra. Att den 

behövt en inkörningsperiod är dock givet.    

 

 

Omfattande beslutsprocess – förenklingar 

Det ställs både effektivitets-, säkerhets- och servicekrav på förvaltnings-

myndigheterna. Effektivitets- och säkerhetskraven liksom officialprincipens 

krav på tillräcklig utredning har vi redovisat inledningsvis.  Därtill finns en 

allmän serviceplikt och myndigheterna ska dessutom vara tillgängliga för 

allmänheten, detta framgår av 4 och 5 §§ förvaltningslagen.    

 

Asylenheterna är genomgående besvikna på att utbildningar och satsningar i 

alltför stor utsträckning gått till vad som närmast kan hänföras till de 

sistnämnda frågorna – service och tillgänglighet – liksom andra allmänna 

frågor. Pinnarna har varit tabubelagda och enheterna har själva i stor 

utsträckning fått ta hand om sådant som skapar effektivitet, upplärningen i 

det egentliga hantverket. Det är såtillvida kanske inte så förvånande att 

effektiviteten är låg. Här ska gärna tilläggas att fokus har ändrats på sistone. 
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Idag talas det oftare om effektiviteten. En ny spårindelning har införts och 

regeringen kräver krafttag med just effektiviteten. Internrevisionen kan 

konstatera att de utredningsmallar och processbeskrivningar för 

avarbetningar som nyligen skickats ut är ett steg i rätt riktning. Det är 

förenklingar av utredningarna och besluten som behövs. Svenska 

avslagsbeslut är dubbelt så långa som de finska. PUT-beslut är 4-5 gånger så 

långa och reciten likaså. Centrala riktlinjer som syftar till kortare och mer 

koncisa beslut för respektive ärendetyp och med minimikrav på innehåll och 

utredningstid välkomnas.   

 

Migrationsverket har fråntagit beslutsfattarna vissa ärendegrupper. 

Handläggare och beslutsfattare har tidigare hanterat t.ex. HBTQ-ärenden på 

egen hand. Det gör man fortfarande vid domstolarna. Där finns inte många 

speciallösningar. Skatte- och upphandlingsmål har specialdomare men i 

övrigt anses domare kunniga nog att hantera närmare 550 olika måltyper. 

Finska Migrationsverket och norska Utlendingsdirektoratet
15

 har inte någon 

särskild formell ordning för HBTQ-ärenden, dessa ärenden sköts av 

ordinarie enheter. Internrevisionen menar att det inte är alldeles självklart att 

just HBTQ-skäl är så mycket svårare att ta ställning till eller bedöma än de 

skäl som annars finns i ett asylärende och att det därför finns anledning att 

överväga en enklare och mindre tidskrävande ordning vid verket. En sådan 

förenkling sägs kunna göras successivt och i valda delar. Även barnärenden 

är ibland onödigt komplicerade. Barnkonsekvensanalyser i positiva beslut 

framstår t.ex. som något onödigt. 

 

 

 

4.4 Personal 
 
4.4.1. Många nyanställda 

 

Växtvärk  

En uppenbar faktor vid vår granskning av effektiviteten är naturligtvis den 

helt extraordinära personalsituationen. På några år har Migrationsverket 

tredubblat sin personal. Det råder ingen tvekan om att utvecklingen varit en 

utmaning, att myndigheten lider av växtvärk. Den snabba tillväxten har 

försvårat arbetet i alla verksamhetsgrenar. Kombinationen av höga krav på 

kompetens och kunskap och en stor grupp nyanställda är sannolikt särskilt 

olycklig inom just asylprövningen. Rättsområdet är smalt och dessutom nytt 

för de allra flesta och det är betydelsefulla beslut som fattas. Asylprövning-

ens personal kommer inte undan uppslitande berättelser ens i enkla PUT-

beslut; att utreda syrier, som ju idag utgör en stor andel av sökandegruppen, 

uppges vara tungt.   

 

                                                 
15

 Uppgift från Tirsa Forsell, chef för resultatområde juridisk service och stödtjänster, 

asylenheten Migri, Finland och från Hanne Jendal, avdelningsdirektör, Asylavdelningen, 

UDI, Norge.  
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Ett annat problem är att Migrationsverket idag är hänvisat till att ta 

juristerna direkt efter examen, tidigare fick vi dem oftare efter 

notariemeritering.  Dessutom slutar dessa jurister ofta när de samlat ihop 

poäng som räcker för denna meritering. 

 

Migrationsverket har expanderat under flera års tid. År 2013 ökade 

personalstyrkan med 39 %, år 2014 med 28 % och 2015 med 36 %. Hösten 

2014 uppges ha varit särskilt intensiv vad gäller utbyggnaden. Under denna 

utbyggnad gjordes val som i efterhand visat sig mindre lyckade. Man 

satsade på helt nya asylenheter i nya orter. Anledningen var framför allt att 

storstäderna led av lokalbrist, men också att medarbetarna där var trötta på 

splittring och stök i organisationen. Man ville därför inte störa 

storstadsenheterna med ytterligare uppdelningar och förflyttningar. Man 

ville dessutom kunna ge bättre service i hela Sverige. Rekryteringen till de 

nya orterna visade sig dock vara mycket svår. Det har varit svårt att hitta 

beslutsfattare. Vissa orter har fått hålla tillgodo med en eller enstaka 

beslutsfattare eller med distanslösningar. Man har också haft problem med 

att hitta bra lokaler och med att införskaffa datorutrustning. De nya orterna 

har förvisso också getts onödigt tuffa arbetsbeting. När de nya oerfarna 

medarbetarna i Jönköping startade sin verksamhet hösten 2015 fick man ta 

över 550 ärenden från Flen innefattande inte mindre än 32 nationaliteter. 

Även enheten i Norrköping fick ta över gamla och svåra ärenden.   

 

 

Snabba karriärer   

En enhet i Malmö uppgav att den fick tjugo nya medarbetare under 2015. 

Vid flera enheter i Göteborg och i Boden är inga anställda äldre i tjänsten än 

1½ år, några av dem är likväl faddrar. Personalsituationen har tvingat fram 

nödlösningar och genvägar som tidigare inte funnits på kartan. När det förr 

dröjde fyra till sju år innan en handläggare avancerade till beslutsfattare, en 

tid som bedömdes som nödvändig för att få erforderlig trygghet i 

yrkesrollen, så sker motsvarande idag på sex månader, eftersom man då 

anses vara erfaren. Det är klart att en sådan rekordkarriär inte gagnar 

kvaliteten i verksamheten, säger man uppgivet från chefshåll. Både 

handläggarkåren – som sägs ha det svåraste arbetet inom asylprövningen – 

och beslutsfattarkåren – som har det mer ansvars- och prestigefyllda arbetet 

– tappar härigenom sammantaget i kvalitet och skicklighet.  

 

 

Dräneringen på duktiga medarbetare  

På enhetsnivå klagar man även på att många duktiga medarbetare lämnar 

asylprövningen. Asylenheterna har åderlåtits på nyckelpersoner under 

många år. Det skedde första gången när förvaltningsprocessen (FVP) 

infördes, den lockade många och beslutsfattarna var naturligtvis 

efterfrågade, 16 tog steget till FVP bara i Malmö. Vissa tog arbete vid 

domstolarna när NIPU infördes. På senare år har erfarna medarbetare 

dessutom gått till kvalitetsavdelningen, till olika projekt och till 

rättsavdelningen. Andra duktiga medarbetare har blivit teamledare. Även 
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notariemeriteringen, kvotfunktionen och de team som arbetar med ärenden 

om uteslutande från flyktingskap drar experter från (ordinarie) asylprövning.  

 

 

 
4.4.2. Svårigheten med att vara nyanställd 

 

Arbetet går av naturliga skäl långsammare för en nybörjare. Vissa utkast till 

beslut ”bollas” upp till fem gånger mellan en ny handläggare och 

beslutsfattaren. Inom FVP ser man idag också allt fler brister i 

utredningarna. Skillnaden uppfattas som betydande och man anar 

handläggarnas osäkerhet. Nyanställda saknar delvis förmågan att ställa 

relevanta följdfrågor och de kan inte styra utredningen på ett ändamålsenligt 

sätt. De har ofta inte förmågan att identifiera problemen och missar viktiga 

omständigheter. Dessutom har de svårt för att sätta gränser för ärendet och 

vet inte vad som är ”good enough”. De tror också på det ”hundraprocentiga 

beslutet”, det alltigenom korrekta beslutet där inget lämnas åt slumpen. De 

processekonomiska kraven är inte riktigt inarbetade överallt.   

 

Ett problem som ofta framhålls är bristande landkunskap. När handläggaren 

inte har tillräcklig sådan kunskap blir besluten gärna fel. Vanligtvis 

upptäcks det och det kan repareras med en kompletterande utredning men 

denna stjäl tid och kostnader. Det sägs vidare att vissa advokater är onödigt 

tuffa mot nyanställda.  

 

 

Introduktionen på arbetsplatsen   

Den enskilt viktigaste faktorn vad gäller de nyanställdas möjlighet att arbeta 

effektivt är deras introduktion till arbetet. Till denna återkommer snart sagt 

alla vi talat med under granskningen. Handläggarna får 1) inte rätt 

förutsättningar för sitt arbete och det leder till att de 2) inte blir beslutsfähiga 

vilket i sin tur leder till att 3) ärendena blir liggande och att dessa 4) under 

tiden kompliceras ytterligare. En ond cirkel har skapats. 

 

Det brister idag både i utbildningens utformning och i det lokala stödet på 

enheten. Utbildningens och satsningarnas slagsida mot allmänna frågor har 

vi redan avhandlat och här ska därför endast några ord om det lokala stödet 

sägas.  

 

De enheter som fungerat bäst i landet vill gärna inskärpa betydelsen av äldre 

kollegors expertkunnande och nära stöd till medarbetarna. En riktigt duktig 

och tillika pedagogisk expert som finns på plats dagligdags och som kan 

hjälpa medarbetare som kört fast, sägs vara guld värd och sådana experter 

har gjort underverk under många år i verkets huvudorter för asylprövning. 

Tyvärr finns de inte kvar på enheterna, de finns numera på rättsavdelningen, 

i projekt eller på FVP. Meningen är förvisso att beslutsfattare och 

teamledare delvis ska fylla en sådan funktion, men av olika skäl så har det 

inte riktigt blivit så. De räcker inte till. Beslutsfattarna är inte längre lika 

erfarna och teamledarna hinner ofta inte med uppgiften, se mer nedan.  
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Lång startsträcka för nya enheter  

Ovannämnda brist märks tydligt i de nya asylprövningsorterna. Här finns 

enheter med helt nyanställd personal. Man har visserligen ofta hittat 

välutbildad och kompetent personal, men personal med erfarenhet av 

handfast asylprövning går normalt inte att uppbringa. Istället har man 

ordningar med beslutsfattare på distans. Den gängse bilden är att sådana 

enheter har svårt för att fungera tillfredsställande. Några vi talat med befarar 

att de inte når erforderlig kompetens på flera år. Efter omständigheterna har 

vissa nya enheter ändå lyckats bra. Den nya asylprövningsenheten i 

Jönköping har en beslutsproduktion på samma nivå som många äldre 

enheter och detta trots en tuff start med ärenden omfattande 32 olika 

nationaliteter.     
 
 

 
 
4.4.3. Vanans makt och tempoförluster 

 

Under granskningen har många talat om en allt större acceptans av högar 

som växer, om ”tappade sugar” och om vanans makt. Man får intrycket att 

ett makligt tempo satt sig i väggarna. Det talas också om att en stor andel 

PUT-beslut gjort arbetet mer enahanda och att impopulära omkast i 

arbetsuppgifterna under den kaotiska hösten förvärrat ett redan befintligt 

missmod.     

 

Just PUT-beslut på löpande band är ett särskilt problem. Vissa handläggare 

har idag jobbat enbart med sådana beslut i upp emot fyra år. De har aldrig 

skrivit ett avvisningsbeslut.  Enkla beslut har därmed kunnat filas och slipas 

till fulländning utan eftergifter för tid och kostnader. När Migrationsverket 

nu måste växla upp till ett helt annat tempo uppstår svårigheter. När 

handläggaren plötsligt tvingas byta från enkla syriska ärenden till ett iranskt 

eller irakiskt ärende där trovärdighetsfrågan dominerar och där en advokat 

plötsligt ställer besvärliga frågor och krav så stannar processen upp. Många 

kliar sig i huvudet, andra får ångest, några få frågar sig om avvisningar är 

något de över huvud taget vill ägna sig åt. Några nyanställda säger till och 

med rakt ut att de inte vill arbeta med sådana eller med svåra ärenden såsom 

HBTQ-ärenden.  

 

   

Arbete på centralstationen – förvirrande tempoförlust   

Under hösten var situationen extraordinär, ibland närmast kaotisk, det är väl 

känt genom media. Migrationsverket tvingades till tuffa prioriteringar. Det 

enkla registreringsarbetet gavs företräde liksom snabbprocessen för 

omedelbar verkställighet och överföringen av Dublinärenden
16

. Personal 

som normalt skulle handlägga asylärenden fick arbeta vid centralstationer 

                                                 
16

 Årsredovisningen 2015 s. 19. 
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både dag- och kvällstid och under helger och de lånades ut för 

registreringsarbetet. Asylhandläggarna hamnade på arbetsplatser där ingen 

till en början förstod vad som skulle göras och hur man skulle arbeta. 

Naturligtvis drabbade detta effektiviteten i asylprövningen, inte bara genom 

den tid som försakades utan också humörmässigt. Många var besvikna på att 

lånas bort till kaotiskt okvalificerat arbete istället för att få ägna sig åt det 

man anställts för och hade utbildat sig till. Schemaläggningen blev besvärlig 

både på hemma- och bortaplan och man talar om olust till arbetet och om 

tidstjuvar. Samt om växande högar som man fortfarande ansvarade för. När 

inströmningen så småningom minskade och man var åter i selen så hade 

luften delvis gått ur organisationen. 

 

 
 
4.4.4. Nya generationer, värderingar och utbildningar 

 

Åttiotalister  

Med några få undantag vill inga tro eller göra gällande att den låga 

effektiviteten kan tillskrivas dagens handläggares och beslutsfattares 

individuella förmågor. De är inte slöare än sina företrädare och man tror inte 

heller att de sitter och surfar bort tiden, det hade man i så fall upptäckt i de 

öppna kontorslandskapen. Men man ser också en ”kulturskillnad”. Det är 

mycket som skiljer mellan idag och förr. De som numera arbetar med 

ärendena är för det första ofta åttiotalister, de är både jurister
17

 och 

socionomer eller statsvetare med mänskliga rättigheter som huvudämne. De 

nya gruppernas inträde har medfört förskjutningar i värderingar och 

arbetssätt. Även samhället har förändrats, flyktingfrågan är hetare än 

någonsin på den politiska agendan och samhällsdebatten är polariserad. 

Migrationsverket är en del av den utvecklingen, våra interna utbildningar, 

satsningar och visioner har hängt med i tiden. Om detta bör följande sägas.   

 

Dagens handläggare och ibland beslutfattare är alltså ofta födda på åttiotalet, 

ja även nittiotalet. Myndigheten har numera de s.k. curling-föräldrarnas 

barnkullar i rullorna. Vi har med andra ord anställda som vant sig vid att bli 

skjutsade hit och dit och att få allt de pekar på. Det får väl anses vara den 

gängse betydelsen av begreppet. Är det alltså så att detta syns på 

arbetsplatserna idag? Svaret är ett modifierat ja.  HR-folk talar raljerande 

om en ny tidsanda: ”Jag ger dig några år av mitt liv. Vad ger du mig?” säger 

åttiotalisterna frankt till arbetsgivaren. Ute på enheterna är den nya gruppen 

kända för att vilja ha snabba förändringar och att karriären ska gå fort, 

annars tröttnar de. De tycker sig inte få tillräckligt stöd i sitt arbete, 

utvecklingssamtalen räcker inte till. De känner sig inte sedda och några 

hävdar att de är slöare. Man ser också allt fler som mår dåligt, det är fler 

som behöver stödsamtal vid företagshälsovården efter möten med 

traumatiserade flyktingfamiljer.   

 

 

                                                 
17

 Med jurister avses både jur kand och kandidater i rättsvetenskap.   
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Jurister och samhällsvetare 

Äldre medarbetare talar vidare om att juridiken förlorat något av sin 

betydelse. Förr kunde man se var och varannan gå omkring med Wikréns 

kommentar till utlänningslagen under armen. Då satte man juridiken i 

högsätet. Det gör man inte på samma sätt idag. Anledningen är delvis 

rekryteringsunderlaget. När Migrationsverket under nittiotalet 

huvudsakligen anställde jurister till asylprövningen har man idag breddat 

rekryteringsunderlaget och anställer även många statsvetare med mänskliga 

rättigheter som huvudinriktning. De olika yrkesgrupperna har god 

kompetens på sina respektive sätt och områden, men förväntan och syn på 

arbetet skiljer dem åt. Skillnaden uppges vara ganska stor. De flesta menar 

att jurister är mer inriktade på individuell prövning, på att väga för och emot 

i det enskilda fallet och på att jämföra konkreta händelseförlopp med 

abstrakta regelverk. De är mentalt förberedda på att vara rättskipare och på 

att asyl inte är något som tillkommer alla. Juristerna är intresserade av och 

duktiga på trovärdighets- och tillförlitlighetsfrågor.  Den framtida karriären 

ser man ofta inom beslutsfattarkåren eller möjligen som domare/advokat.  

 

Handläggare med statvetenskaplig utbildning är generellt sett mer 

intresserade av länder och statsskick. De är duktiga på den landinformation 

som är av betydelse i våra ärenden. De är också duktiga på att utreda, 

snäppet duktigare än jurister, men de är inte lika skickliga, intresserade av 

eller snabba på att formulera beslut och de är heller inte särdeles 

framstående på trovärdighets- och tillförlitlighetsfrågor. Självfallet finns här 

undantag men dessa huvuddrag framhålls. Statsvetarna ser för övrigt gärna 

en framtid på landinformationsenheten eller i någon frivilligorganisation 

eller vid FN-institutioner. En fördel med denna grupp är att de inte i samma 

utsträckning som jurister avslutar sin tjänst efter en tid.   

 

 

Kan man slippa avvisningsbeslut? 

De chefer vi talat med är försiktiga med att ställa grupperna mot varandra. 

De som ändå sätter ner foten gör det emellertid till juristernas fördel och det 

är statsvetarnas förväntan på arbetet som ger dem en liten nackdel. Denna 

skillnad vill de flesta chefer ändå inte dra några större växlar på. Det 

viktigaste är istället att få bukt med problemen vid de tuffa avvisnings-

besluten, de uppges nämligen vara ganska stora. Trots rent ”brutal 

öppenhet” vid rekryteringen om att handläggarjobbet kommer att innebära 

att man tvingas avvisa hela familjer under besvärliga förhållanden så finns 

det handläggare som, den dag situationen uppstår, plötsligt inte längre kan 

eller vill, empatin går för långt, beslutsångesten blir dem övermäktig. Några 

få säger sig vägra fatta avvisningsbeslut. Problemen har accentuerats och de 

kan accentueras ytterligare av att många hittills nästan bara arbetat med 

positiva beslut.  

 

 

Vem styr rekryteringen? 

HR:s personalförsörjningsenhet skriver i kontakt med internrevisionen att 

verket har en standardiserad rekryteringsprocess med ett kompetensbaserat 
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arbetssätt i vilken respektive chef är beställare och ansvarig för anställnings-

beslutet. HR har som uppdrag att leverera kandidater som uppfyller den 

kompetens- och bemanningsanalys som beställande chef vill ha. Urvalet 

görs efter förtjänst och skicklighet i samråd med cheferna. En chef uppger 

dock att HR motsatt sig en specificering av utbildningen i annonsen och att 

den allmänna formulering som idag används medfört att jurister dragit det 

kortaste strået.  

 

 

 

4.4.5. Ledningen 

 

Självrannsakan finns bland chefer och andra med större ansvar på området. 

Man medger gärna att den bristande effektiviteten i hög grad är en 

ledningsfråga. Den gamla pinnjakten har förbjudits men har inte ersatts av 

något som riktigt fyller dess funktion. Pinnjakten hade nackdelar, men nu 

har pendeln slagit för långt åt det andra hållet, många vet inte hur man ska 

nalka sig frågan om resultat. Försiktighet och oklara signaler har lett till att 

många chefer inte ens intresserar sig för kvantiteten, för resultaten. De 

chefer som emellertid gör så kan å andra sidan påvisa bättre resultat. Idag, 

sommaren 2016, börjar kvantitetssamtalen vinna terräng och alltfler talar 

om behoven av att även styra på pinnar.  

 

 

Teamledare 

Teamledare ska egentligen stötta, coacha och följa upp sina medarbetare, de 

ska ha medsittningar och ärendegenomgångar. Detta gör de emellertid inte, 

de sägs ha drunknat i förordnanden av offentliga biträden och av andra 

administrativa uppgifter (i vart fall fram till i september 2015 då en ändring 

gjordes). Detta påstår både medarbetare och teamledarna själva.  

 

 
 
4.4.6 Internrevisionens bedömning 

 

Unga kastas in i svår verksamhet utan tillräckligt stöd 

Det är inte så lätt att göra något åt den växtvärk verket lider av, den stora 

andelen nyanställda eller det faktum att karriärerna går fortare än vad som är 

nyttigt för verksamheten. Migrationsverket har försatts i den här belägen-

heten och idag är ärendebalansen historiskt hög. Detta kommer att påverka 

oss i många år framöver, men det kommer också att bli bättre.    

 

Situationen är inte desto mindre besvärlig. Idag sätts nyutexaminerade unga 

personer tämligen omedelbart i skarpt läge, med stora högar av ärenden. De 

sätts där utan tillräcklig eller adekvat introduktion och ofta utan tillgång till 

riktigt duktiga kollegor i sin närhet. Just asylprövningens myndighets-

utövning utmärker sig dessutom inom statsförvaltningen. Den och dess 

regelverk kan som bekant dominera det politiska arbetet och nyhetsflödet en 

hel höst, den försatte en minister i gråt och gavs plats i Eurovisions-
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schlagerfestivalens mellanakt. Vilka andra rättsområden gör det? Genom 

området skär skarpa ideologiska skiljelinjer och den offentliga debatten 

uppvisar ett brett spektrum av åsikter. Alla ska dock kunna hantera även 

tunga avvisningsbeslut. De måste kunna avvisa den familj de just utrett och 

kanske känt empati för, det är en förutsättning för prövningen. Att man idag 

har en situation där processen stannar upp när ett avvisningsbeslut blir 

aktuellt, där folk till och med sägs vägra/bli sjuka/tvivla på sitt yrkesval är 

ett problem för effektiviteten. Migrationsverket har anledning att hålla 

ögonen på mot- och ovilja mot tunga avvisningsbeslut särskilt i kölvattnet 

av en längre tids handläggning av enbart positiva beslut. Det är naturligvis 

viktigt att man är mycket tydlig med vad som ingår i uppdraget redan vid 

anställningsintervjun, men därutöver behövs bättre stöd i handläggningen 

och beslutsfattandet samt i introduktionen.  Introduktionen på arbetsplatsen 

är eftersatt. Den behöver vara bättre på just ärendehandläggning. En 

trygghet i de mest grundläggande och konkreta handgreppen ger rimligen 

handläggarna bättre förutsättningar för att på sikt klara större utmaningar 

liksom stress, rädslor och tryck från omvärlden.   

 

Men är det då bara ett problem att myndigheten har en stor andel unga 

handläggare och beslutsfattare? Nej, självklart inte. Även om det på kort sikt 

kostar i effektivitet att introducera en stor grupp nyanställda som har ringa 

eller ingen erfarenhet av förvaltningsärenden och myndighetsutövning är det 

på det hela taget värdefullt för Migrationsverket att ha kunnat anställa så 

många unga akademiker. Det ger goda förutsättningar att klara 

kompetensförsörjningen på lång sikt och stärker myndighetens möjligheter 

att svara upp mot nya generationers (sökandes och allmänhetens) krav och 

förväntningar på service, tillgänglighet och kommunikation. Medarbetare 

med examen från någon av dagens mångfald av utbildningar inom det 

samhälls- och beteendevetenskapliga fältet kan föra med sig nya perspektiv 

på verksamheten och därigenom bidra till utveckling och modernisering. 

Det gäller kanske att ta vara på de friska idéerna och ifrågasättande 

synpunkterna innan rutinens bekväma lunk tar över? 

 

 

Nära stöd 

Vi anser att det behövs ett nära stöd i ärendehandläggningen, ett stöd som är 

gott, lokalt, handfast och ärendeanknutet. Rättsavdelningen har emellertid 

valt att endast lämna generellt stöd. Där menar man att det är viktigt att låta 

handläggarna växa som självständiga rättstillämpande tjänstemän och att det 

är kontraproduktivt att ge dem ett alltför nära stöd eftersom de då aldrig lär 

sig att på egen hand hitta i källmaterialet eller att föra det rättsliga 

resonemanget. Enhetscheferna inom asylprövningen menar dock att behovet 

av ett lokalt stöd är givet i dagens unga organisation, att det är alldeles 

nödvändigt när så många är nyanställda. Enligt vår uppfattning gäller detta 

särskilt på de enheter som startats på nya orter och med enstaka 

beslutsfattare på plats och med distanslösningar för experthjälp. Detta har 

onekligen varit mycket tungarbetade lösningar. Vi menar dessutom att ett 



28 

 

sådant stöd kan behövas under ganska lång tid
18

. Det nära stödet är 

självklart i domstolsvärlden och på många andra arbetsplatser.  

 

Teamledare och beslutsfattare ska kunna ge det stöd vi nu talar om. Men 

teamledarna har under en lång period använts för administrativt arbete, 

något som nu sägs nu ha ändrats för att återigen kunna ägnas åt coachning 

och medsittning. Det är viktigt att de verkligen får ägna sig åt detta. 

Beslutsfattarna är emellertid ofta inte lika rutinerade längre. Ibland är de 

alldeles för få. Över huvud taget skulle verket vara betjänt av fler experter 

lokalt och nära än att ha dem långt borta. Det var, med facit i hand, inte alls 

lyckat att starta upp nya enheter i nya orter långt från de ursprungliga, låt 

vara att situationen var extraordinär. Det har också varit oklokt att dränera 

asylenheterna på duktiga medarbetare.  Med full respekt för medarbetares 

rätt att söka sig vidare i karriären och för rättsavdelningens rätt att lägga upp 

sitt arbete som man vill konstaterar vi att asylprövningen har dragit nitlotten 

i sammanhanget. Med den extraordinära situationen och alla nyanställningar 

i beaktande hade det varit fördelaktigt att ha haft experter kvar på 

asylenheterna.   

 

 

Ny karriärväg  

Det behövs därför en motkraft till denna åderlåtning. Internrevisionen 

föreslår inrättande av en ny karriärväg för erfarna beslutsfattare. 

Arbetsuppgifterna ska innefatta beslutsfattande i alla slags komplicerade 

ärenden. Därmed behövs inte längre specialister inom HBTQ m.m. Med en 

attraktiv löneutveckling ska beslutsfattare kunna hållas kvar inom 

asylprövningen till båtnad för den effektiva handläggningen, myndighetens 

primära uppgift (raison d'être) istället för att dras in i diverse projekt eller 

program vars nyttor inte alltid eller sällan realiseras. Vi jämför med 

domstolars verksamhet där karriärvägen huvudsakligen ligger inom den 

dömande verksamheten. Av motsvarande skäl välkomnas ett återförande av 

medarbetare från FVP till asylprövningen.  

 

 

Pinnjakten  

Under många år har asylenheterna varit invaggade i ett långsammare tempo 

samtidigt som man kraftsamlat på kvalitet och bemötandefrågor. Ett makligt 

tempo har varit tillräckligt. När väl behovet av en ökad takt tillstötte, så kom 

det väl fort, arbetssituationen blev med ens kaotisk. Luften gick ur 

organisationen och medarbetare blev modfällda när de inte fick sköta det 

arbete de var satta att sköta – en effekt av detta ses troligen i effektiviteten 

för fjolåret som ju är mycket låg.   

 

                                                 
18

 Den rapport som tagits fram under ledning av utredaren Stefan Holgersson, Analys av 

verksamheten vid förvaltningsprocessavdelningen talar om samma behov, medarbetarna 

efterfrågar specifik rådgivning och specifika rekommendationer i enskilda ärendegrupper 

eller rent av i enskilda ärenden (s. 55).  
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För att idag öka på produktionstakten menar vi att den måste ges mer 

uppmärksamhet. Det går inte att tiga ihjäl det förhållandet att det finns ett 

centralt produktionskrav som bara kan fullföljas genom att var och en 

arbetar effektivt. Pinnjakts-begreppet som sådant må vara otrevligt. Att 

räkna pinnar över huvudet på sökandena har ansetts rimma dåligt med 

verkets människosyn. Tanken är sympatisk men den bör inte utesluta ett 

fokus även på resultatet. Målen, i den för kvalitetsavdelningen och operativa 

verksamheten gemensamma genomförandeplanen, är idag i huvudsak 

uttryckta i tämligen abstrakta ord och bilder. I siffror finns 

produktionsmålen uttryckta endast i en bilaga till planen – en placering som 

kanske speglar den betydelse den ges. Ingen av de tiotalet chefer vi talat 

med under granskningens gång nämner denna eller dess produktionsmål 

över huvud taget. Det finns dock enheter som har ett fokus på resultaten. De 

är inte många men de är effektiva.  Här pratar man öppet om både 

kvalitativa och kvantitativa mål. De kvantitativa åskådliggörs ofta, de följs 

upp och mäts med tydliga metoder.  

 

Internrevisionen menar att effektiviteten bör ges större fokus i 

verksamheten. Inriktningen bör ske på bred front och innefatta allt från 

planering, upplägg av utbildningar, utvecklingsprojekt och dagliga 

medarbetarsamtal. Strävan mot den goda effektiviteten, fliten, behöver sätta 

sig i väggarna. Den behöver ges samma dignitet som de deviser om ständiga 

förbättringar och respekt för människan som finns att läsa i våra interiörer. 

Vi konstaterar att det finns en hel del osäkerhet och försiktighet hos 

personalen. Lite mer mod skulle behöva ingjutas i verksamheten, 

självtilliten behöver uppmuntras och värnas.  

 

De kvantitativa målen bör dessutom vara tydliga för envar. Medarbetarna 

bör i grupp och individuellt regelbundet ges en inblick i vad de åstadkommit 

och varför målen i förekommande fall inte infriats. Det här är extra viktigt 

för nyanställda. 

 

 

 

 

4.5 Internt regelverk  
 

 

De viktigaste styrdokumenten och stöden för beslutsfattandet inom 

Migrationsverket är följande. 

  

 Rättsliga ställningstaganden, numera i SR 

 Landinformation från Lifos  

 Standarder från Kvalitetsavdelningen  

 Migrationshandboken 

 Handläggningsstöd för asylutredningar och beslutsskrivning  
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En snabb kontroll på verksnätet visar att det idag finns 18 chefer som 

tillsammans har 54 olika beslutsprotokollsserier på verksnätet för 

normbeslut. Alla chefer har dock inte utnyttjat sina beslutsbefogenheter så 

det aktuella antalet är färre än 54. Därutöver finns förmodligen också lokala 

rutiner och regler. De olika besluten är instruktioner (I), särskilda råd (SR), 

särskilda instruktioner (SI). Vidare finns föreskrifter och allmänna råd i 

MIGRFS.   

 

 

Handböcker  

De medarbetare vi talat med uttrycker viss frustration över alla regler och all 

den information som de behöver ta till sig. De nyanställda är dock 

genomgående födda i IT-världen. De är vana vid att leta sig fram med 

sökmotorer och säger sig till slut hitta det de söker, om inte annat så med 

hjälp av ett och annat telefonsamtal, de hittar till slut s.k. farthinder, roll-

introduktioner och annat handläggningsstöd. Inte desto mindre saknas en 

välfungerande handbok för migrationsområdet. Det är ju ingen tvekan om 

att verkets regelverk är svåröverskådligt. Handläggarna har i varierande grad 

kännedom om t.ex. standarder och förlitar sig ofta på att cheferna förser 

dem med sådant som är av betydelse. De behöver pedagogiska 

sammanställningar av gällande regelverk, såsom handböcker. Migrations-

handboken är också väl använd, den och handläggningsstödet är till god 

hjälp för handläggningen. Migrationshandboken är emellertid inte 

uppdaterad. Många sidor och avsnitt är blanka och anges vara under 

utarbetande.  Den pedagogiska utformningen är heller inte helt lyckad, 

handboken är ingen lärobok och den har en något komplicerad disposition. 

Den går till exempel inte att skriva ut (annat än sida för sida). I brist på en 

fungerande handbok florerar även muntliga uppgifter som kan vara svåra att 

få klarhet i eller att bara avfärda.    

 

 

Landinformationen 

Landinformationen uppges genomgående fungera väl. De dokument som 

finns läses och begrundas inför beslutsfattandet. Man upplever också att 

man får snabba och bra svar i kontakt med Lifos. Att man som 

rättstillämpare även kan hitta bra material från norska motsvarigheten och 

på det öppna nätet uppges också.  

 

 

Standarder från kvalitetsavdelningen 

Standarderna är många och svåra att överblicka. Chefer talar om att dessa 

haglar över enheterna och att alltför mycket tid går åt till att förstå och 

implementera dem. Vissa överlappar också varandra, överspelade standarder 

upphävs inte. Chefen håller ofta reda på dessa och avgör vilka han eller hon 

ska adressera vidare. De nya utredningsmallar som getts ut under våren och 

försommaren har enligt uppgift ibland utan meddelande bara dykt upp i 

Skapa och det har varit svårt att veta när, var och hur dessa ska användas. 

Någon menar att kvalitetsavdelningen borde få till uppgift att räkna på 
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kostnaderna som varje standard medför. De bör helt enkelt resurssättas 

innan man publicerar dem.   

 

 

Handläggningsstöd för asylutredningar och beslutsskrivning 

Projektet Den lärande organisationen (DLO) hade i uppdrag att ta fram ett 

handläggningsstöd för asylutredningar. Arbetet pågick under åren 2012-

2013. Projektet medfinansierades av Europeiska flyktingfonden. 

Handläggningsstödet är omfattande och behandlar i stort sett alla delar i 

asylprövningen från ax till limpa. De delar av handläggningsstödet som 

behandlar utredningsmetodik och minnespsykologi har arbetats fram 

tillsammans med Pär Anders Granhag, professor vid Göteborgs universitet. 

 

Handläggningsstödet är inte alltid bekant inom enheterna. Den vanligaste 

uppfattningen är ändå att det utgör ett gott stöd som teoretisk plattform, men 

att det på sikt blir något grunt.  

 

 

 

 
4.5.1 Internrevisionens bedömning  

 

Migrationsverkets regelverk är svåröverskådligt, det är svårare och 

brokigare än vad som är optimalt för verksamheten. Det finns alltför många 

beslutsprotokollsserier. Även om goda sökverktyg finns, som till viss del 

kompenserar den bristen, så behövs därtill en uppdaterad och läsbar lärobok 

för de handgrepp och det tänkesätt som behövs i utlänningsrätten. 

Migrationshandboken borde kunna fylla den funktionen, men gör det inte. 

Den är inte uppdaterad och har brister i användbarheten. Det här är en 

gammal brist vid verket som har uppmärksammats i decennier utan att 

någon radikal förbättring verkar ske, i vart fall inom asylprövningen. För 

tillståndsprövningen fungerar det bättre, där finns rutinhandböcker. Vi 

föreslår nya tag med tillståndsprövningen som modell, kanske med ett 

uppdrag till en pensionerad expert – domstolarnas handböcker uppges vara 

skrivna av lag- och rådmän på betald fritid. Man kan gott tänka sig ett 

enklare upplägg där grunder för prövningen tas för sig och speciella regler 

redovisas i form av korta notiser i anslutning till lagtext och rättsfall.   

 

 

 

 

4.6 Trivseln, kompetensutveckling och arbetsmiljön 
 

Större frihet förr 

Det var roligare förr säger de som var med under nittiotalet. Man hade större 

frihet då. Man kunde planera och lägga upp utredningen efter eget huvud. 

Eventuella kompletteringar behövde inte godkännas av en överordnad, 

sådant stjäl idag både tid och energi. Intervjupersonerna är dock inte säkra 
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på att en sådan ordning skulle kunna införas på nytt. Många är inte mogna 

för det.      

 

Det påstås att personalen tappar intresset när ärendefördelningen/stand-

ardiseringen gör att de får handlägga och besluta i samma typ av ärenden 

under en längre tid. Någon sa att det måste få vara lite intressant på jobbet! 

Asyljuridiken är måhända inte särdeles komplex, men den kan vara 

intressant och detta måste beaktas i större utsträckning i upplägget av arbetet 

var hans budskap.   

 

 

Vill man rekommendera arbetsplatsen? 

I medarbetarundersökning 2015 uppger 50 % av de svarande vid 

asylprövningen i Region Väst att de kan rekommendera sin arbetsplats till 

andra
19

. I Boden är motsvarande siffra 66 %. För verket i dess helhet och 

utan begränsning till asylprövningen är motsvarande siffra 58 %.    

 

 

Flexkontor och arbetstider 

Att personalen idag sitter i s.k. flexlösningar och andra öppna kontor kan ha 

en viss inverkan på effektiviteten. Någon menar att det stör tankearbetet och 

att det försvårar planering och beslutsskrivande. Störningarna varierar. I 

lokaler med dämpande textilier i golv och annat fungerar det bättre – 

Malmös lokaler har bättre sådan utformning än Bodens dito. Det klagas 

också på att de tysta rummen för telefonsamtal tagits i anspråk för gäster 

och nya medarbetare. 

 

En av våra sagesmän berättar att man i en egen enkel undersökning funnit 

att medarbetare i kontorslandskap i snitt har 17 ”mikromöten” om dagen vid 

sin arbetsplats. I dessa pratar mentorer med nya handläggare, man har korta 

föredragningar, man samtalar över handlingar, samtal där man ofta har 

datorn framför sig. Det finns ständigt ett visst mått av liv och rörelse i ett 

kontorslandskap. Flertalet menar ändå att den täta sittningen inte har någon 

större inverkan på effektiviteten.  Man får istället planera därefter. Ibland är 

planeringen svår och man får lägga ned en hel del tid på att få sittningen att 

fungera. Folk sitter också med hörlurar på sig och skärmar av ljud med 

musik. 

 

Införandet av oregelbunden arbetstid, från kl. 07 till 21, har inte förbättrat 

trivseln på arbetet. Besvikelsen över just detta är mycket stor i Malmö.   

 

 

 
4.6.1 Internrevisionens bedömning 

 

Vår bedömning är att Migrationsverket är en attraktiv arbetsplats för rätt 

personer. Medarbetarundersökningen gjordes under en besvärlig tid men 

                                                 
19

 Uppgift från Cecilia Wenäll, arbetsmiljöspecialist, HR-avdelningen.  
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resultatet får efter omständigheterna anses som gott. Det är likafullt viktigt 

att arbetet läggs upp så att det förblir intressant och stimulerande för 

handläggare och beslutsfattare. Hur detta närmare ska göras bör 

verksamheten själv bestämma. Att man för närvarande måste göra viss 

enahanda spårindelning är ofrånkomligt, så ock att beslutsfattarnas mandat 

ibland måste begränsas – vissa ärenden påkallar specialister. Intern-

revisionen menar dock att Migrationsverket bör överväga att återföra en del 

av detta ansvar på beslutfattarna, se ovan.   

 

Störningar i öppna kontor måste kunna planeras bort och de tysta rummen 

bör återtas. 

 
 

 

4.7 Andra tidstjuvar 
 

Telefonsamtal och den integrerade kundtjänsten 

Inom asylprövningen behöver handläggande personal inte på samma sätt 

som inom tillståndsprövningen anslå delar av dagen åt telefonsamtal med 

sökanden, de har inte samma uppgift inom den s.k. integrerade 

kundtjänsten. Med den stora inströmningen har telefonsamtalen dock ökat 

även inom asylprövningen. Syrierna ringer till exempel, de förväntar sig 

positiva beslut och de är ofta välutbildade och talar engelska. De tar 

telefonkontakt när de tycker att beslut eller annan information dröjer.  Detta 

tar ”oerhört mycket tid” vid vissa enheter, mer av arbetsdagen än själva 

ärendehandläggningen.  Under tiden blir ärendena liggande och stordrifts-

nackdelarna gör sig gällande, den s.k. lagervården tar ännu mer tid.   

 

 

Aktivitetsrapporteringen 

Den nya aktivitetsrapporteringen tar inte mycket tid men ändå för mycket 

tid. Så uttrycker man sig här och var och preciserar detta med att det särskilt 

gäller den medarbetare som vill vara noggrann och bryta ner redovisningen 

på olika arbetsuppgifter. 

 

 

 
4.7.1     Internrevisionens bedömning 

 

Om det är så att telefonsamtalen tar ”oerhört mycket tid” och ibland mer än 

själva ärendehanteringen så är det för mycket. De flesta vi talat med hade 

inga större problem med tidsåtgången för telefonsamtal, men några 

beklagade sig och några med eftertryck. De flesta var dessutom oroliga för 

att tiden för telefonsamtalen skulle komma att växa.  

 

Verket har all anledning att hålla ögonen på att denna ekvation går ihop. 

Rimlig tidsåtgång för service och tillgänglighet, uttryckt i procent eller tid 

och i förhållande till den egentliga ärendehanteringen, bör diskuteras och 

gärna läggas fast.  



34 

 

 

 

 

 

5 De goda exemplen och asylprövningen i Finland 
 

 
Framgångsfaktorer vid de svenska asylenheterna  

 

En av de effektivaste enheterna inom asylprövningen framhåller följande 

framgångsfaktorer. 

 

Medarbetarna behöver ges en tydlig bild av sitt uppdrag. Man behöver tala 

öppet och ofta om uppgifterna och om de kvantitativa och kvalitativa målen, 

dessa behöver åskådliggöras dagligen och veckoligen i termer av när, var 

och hur. Medarbetarna måste t.ex. få reda på var veckans beslutsärenden 

finns och hur besluten blir tillgängliga. Även mätmetoderna måste 

tydliggöras. Uppföljningar bör göras återkommande och de bör göras 

tillsammans. Gruppen ska ges tillfälle att se vad den gjort, varför den 

eventuellt inte nådde satta mål för veckan. ”Kvartssamtal” i en kontinuerlig 

uppföljningsprocess är en fungerande metod. Det är naturligtvis extra viktigt 

för nyanställda att få reda på hur de ligger till. Det finns enheter som inte 

alls talar ”siffror”. De är inte lika framgångsrika.  

 

Vid en effektiv enhet har både handläggarna och beslutsfattarna renodlat 

sina roller och anpassat dessa till respektive medarbetares kompetensnivå. 

För just effektiviteten skulle det löna sig att anställa riktigt rutinerade 

jurister. I så fall behöver en betydligt högre lön ges. Vill verket höja 

effektiviteten borde det övervägas.   

 

Det sägs vidare att man måste lyckas med rekryteringarna. Det är något 

lättare i storstäderna.  

 

 
Studiebesök i Finland 

 

I ett nyhetsinslag på svensk TV under våren framkom att finska 

Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto, förkortat Migri) handlägger 

asylärenden mycket snabbt och effektivt. Vi kontaktade därför Migri och 

inbjöds till ett studiebesök. I studiebesöket deltog även en delegation från 

Utlendingsdirektoratet i Norge. 

  

Den finska statsförvaltningen har många likheter med den svenska och den 

finska asylprövningen är inget undantag. Finland har precis som Sverige en 

förvaltningsmyndighet som handhar migrationsärenden. Myndighetens 

handläggare och beslutsfattare har huvudsakligen har samma arbetsformer 

som hos oss och de är placerade vid kontor spridda geografiskt över landet. 

Därtill finns en förvaltningsdomstol och en högsta förvaltningsdomstol dit 

man kan överklaga besluten, för övrigt även positiva sådana.  
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Det är också en del skillnader. Finlands asylmottagande är för det första av 

en helt annan storleksordning. Landet hade 33 000 asylsökande i fjol
20

. 

Utmaningen har inte desto mindre varit betydande. Asylmottagandet 

tiodubblades under året, från 3 600 år 2014 till de 33 000. Ökningen 

återspeglas även i personaltillväxten som gått från 335 i början av 2015 till 

900 i juni i år. I båda fallen är ökningarna procentuellt större än 

motsvarande i Sverige. Inom asylprövningen fanns i juni månad 559 

personer anställda varav 400 handläggare (överinspektörer). Den finska 

polisen har vidare fram till i mars i år tagit emot asylansökan medan själva 

utredningen har gjorts på Migri
21

. (Allt detta ligger numera på Migri.) 

Finland har också andra sökandegrupper, just nu flest irakier. Endast 20 % 

av alla sökande beviljas PUT. Man har cirka 3000 BUV-ärenden.  

 

Rent resultatmässigt är det av dessa skäl svårt att göra jämförelser mellan 

Finland och Sverige. Vi noterar likafullt att landet i juni i år hade 19 000 

ärenden i balans och inriktningen är att ha avarbetat balansen till den sista 

oktober.  

 

Vi noterar en annan syn på effektiviteten än den vi har i Sverige. Den märks 

bland annat i språkbruk, syn på service och tillgänglighet och inom 

personalpolitiken. Vi konstaterar bl.a. följande.  

 

 Målen är uttryckta som krav: Målet per årsarbetare är ett krav på 100 

beslut per årsarbetare. Krav på tid för handläggning är 160 dygn. 

Handläggarna ska klara fyra beslut och fyra intervjuer i veckan. 

 

 Organisationen är indelad i resultatenheter med angivna 

ansvarsområden: asyl, immigration, mottagande, medborgarskap etc.      

 

 Inställningen till service och tillgänglighet präglas av återhållsamhet. 

Mitt på Migris webbplats ingångssida står på flera håll att 

”kundtjänsten har bråttom – kontrollera om du kan hitta 

informationen annanstans innan du ringer oss”. Under rubriken 

handläggningstider står vidare: ”Kom ihåg att förfrågningar inte 

snabbar upp handläggningen”. Asylsökandens uppgifter avhandlas 

över huvud taget inte på telefon av sekretesskäl. Ingen advokat får 

normalt några uppgifter via telefon. Kundtjänsten vid huvudkontoret 

i Helsingfors stängdes nyligen, det blev alltför stökigt! Istället sker 

all kommunikation via mejl.   

 

 Den enskilde tjänstemannens effektivitet sätter spår i plånboken 

eftersom lönen består av en personlig del och en allmän del. Den 

                                                 
20

 Biträdande chef Raimo Pyysalo.  
21

 Finska Inrikesministeriet har fattat beslut om att Migrationsverket fr.o.m 1.3.2016 med 

stöd av 210 § i utlänningslagen i praktiken tar hand om alla asylutredningar i stället för 

polisen 
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personliga delen beaktar både kvalitet och kvantitet. En god 

effektivitet uppges löna sig.    

 

 Migri har också infört kraftiga förenklingar av besluten. Tidigare 

kunde ett beslut vara 14 sidor långt. Idag består ett positivt beslut 

endast av drygt en skriven sida, ett negativt beslut är genomgående 

fyra till fem sidor långt. Reciten i besluten består av ett mycket kort 

stycke (tre cm) som återger de allra viktigaste delarna, i övrigt 

hänvisas till en bilaga från utredningstillfället. Man har kommit 

överens med Förvaltningsdomstolen om ordningen. Internrevisionen 

har tagit del av ett typbeslut.  

 

 En asylsökande i Finland har inte rätt till ett offentligt biträde förrän 

efter avslag på ansökan. Denna ordning har för övrigt även Norge 

sedan tio år tillbaka.  

 

Vidare kan följande konstateras: Handläggarna växlar veckovis mellan att 

sköta asylsamtal och med att föredra ärenden. Ett asylsamtal tar 3 timmar 

för Migri. Specialister och särskild ordning finns i BUV-ärenden och i 

uteslutandeärenden men inte för HBTQ-ärenden. För de sistnämnda finns 

dock personer med större erfarenhet och kunskap som informellt brukar 

tillfrågas/anlitas.   

 

 

 

 

6 Samlade bedömningar 
 

 

Asylprövningen har med undantag av effektivitetstoppen 2007/2008 fattat 

mellan (40) 43 och 66 beslut per årsarbetare sedan millennieskiftet. De låga 

resultaten under senare år har ofta kopplats till den unga organisationen. 

Men skillnaderna är ändå måttliga inom skiktet, särskilt om man jämför med 

de effektivitetstoppar vi nämnt. Bortsett från fjolårets 40 beslut, ett resultat 

som rimligen påverkats av höstens kaotiska situation, så pendlar resultaten 

med ungefär 10 beslut upp och ned kring skiktets genomsnitt 54,7. År 2007 

har däremot nästan den dubbla produktiviteten och åren för Balkankrisen 

har den tredubbla. Ser man till helheten kan man alltså inte enbart härleda 

de senaste årens blygsamma resultat till den unga organisationen. Det må ha 

varit en utmaning att introducera många nyanställda, men den närmast 

reflexmässiga reaktion som håller de nyanställda ansvariga för resultaten har 

varit överdriven. Varken de nyanställda i sig, deras andel på enheterna eller 

den påstått otillräckliga introduktionen är huvudorsaken till det blygsamma 

resultatet. Det är något annat som brister.   

 

Det finns asylenheter som fattar drygt 100 beslut om året per årsarbetare och 

som handlägger motsvarande 120 beslut om året, vilket kanske bättre 

speglar arbetstakten i asylprövningen (= drygt två beslut i veckan). Alla 
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staber och administrativ personal är då borträknad och vi talar om de goda 

exemplen, de enheter som fungerat bäst. Å andra sidan kan vi inte utgå 

enbart från de bäst producerande enheterna. Vi måste se till helheten och de 

enda siffror som finns att tillgå är de som gäller för hela asylprövningen. Så 

har också de äldre resultaten som vi jämför med redovisats. Så vari består 

skillnaden mot produktivitetstopparna? Varför ligger verket på denna nivå 

när det kan prestera mycket bättre? Just nu skulle myndigheten behöva 

tangera topprestationerna. 

 

Det skulle i och för sig kunna vara så att en ökande andel personal (staber, 

chefer etc.) inom asylprövningen under just senare år sänkt den 

beslutsproducerande andelens resultat – det är ingen naturlag men det vore 

heller kanske inte så konstigt om den vuxit på bekostnad av den 

beslutsproducerande andelen under rådande förhållanden. Vi har inte kunnat 

undersöka detta närmare, men det finns inget som talar för att det skulle 

kunna ha någon avgörande betydelse.    

 

En annan förklaring skulle kunna vara att Migrationsverket har så tunga 

utredningsuppdrag, så många rättskällor och så omfattande landinformation 

att den här nivån är rimlig. I vart fall idag. Vi vill inte tro det. Ingen av våra 

intervjupersoner hävdar det och vi kan konstatera att migrationsmål bedöms 

vara (enbart) 15-20 % mer tidskrävande än andra mål vid en förvaltnings-

domstol. Den vanliga uppfattningen är att asyljuridiken är intressant men 

inte särdeles svår, de juridiska nötterna är inte alltför svårknäckta. Vi har 

också tidigare i texten redovisat att ärendenas komplexitet inte ökat så 

mycket.   

 

Internrevisionen kan däremot konstatera att verket under en längre tid satsat 

på kvalitet istället för kvantitet och tanken infinner sig osökt: Har priset 

kanske varit en låg produktivitet? Myndighetens beslut är idag i alla fall 

överlag bra, det säger överinstanserna. Utredningarna uppges visserligen 

vara grunda, men de är omfattande och förmodligen är bemötandet mycket 

gott, service och tillgänglighet likaså, i vart fall efter omständigheterna. Vi 

har svårt att tro något annat. Sammantaget är detta kanske ganska 

tillfredsställande. Har verket kanske gjort den enda rimliga avvägningen 

mellan gällande effektivitets-, säkerhets- och servicekrav?  

 

Internrevisionen förblir dessvärre skeptisk. Vår samlade bedömning är att 

Migrationsverket idag borde kunna vara effektivare. Målet om 119 000 

beslut i år som Migrationsverket lagt fast motsvarar 82 beslut per 

årsarbetare vilket blir 1,8 beslut i veckan. Så sent som 2007 fattades 94 

beslut per årsarbetare. Ett därtill anpassat mål ligger på 137 000. För att 

komma upp i den takt som förevar under Balkankrisen behöver målet sättas 

till 218 000. Vi drar inte jämförelsen längre, vi jämför inte med migrations-

domstolarna, här finns måhända alltför många osäkra parametrar. Vi menar 

dock att dagens mål – givet alla presumtiva PUT-/TUT-beslut, 

avskrivningsbeslut och med förenklingar av utredningar och beslut som vi 

föreslår och som delvis redan införts – måste kunna höjas. 
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I så fall behöver verksamheten fokusera just effektiviteten. Behovet av flit 

och effektivt arbete behöver sätta sig i väggarna. Personalen präglas idag av 

alltför mycket osäkerhet och försiktighet. Det behöver motarbetas, 

självtilliten behöver istället uppmuntras/värnas. Vid de bäst producerande 

enheterna pratar man öppet om både kvalitativa och kvantitativa mål. De 

kvantitativa åskådliggörs ofta, de följs upp och mäts med tydliga metoder. 

Internrevisionen menar att fler behöver följa deras exempel.  

 

Vi noterar också att den finska asylprövningen har ett markant fokus på 

effektivitet och att detta gett resultat. Mål uttrycks som krav, enheter är 

resultatenheter, service och tillgänglighet är nedtonad/minimerad. Och för 

all del, lönesystemet premierar den goda effektiviteten. Dessutom är 

besluten förenklade och korta, hälften så långa som i Sverige. Här har 

Sverige verkligen något att ta efter.    

 

Det finns ingen mirakelkur, ingen åtgärd som ensam i någon avgörande grad 

kan höja effektiviteten. I stället får man tillvarata de möjligheter som ges 

inom skilda områden och i alla avseenden beakta effektivitetskravet. 

Internrevisionen lämnar följande rekommendationer.  

 

 

 

7 Rekommendationer 
 

 

  1. Led verksamheten genom att 

      - klargöra och följa upp produktionsmålen på alla nivåer   

      - gör medarbetarna delaktiga i planering och uppföljning av dessa.    

   Fokusera på effektivitet genom att låta produktionsmålen genomsyra    

   planering, utveckling, rekrytering, utbildning och arbetsledning. 

   

 2. Handläggningen bör förenklas, utredningarna behöver bli mer  

   målinriktade och besluten kortare. Ingjut trygghet och mod i medarbetarna  

   genom att förbättra stödet och minska detaljstyrningen.  

 

   4. Arbetsgivarpolitiken inklusive löneinstrumentet bör användas för att    

  främja effektiviteten. Genom inrättande av karriärtjänster för erfarna   

  beslutsfattare kan kompetensen behållas inom prövningsverksamheten.  

  Arbetsuppgifterna ska bestå av beslutsfattande i alla slags komplicerade  

  ärenden. 

  

  5. Migrationshandboken måste hållas aktuell och göras mer  

  användarvänlig. Arbetet bör ges fasta former.  

 

  6. Målkonflikter mellan serviceåtaganden och ärendeproduktion får inte    

  vara en angelägenhet att hantera på enhets- och medarbetarnivå. Detta är    

   en styrningsfråga av strategisk natur.  
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 7. Introduktionsutbildningar på alla nivåer måste fokusera på  

     ärendehandläggningen och den myndighetsutövande uppgiften.  

 

 8. Beslut om resurskrävande utvecklingsinsatser måste föregås av  

     konsekvensanalys och noggranna beräkningar av alternativkostnad.   

 

 

 

Erik Stenström 

Mathilde Skovdal 


